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Nota od Redakcji 

 
 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Pierwsze numery naszego biuletynu oparte były o Katechizm Genewski 
Jana Kalwina. Z czasem tekst Katechizmu dobiegł końca, 
postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
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Studium Biblijne: List do Efezjan 2:1-10 
 
 

 
1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2 w których niegdyś chodziliście według modły tego 
świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. 3 
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, 
i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; 4 ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej 
miłości swojej, którą nas umiłował, 5 i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - 
łaską zbawieni jesteście - 6 i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w 
Chrystusie Jezusie, 7 aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci 
wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar; 9 nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. 
 
To bardzo znany fragment listu Pawła do 
Efezjan. Tym bardziej ważnym jest, aby czytać i 
rozumieć go w kontekście, by zrozumieć jego 
właściwe znaczenie. Tekst jest bezpośrednią 
kontynuacją argumentacji z poprzednich 
wersetów, gdzie Apostoł mówi o nawróceniu i 
nowym życiu w Chrystusie.  
Paweł stawia wszystko w perspektywie 
wieczności. Zanim Bóg wszystko stworzył, już 
wybrał wierzących w Chrystusie, aby żyli ku Jego 
chwały (Ef. 1:4).  
Bóg chciał już przed stworzeniem świata zbawić 
ludzi, uratować ich od wiecznej śmierci. 
Dokonał tego w Jezusie Chrystusie, Który zmarł i 
zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie jest 
gwarancją dla wierzących, że nowe stworzenie 
już się zaczęło. Jezus zwyciężył nad śmiercią, 
szatanem i grzechem. To jedyna nadzieja dla 
wierzącego, oraz gwarancja, że ma udział w 
dziedzictwie Chrystusa, którym jest wieczne 
życie w nowym stworzeniu w Bożej chwale. I 
więcej – oznacza to, że sam wierzący jest 
nowym stworzeniem.  
 
I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze ... - 
to mocne słowa. Paweł pisze do wierzących w 
Efezie i mówi im, że każdy z nich kiedyś był 
martwy, żył w grzechu ku potępieniu. To bardzo 
niepopularne. Ludzie wokół nas nie chcą 
słyszeć, że są martwi, że są w drodze do 
wiecznego potępienia. Kłóci się to z 
optymizmem humanizmu, socjalizmu i 
liberalizmu, charakteryzującym nasz świat. 
Większość ludzi wokół nas jest przekonanych, 
że człowiek jest z natury dobry, a wszelkie zło 
jest raczej wyjątkiem, który można wyjaśnić w 
inny sposób (np. wychowanie, dzieciństwo). 

Słowo Boże naucza wyraźnie, że to kłamstwo i 
przekonuje, że człowiek jest z natury grzeszny, 
zepsuty i żyje w pożądliwościach ciała (w. 3). 
Poza tym nie jest w stanie sam przyjść do Boga, 
gdyż każdy człowiek z natury odrzuca Go. 
Naturalnym zachowaniem każdego człowieka 
jest grzeszenie i buntowanie się przeciwko 
Bogu. 
 
Człowiek z natury żyje według pożądania swego 
ciała, czyli robi i myśli, co mu się podoba. 
Moralność niewierzącego jest ustalona przez 
ludzi. Sto lat temu uważano, że homoseksualizm 
jest niedobry, i potępiono go, teraz jest coraz 
bardziej powszechnie akceptowany. Kiedyś 
aborcja była widziana, jako morderstwo, teraz 
stanowi tylko „usunięcie problemu”. Trudno 
przewidzieć, co za 10 lat będzie normalnym. 
Człowiek nigdy nie może być miarą dobra i zła. 
Człowiek naśladuje władcę, który rządzi w 
powietrzu (w. 2), co znaczy, że kieruje się tym, 
co pokazuje mu szatan: grzech, egoizm, 
bałwochwalstwo.   
Niewierzący uważa, że jest autonomiczny, że 
sam może decydować o swoim życiu i nie musi 
odpowiadać wobec Boga. Dlatego uważa, że 
Bóg nie ma prawa go potępiać (o ile w ogóle 
wierzy w Boga), ale powinien uznać jego 
uczynki, przez które zasłuży na miejsce w 
niebie. 
 
Prawda jednak jest inna i bolesna: z natury 
jesteśmy grzeszni i Bóg ma prawo potępić nas z 
powodu naszej winy. Niewierzący jest obrażony, 
jeśli ktoś mówi tymi słowami do niego. 
Wierzący jednak wie, że to prawda. Wierzący 
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wie, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć 
swojej sytuacji, dopóki Bóg mu tego nie objawi.  
 
Niewierzący żyje jak świat i nie widzi, że jest 
niewolnikiem grzechu, jak Apostoł Paweł też 
pisze w innych miejscach: A jeśli nawet 
ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest 
dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego 
zaślepił umysły niewierzących, aby im nie 
świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, 
który jest obrazem Boga. (2 Kor. 4:3-4). 
 

 
 
W czasach Nowego Testamentu, Żydzi na ogół 
czuli się lepszymi niż poganie, ponieważ w 
przeciwieństwie do nich, trzymali się Prawa 
Mojżeszowego. Apostoł Paweł podkreśla, że 
sytuacja grzechu dotyczy także Żydów. Nie są 
lepsi lub mniej grzeszni niż poganie. 
Człowiek grzeszy, ponieważ nie potrafi inaczej, 
taka jest bowiem jego natura. Nawet jeśli 
chciałby przestać grzeszyć, w żaden sposób nie 
byłby w stanie. Faktem jest, że z natury żaden 
człowiek nie pragnie zaprzestania grzeszenia.  
 
To wszystko brzmi pesymistycznie. Ale 
Ewangelia oznacza dobrą Nowinę - Bóg 
umiłował nas, mimo naszych grzechów, i chciał 
nas zbawić. 
Dlatego Apostoł pisze: ale Bóg, który jest bogaty 
w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą 
nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez 
upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską 
zbawieni jesteście (w. 4-5). To bardzo wyraźne 
nauczanie, określane, jako sola gratia, czyli: 
zbawienie tylko z łaski. Nic nie możemy od 
siebie do zbawienia dodać. 
Bóg ożywił nas wraz z Chrystusem. Tak jak 
Chrystus zmartwychwstał, tak my wstaniemy z 
Nim z martwych. Tak jak pewne jest Jego 
zmartwychwstanie, tak pewnym też jest, że Bóg 

obudzi nas z martwych, abyśmy żyli, abyśmy już 
nie byli trupami. 
Bóg tak nas miłował, że wysłał swego 
jednorodzonego Syna na ziemię, aby za nas 
zmarł na krzyżu, i zmartwychwstał. Miłość ta 
spowodowała, że Bóg wysłał Ducha Świętego, 
Który nas powołał i otworzył nasze serce, kiedy 
słyszeliśmy Ewangelię. 
To wyłącznie dzieło Boże, sami nie dołożyliśmy 
nic do tego. Dlatego Apostoł pisze: łaską 
zbawieni jesteście. Łaska oznacza, że 
otrzymujemy coś, na co w ogóle nie 
zasłużyliśmy i na co nie zarobiliśmy.  
 
Zbawienie oznacza ratunek podczas sądu, 
ratunek od gniewu Bożego. Zamiast kary, na 
którą zasłużyliśmy, Bóg Sędzia ogłasza, że 
jesteśmy niewinni i możemy żyć wiecznie z Nim. 
Forma czasownika wskazuje na fakt, że 
zbawienie zostało całkiem dokonane. Zbawienie 
nie jest faktem, który nastąpi w przyszłości, lecz 
już miało miejsce w śmierci Chrystusa na krzyżu. 
Podczas gdy my byliśmy martwi, Jezus Chrystus 
zmarł za nasze grzechy i Duch Święty powołał 
nas do wiary podczas głoszenia Ewangelii. 
Zbawienie jest faktem dokonanym w 
przeszłości. Wierzący już jest zbawiony. 
Ponieważ wierzący jest wybrany, zbawiony i 
powołany przez Boga, Bóg widzi i traktuje go, 
jakby już żył bez grzechu. Dlatego Apostoł pisze 
w formie dokonanej, że Bóg nas wraz z 
Chrystusem wzbudził i posadził w okręgach 
niebieskich w Chrystusie Jezusie (w. 6). Mimo 
faktu, że żyjemy jeszcze na tym grzesznym 
świecie w ciele grzechu, jednocześnie żyjemy w 
niebiańskiej rzeczywistości, jako nowe 
stworzenia.  
 
Apostoł Paweł mówi o wieku (lub erze) 
teraźniejszym i przyszłym. Wiek, w którym 
żyjemy jest okresem w historii zbawienia, w 
której Chrystus już pokonał szatana. 
Jednocześnie szatan posiada jeszcze moc, choć 
ograniczoną, co widać między innymi w 
grzechach naszych i innych. Przyszły wiek 
zacznie się po powtórnym powrocie Jezusa 
Chrystusa, kiedy nastąpi Sąd Ostateczny i 
stworzenie nowego nieba i ziemi. Wierzący żyje 
jednocześnie w tym grzesznym świecie i jest 
obywatelem przyszłego świata.  
 
Jeszcze raz Apostoł podkreśla, że tylko z łaski 
jesteśmy zbawieni (w. 8-9). Dodaje tu, że 
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nastąpiło to przez wiarę, wyprodukowaną nie 
przez nas, lecz włożoną w nas przez Ducha 
Świętego. Wiara nie pochodzi od nas samych, 
nie jest tak, że po usłyszenia Ewangelii sami 
jesteśmy w stanie ‘wyprodukować’ wiarę. 
Naturalną reakcją człowieka jest odrzucenie 
usłysznej Ewangelii. Z natury buntujemy się 
przeciwko Bogu i zatwardzamy nasze serca, 
nawet kiedy Bóg nam oferuje zbawienie. Tylko 
Duch Święty jest w stanie złamać nasze serca i 
otworzyć na Ewangelię. Duch Święty wkłada 
wiarę, jako dar łaski w serca wierzących, przez 
co są w stanie się nawrócić i przyjąć Ewangelię. 
Wiara jest darem łaski, na który nie 
zasłużyliśmy. 
Jesteśmy zbawieni nie dlatego, ponieważ 
wierzymy, lecz: jesteśmy zbawieni na podstawie 
dzieła Chrystusa, który otrzymujemy z łaski 
przez wiarę. Wiara jest drogą lub kanałem, 
przez który dostępujemy daru łaski i zbawienia. 
 
Łaska zbawia grzeszników, ale też zmienia ich 
życie: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni 
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do 
których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich 
chodzili (w. 10). 
Ważne jest, abyśmy dobrze rozumieli, jakie 
relacje istnieją między łaską Bożą, naszym 
zbawieniem oraz dobrymi uczynkami. Bóg 
ożywił nas, kiedy byliśmy martwi z powodu 
grzechu. Odpowiedzieliśmy wiarą na łaskę Bożą 
oferowaną nam w Ewangelii oraz przez wiarę 
czynimy dobre uczynki, jako owce tej wiary. 
 

Każdy prawdziwie wierzący jest stworzony w 
Chrystusie, co oznacza, że ma udział w nowym 
stworzeniu. O tym pisze Apostoł w innym Liście: 
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko 
stało się nowe (2 Kor. 5:17). 
Oznacza to, że wierzący należy do przyszłego 
wieku (w. 7) i jest już z Chrystusem w niebie. 
Oznacza to, że nasze zachowanie na tej ziemi 
zaczyna się zmieniać i stajemy się powoli coraz 
bardziej podobni do Pana Jezusa i w tym coraz 
bardziej inni niż świat. Nie jest to łatwa droga i 
nie pozbawiona walki z grzechem, ale przez 
Ducha Świętego pierwsze owoce nowego 
stworzenia widać w codziennym życiu (por. Gal. 
5:19-24). To także dzieło łaski w życiu 
wierzącego.  
Dobre uczynki, czyli życie w świętości są 
normalnym i logicznym skutkiem żywej wiary. 
Nie jesteśmy zbawieni przez swe dobre uczynki. 
Ale jeśli nie mamy uczynków, jako owocu naszej 
wiary, też nie mamy prawdziwej wiary. 
Przy tym nigdy nie możemy zapomnieć  o tym, 
co Apostoł Paweł podkreśla - absolutnie nic nie 
możemy zrobić dla naszego zbawienia. Byliśmy 
martwi, byliśmy trupami w drodze do piekła, ale 
Bóg swą mocą wyrwał nas z tej drogi, i zbawił, 
abyśmy żyli ku Jego chwale. Jemu niech będzie 
wszelka chwała – Soli Deo Gloria.  
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

Uświęcenie człowieka i dobre uczynki, a 
usprawiedliwienie z wiary 

 

 
Dzieło Boże 
Jak usprawiedliwienie, o którym już tak szeroko 
pisaliśmy w poprzednich numerach naszego 
biuletynu „Credo”, tak uświęcenie jest najpierw 
dziełem Bożym, dokonanym przez Ducha 
Świętego.  
W takiej optyce chrześcijanie stanowią „stronę” 
pasywną. Są oni uświęceni. Umarli i 
zmartwychwstali z Chrystusem. Są oni dziełem 

Bożym, Jego „tworem”: Jesteśmy dziełem 
Bożym: wszystko co jest dobre w nas jest Jego 
dziełem.  
Łaska Boża jest dużo bardziej obfita i mocna w 
tym drugim tworzeniu, niż była w pierwszym, 
pisał Jan Kalwin w swoim Kazaniu do ewangelii 
wg św. Łukasza  
Ta świętość dotyczy przede wszystkim tego, że 
wierzący są oddzieleni od świata i postawieni w 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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szczególnej relacji z Bogiem. Uświęcenie 
oznacza zatem wybór i oddzielenie.  
 
W Nowym Testamencie, podobnie jak i w 
Starym, pojęcie „świętego” ma znaczenie relacji. 
Pomimo, że Chrystus był bez grzechu, jest 
powiedziane w Piśmie, że uświęcił się, to znaczy, 
że On ofiarował się Bogu w świętej ofierze za 
swoich (Jn 17,19). Wszyscy zatem wierni także 
mają pełną i doskonałą konsekrację w 
całkowitym ofiarowaniu się Mu, gdyż Chrystus 
uświęcił wiernych na zawsze.  
Dlatego też wierzący nazywają się świętymi 
(hagioi), ponieważ przez powołanie (kletoi 
hagioi – Rz 1,17; 1 Kor 1,2) znajdują się 
umieszczeni w szczególnej relacji z Bogiem i są 
oni …rodem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
nabytym… (1 P 2,9).  
 
Nasza świętość pochodzi i wypływa ze źródła 
jakim jest wybranie Boże; jest ona celem 
naszego powołania… przez powołanie Boże 
jesteśmy święci.  
 
Relacja wewnętrzna 
Ale ta relacja nie jest wyłącznie zewnętrzna. Nie 
była nią ona już w Starym Testamencie, 
ponieważ w wyniku tej świętości Bóg 
zaangażował się w danie Izraelowi swojego 
Przymierza i swojego Prawa – aby go zbawić – i 
Izrael został zobligowany do podążania zgodnie 
z ustanowieniami Bożymi.  
Wypełniona została w Chrystusie - to już nie 
prawo reguluje relację świętości pomiędzy 
Bogiem i Jego ludem. Chrystus jest postawiony 
na miejscu prawa. To w Nim Bóg reguluje 
relację łączącą Go ze swoimi i przez którą, na 
przyszłość, zwraca uwagę tak na chcenie jak i na 
dokonania w życiu wierzącego. Wierzący są 
uświęceni w Jezusie Chrystusie przez Ducha, 
teraz nazywanego pneuma hagion, Duchem 
Świętym.  
 
Sprawiedliwość , która jest u podstaw 
usprawiedliwienia oraz świętość, która jest bazą 
uświęcenia w jakimś sensie nie są obce 
człowiekowi, ponieważ w Przymierzu są one 
sprawiedliwością i świętością Głowy, nie 
wyłączywszy zatem członków Ciała.   
 
Ta świętość nabiera sensu głęboko etycznego, a 
zatem osobistego i aktywnego. Nowe 

stworzenia, wierzący, żyją życiem nowym i 
wyzbywają człowieka starego jego mocy, aby 
przywdziać człowieka nowego. Ofiarują one ich 
członki Bogu, aby być narzędziami 
sprawiedliwości w uświęceniu (Rz 6).  
W Liście do Galacjan „wiara” (5,6) i „nowe 
stworzenie” (6,15) są bez mała synonimami.  
 
Ta relacja z Bogiem, w Chrystusie i przez Ducha 
Świętego, zawiera w sobie to, że wierzący są 
uwolnieni od wszelkiej przewiny i także od 
wszelkiego brudu grzechu. To dlatego świętość 
dotyczy tego, że wierzący stają się 
odpowiadający obrazowi Syna. Dlatego też 
świętość i obdarzenie chwałą współistnieją 
razem; obdarzenie chwałą zaczyna się w tym 
samym czasie, co powołanie: tych, których 
wzywa, Bóg usprawiedliwia i tych, których 
usprawiedliwia, obdarza chwałą w tym samym 
czasie (Rz 8,30).  
 
Usprawiedliwienie z wiary zajmuje miejsce 
pomiędzy wybraniem, które ukazuje i 
uświęceniem, które obwieszcza. Uświęcenie 
zajmuje miejsce pomiędzy usprawiedliwieniem, 
które jest jego źródłem i obdarzeniem chwałą, 
którą ustanawia.  
 
Przykazanie krzyża (to znaczy uświęcenie) jest 
tak złączone z naszym powołaniem i 
usprawiedliwieniem, krótko – z naszą chwałą, że 
nie mogą one być w żaden sposób rozłączone.  
 

 
 
Uświęcenie aktywne 
Najpierw pasywne, później uświęcenie nabiera 
znaczenia aktywnego.  
„Chrześcijanin uświęca się, ponieważ Bóg go 
uprzednio uświęcił i uświęca go dalej” (pisał 
teolog reformowany Auguste Lecerf).  
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„Wiara jest pasywna, kiedy wybaczenie jest jej 
przekazywane w wykonaniu zamiaru Bożego; 
wstępuje ona w świętą aktywność od momentu, 
kiedy została przyjęta i dlatego, że została przez 
nią przyjęta” (jw.).  
 
Nie nauczamy zatem, że wiara, która 
usprawiedliwia byłaby sama, ale stwierdzamy, 
że jest ona zawsze złączona z Duchem 
odrodzenia!  
 
Dzieła wiary 
Choć wiara opiera się dziełom/uczynkom, kiedy 
chce się z nich uczynić instrumentalną lub 
materialną przyczynę usprawiedliwienia, choć 
opiera się dziełom wiary, kiedy chce się z nich 
uczynić fundament, wszystko lub część tej 
sprawiedliwości przez którą Bóg usprawiedliwia, 
to jednak wiara nie opiera się dziełom wiary, 
kiedy te – jako owoce wiary – są dokonywane 
dzięki Duchowi Świętemu, aby utwierdzić 
wierzącego w szczerości jego wiary i w jego 
zbawieniu.  
 
W tym sensie, wiara sama jest dziełem (Jn 6,29), 
dziełem najlepszym i zasadą wszelkiego dobrego 
dzieła; dzieła jedynego, przez które Bóg może 
uwolnić nas tutaj na ziemi z naszego długu 
wobec Niego i zapewnić nas o naszej 
sprawiedliwości w Chrystusie.  
Tylko wiara usprawiedliwia, niemniej jednak 
wiara, która usprawiedliwia nie jest sama! 
 
Oto dlaczego po tym, kiedy omawia 
usprawiedliwienie grzesznika, Jan Kalwin mówi 
swoich dziełach o usprawiedliwieniu 
sprawiedliwego. W tej kwestii jesteśmy tutaj 
jakby w centrum debaty, ponieważ aby wiara 
mogła być środkiem nas usprawiedliwiającym, 
trzeba aby była ona wiarą usprawiedliwiającą, 
prawdziwą wiarą, a nie wiarą historyczną lub 
czasową.  
 

 

 
Wiara nie jest tylko przylgnięciem ducha do 
prawdy religijnej, akceptacją Ewangelii, pełną 
podziwu i radości , a jednocześnie wyzbytą 
przejęcia chwałą Bożą i nie zajmująca się 
korzyściami, które można wyprowadzić z 
dobroci Boga.  
Istnieje wiara fikcyjna, przez którą grzesznik 
oszukuje sam siebie. „Nie jest to doktryna 
języka Ewangelii, ale życia”.  
 
To dlatego, po odpowiedzeniu na oskarżenie o 
niesprawiedliwość sformułowane przez Boga, 
schwyciwszy usprawiedliwienie przez wiarę, 
wierzący musi także odpowiedzieć na 
oskarżenie o swoją świadomą lub nieświadomą 
hipokryzję. I to nieistotne, czy oskarżenie, które 
człowiek czuje byłoby ostrzeżeniem Bożym, 
sugestią lub pokusą szatańską, słabością źle 
uformowanego sumienia lub dręczonego na 
skutek jakiegoś grzechu lub jakiegoś zakazu, 
wyrazem nieufności ludzkiej wobec twierdzeń, 
które go przerastają. Wierzący także ma 
potrzebę bycia usprawiedliwionym przed 
trybunałem swojego sumienia i przed opiniami 
ludzkimi.  
 
Usprawiedliwienie sprawiedliwego 
Usprawiedliwienie wierzącego lub 
sprawiedliwego, któremu wybaczono jest 
pewnością, że przez świadectwo jego 
prowadzenia się i jego dzieł/uczynków, wierzący 
ten otrzymuje dowód szczerości jego wiary i 
rzeczywistości stanu usprawiedliwiającej łaski w 
jakim miałby się znajdować.  
 
To w jednym ze swoich kazań o Abrahamie 
Kalwin wyraża najlepiej swoją myśl: Kiedy Bóg 
nas usprawiedliwia u początków, używa On 
wybaczenia ogólnego. A potem, kiedy nas 
później usprawiedliwia, usprawiedliwia nas w 
naszych osobach i usprawiedliwia nas w naszych 
dziełach przez czystą wiarę, to znaczy czyni nas 
miłymi Mu jako Jego dzieci, a później 
usprawiedliwia nasze dzieła. A jak to może mieć 
miejsce? Przecież wino nie będzie najlepsze na 
świecie, jeżeli jest w cuchnącej beczce; oto wino 
będzie zepsute. Podobnie jest z wszystkimi 
naszymi dziełami: ponieważ na tyle na ile Bóg 
nas w nich prowadzi i rządzi przez swojego 
Ducha Świętego, są one dobre i święte i godne 
pochwały; ale popatrzmy jakimi naczyniami 
jesteśmy my - pełnymi nieczystości i smrodu! 
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Tak właśnie nasze dzieła są zanieczyszczone i 
trzeba zatem, aby Bóg oczyścił je i uprzątnął. A 
jak? Wyłącznie przez swoją łaskę, wybaczając 
nam nasze przewinienia i niedoskonałości, które 
w są nas.  
 
Gdzie indziej Kalwin oświadcza, że 
usprawiedliwienie może rozciągnąć się w stałe 
działanie łaski Bożej od powołania aż do śmierci, 
„do miłosierdzia Boga, który staje przed nami, 
aby nas rozgrzeszyć z powracającego grzechu” 
(„Institutio…” III,XIV 10).  
 
Głos sprawiedliwy, który gwarantuje 
wierzącemu szczerość jego wiary jest zawsze 
głosem Boga, ale ten głos spoczywa wtedy w 
jego własnym sumieniu. Jest on deklaracją 
sprawiedliwości przed ludźmi, a nie 
przypisaniem sprawiedliwości Bogu. I to przez 
swoje dzieła/uczynki wierzący zauważa, że nie 
tylko sprawiedliwość Chrystusa jest mu 
przypisana, ale że Duch Święty mieszka istotnie 
w nim i że tak wzrasta on w sprawiedliwości.  
 
Kiedy zachodzi kwestia sprawiedliwości 
wierzącego, musimy powiedzieć, że jest on 
usprawiedliwiony nie przez wiarę tylko, ale 
także przez dzieła/uczynki, w znaczeniu 
następującym: dzieła/uczynki są dopełnieniem 
wiary w sensie, że ukazują one aktualną 
płodność, szczerość i powagę wiary. Dlatego też 
Pismo Święte nakazuje przeegzaminować się 
samemu, aby zobaczyć, czy naprawdę mamy 
wiarę.  
Dzieła te nie są już dziełami „legalnymi” 
(wykonanymi dla spełnienia prawa): nie są już 
dokonywanymi, aby zasłużyć na sprawiedliwość, 
ale - przeciwnie – aby ukazać rzeczywistość 
miłosierdzia, którego wybaczony grzesznik 
doświadcza.  
Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, w swym 
miłosierdziu Bóg jest nam sprawiedliwością; 
pomimo, ze jesteśmy pełni nieczystości, On jest 
nam czystością.  
 
Jest zatem rzeczą bezużyteczną, jak czynią 
niektórzy, przeciwstawianie sobie wzajemne 
nauczania Jakuba i Pawła.  

Paweł mówi o usprawiedliwieniu grzesznika.  
Jakub otrzymał misję głoszenia 
usprawiedliwienia traktowania o 
usprawiedliwieniu wierzącego przed 
trybunałem ludzkiego sumienia, gdzie mieszka 
Bóg.  
Ale obaj zaprzeczają z taką samą energią 
przekonaniu, że fundament usprawiedliwienia 
znajdowałby się w dziełach wiary i obaj uznają i 
wyznają, że wiara działająca przez miłość, która 
zawiera w sobie i promuje dobre dzieła, jest 
środkiem, przez który Duch Święty upewnia nas 
o naszej sprawiedliwości w Chrystusie.  
Jedyną różnicę możemy znaleźć w tym, że Paweł 
walczy przeciw martwym dziełom, a Jakub 
protestuje przeciw wierze martwej, która jest 
maską wyobrażonej, a nie-realnej wiary.  
 
Wiara, która usprawiedliwia, jest tą pewnością 
naszej sprawiedliwości w Chrystusie, którą Duch 
Święty stwarza w naszych sercach. Dlatego też 
usprawiedliwia nas ona tym mocniej, nie z 
powodu jej pasywności, ale że jest tym żywsza i 
tym silniejsza. Wiara współpracuje z naszymi 
dziełami i staje się przez dzieła doskonała (Jk 
2,22).  
Oto dlaczego Kalwin mógł zatytułować rozdział 
XIV księgi III swojego „Institutio Christianae 
Religionis” – „Jaki jest początek 
usprawiedliwienia i jakie są tego ciągłe 
postępy”.  
 
Usprawiedliwienie sprawiedliwego pozwala 
Kalwinowi stwierdzić, że „naszą świętość… 
podtrzymuje obecność Boża” (Komentarz do 1 
Tesaloniczan 3,13).  
„Nie tylko otrzymaliśmy możliwość 
zasługiwania, ale wszystkie zasługi Chrystusa, 
ponieważ są one nam przekazane” 
(„Institutio…” III,XVI,6), nie tylko w 
sprawiedliwości, ale w dziełach/uczynkach.  
 
Wszystkie zatem zasługi człowieka są darem 
Bożym.  

 
Tomasz Pieczko  

 
 

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

www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 

 
 
 
 
 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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Belgijskie Wyznanie Wiary 

 

 
Artykuł XIV 

 
Stworzenie i upadek człowieka oraz jego niezdolność do czynienia dobra 

 
Wierzymy, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i uformował go na swój obraz i podobieństwo - 
dobrego, sprawiedliwego i świętego, zdolnego zawsze pełnić wolę Bożą. Lecz mając dostojeństwo i 
godność, człowiek pojąwszy jej dobrowolnie poddał się grzechowi i w konsekwencji śmierci i 
przekleństwu, kiedy dał posłuch diabłu. Odrzucił przykazanie życia, które otrzymał, i przez grzech 
oddzielił się od Boga, który prawdziwie był jego życiem, i zdeprawował całą swą naturę, stając się 
podatny na cielesną i duchową śmierć. W ten sposób stał się zły, przewrotny i zepsuty we wszystkim - 
zatracił wspaniałe dary, które otrzymał od Boga i zachował jedynie ich namiastkę, co jednak nie może 
być poczytane na jego obronę, ponieważ światło w nas zamieniło się w ciemność, jak naucza Pismo, gdy 
mówi: „A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła.”  Św. Jan nazywa ludzi 
ciemnością. 
 
Dlatego odrzucamy wszelką naukę, która się z tym nie zgadza, a zakłada wolną wolę człowieka, ponieważ 
człowiek jest niewolnikiem grzechu i nie może niczego przyjąć, o ile nie zostało mu to dane z nieba. Bo 
któż ośmiela się szczycić swoimi dobrymi uczynkami, skoro Chrystus naucza: „Nikt nie może przyjść do 
mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał?” Któż może się chlubić swoimi zamysłami, skoro 
rozumie, że zamysł cielesny jest wrogi Bogu? Któż może przechwalać się wiedzą, skoro człowiek 
zmysłowy nie przyjmuje rzeczy z Ducha Bożego? W ogóle, kto ośmiela się sugerować jakiekolwiek 
wytłumaczenie, skoro wie, iż sami z siebie nie jesteśmy zdolni, aby cokolwiek wytłumaczyć, i że ta 
zdolność spoczywa jedynie w Bogu? I dlatego powinniśmy tym mocniej trzymać się słów apostoła, który 
stwierdza, że to Bóg sprawia w nas i chcenie i wykonanie według upodobania swojej woli. Gdyż nie ma 
zrozumienia albo chcenia zgodnych z Bożą wiedzą i zamysłem poza tymi, które Chrystus sprawia w 
człowieku, o czy sam nas poucza, gdy mówi: „Beze mnie nic nie możecie uczynić.” 
 


