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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: Rzymian 6,1-14 
 
 

 
1 Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? 2 Przenigdy! Jakże my, 
którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? 3 Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w 
Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez 
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe 
życie prowadzili.  
5 Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego 
zmartwychwstania, 6 wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne 
ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; 7 kto bowiem umarł, uwolniony jest od 
grzechu. 8 Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 9 wiedząc, że 
zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 10 Umarłszy bowiem, dla 
grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 11 Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla 
grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  
12 Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom 
jego, 13 i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu 
jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. 14 Albowiem grzech nad 
wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. 
 
Pytania postawione przez Pawła na początku 
tekstu mogą wydawać się nam nieco dziwne. 
Musimy odnieść się do kontekstu poprzednich 
rozdziałów listu do Rzymian. Apostoł Paweł 
mówił w nich o grzechu i usprawiedliwieniu, o 
tkwieniu, byciu w Adamie (czyli w grzechu) i 
byciu w Chrystusie (czyli życiu, jako 
usprawiedliwiony). Człowiek z natury jest 
grzeszny (por. Rzymian 3:9-20) i sam z siebie nie 
jest w stanie uratować siebie od grzechu. 
Zapłatą (karą) za grzech jest śmierć (Rzymian 
6:23). Każdy człowiek jest grzesznikiem i 
zasługuje na karę śmierci za swoje grzechy. 
Jednak Jezus Chrystus w swej łasce zechciał za 
mnie, grzesznego człowieka, w moje miejsce 
ponieść tą karę. Jezus umarł za mnie na krzyżu. 
Właściwie to ja powinienem wisieć na krzyżu, 
ponosząc karę i doświadczając gniewu Bożego 
za moje grzechy. Chrystus jednak uczynił to dla 
mnie reprezentując mnie w miejscu kary.  
 
W Chrystusie wierzący jest wolny od Prawa i 
wolny od grzechu. Bycie w Jezusie Chrystusie 
oznacza życie w łasce. Niezależnie od tego, jak 
obciążające są Twoje grzechy, przez łaskę – w 
Chrystusie – możesz być zbawiony. Oczywiście 
nie oznacza to, że wtedy już nie ma znaczenia 
jak żyjesz i że życie w grzechu można tolerować, 
skoro i tak nie musisz trzymać się Prawa żyjąc 
tylko z łaski. 
 

Wcześniej Apostoł pisał, że im więcej jest 
grzechu, tym więcej też jest łaski (Rzymian 5:20-
21). Ktoś mógłby na tej podstawie dojść do 
fałszywego wniosku, że w takim razie należy jak 
najwięcej grzeszyć, aby otrzymać jak najwięcej 
łaski. Apostoł Paweł zaprzecza takiemu 
twierdzeniu: Przenigdy, innymi słowami: 
Oczywiście, że nie! (w. 1). 
Kiedy otrzymujemy łaskę, czyli kiedy uwierzymy 
i należymy do Chrystusa, coś zmienia się w 
naszym życiu. Apostoł Paweł określa to tak, że 
umarliśmy dla grzechu (w. 2). Nie jest to 
równoznaczne z tym, że jesteśmy zupełnie 
pozbawieni grzechu, gdyż każdy wierzący wie, 
że nadal pozostaje grzesznikiem, pozostając w 
codziennej, nieustannej konfrontacji z 
grzechem. Jak należy zatem rozumieć słowa 
Apostoła?  
 
Apostoł określa to jeszcze innymi słowami: 
Jesteśmy ochrzczeni lub zanurzeni w śmierci 
Chrystusa (w.3). Chrzest oznacza utożsamienie 
wierzącego z Jezusem Chrystusem i Jego 
śmiercią (por. Galacjan 3:27). Przez chrzest 
jednak nie otrzymujemy automatycznie tego 
wszystkiego, co Jezus nam ma do zaoferowania, 
chrzest nie oznacza bowiem, że ochrzczony jest 
automatycznie wierzącym.  
Kiedy Chrystus na krzyżu umarł, ja też umarłem 
wraz z Nim. Kiedy on został pochowany, ja też 
zostałem wraz z Nim pochowany. Jest to tylko 



 

CREDO nr 91 3   wrzesień 2018 

możliwe przez moją wiarę, przez którą 
przyjąłem Jezusa, jako jedynego Zbawiciela. 
Chrzest jest znakiem i obrazem tego.  
 
Będąc w Chrystusie umarliśmy dla grzechu, więc 
jak możemy jeszcze w nim żyć? (w. 2). Wierzący 
ma udział w Chrystusie, czyli ma udział we 
wszystkich dziełach Chrystusa. Chrystus umarł 
na krzyżu i podobnie wierzący umiera razem z 
Chrystusem na krzyżu, co zawiera w sobie 
symbolika chrztu.  
 
Chrystus umarł, ale i zmartwychwstał. Wierzący 
ma więc także udział w zmartwychwstaniu 
Chrystusa; zmartwychwstaje wraz z 
Chrystusem, otrzymuje nowe życie. To nie tylko 
symbolika, to jest rzeczywistość. Kto jest 
związany z Chrystusem, już nie jest ani pod 
Prawem, ani pod grzechem, lecz jest w chwale 
Bożej. Tak, abyśmy prowadzili nowe życie (w. 4). 
Nie jest to tylko nowe (i lepsze) życie w sensie 
moralnym, ale o wiele więcej, jest to obietnica, 
że wierzący będzie wiecznie żył w chwale Bożej. 
 
Wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, lub 
zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo jego 
śmierci (w. 5), lub można też tłumaczyć tak: 
Zostaliśmy bowiem z Nim złączeni w śmierci 
podobnej do Jego śmierci, dlatego tak samo 
będziemy złączeni z Nim w zmartwychwstaniu 
podobnym do Jego zmartwychwstania. 
Jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Nie 
oznacza to, że jesteśmy bez grzechu tak, jak 
Chrystus, ale też nie ma to tylko znaczenia 
symbolicznego. Przez wiarę w Chrystusa, 
jesteśmy częścią Jezusa Chrystusa (por. Rzymian 
8:1-2; 12:5). W ten sposób wierzący jest 
usprawiedliwiony wobec Boga i nie zasługuje 
już na karę za grzechy. Dlatego grzech już nie 
panuje nad nami.  
 
Wierzący umarł dla grzechu, albo inaczej 
mówiąc: nasz stary człowiek został razem z Nim 
ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało 
unicestwione, byśmy już nadal nie służyli 
grzechowi (w. 6).  
Przez śmierć Chrystusa nasz stary człowiek 
umarł. Określenie nasz stary człowiek nie 
oznacza w tym przypadku tylko naszego 
dawnego (grzesznego) życia, zanim 
uwierzyliśmy. Chodzi tu raczej ogólnie o 
grzeszny sposób życia. W wielu miejscach tekstu 
Apostoł Paweł mówiąc o naszym starym 

człowieku, albo o ciele (w przeciwieństwie do 
ducha), ma na myśli życie w ciele pod 
panowaniem grzechu, w przeciwieństwie do 
życia w duchu pod panowaniem Jezusa 
Chrystusa. Czyli stary człowiek to ten, kto 
odrzuca Jezusa, w przeciwieństwie do 
wierzącego, który przyjmuje Jezusa i chce z Nim 
żyć.  
Nasz stary człowiek został razem z Chrystusem 
ukrzyżowany, już nie żyje. Tylko po śmierci 
starego człowieka możliwe jest nowe życie, tak 
jak zmartwychwstanie jest możliwe tylko po 
śmierci.  
  
Przez Chrystusa gniew Boży nie dotknie 
człowieka. Odnosi się to nie tylko do przyszłości, 
ale ma znaczenie w codziennym życiu. Śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko 
wyzwoliło człowieka od kary Bożej, ale także od 
mocy i władzy grzechu.  
Nasz stary człowiek umarł, został ukrzyżowany, 
aby grzesznemu ciału (czyli: grzechowi) została 
odebrana jego władza i wpływ, gdyż wierzący 
był niewolnikiem grzechu. Grzech był jego 
panem. Ale przez śmierć Chrystusa to uległo 
zmianie: grzech został pozbawiony panowania 
nad wierzącym. Wierzący jest martwy dla 
grzechu, grzech nie ma już władzy nad nim. 
 
Apostoł personifikuje grzech; wyrażając się o 
nim jakby był osobą, człowiekiem, który więzi 
innych. Apostoł Paweł wyjaśnia naszą sytuację 
za pomocą przykładu starej reguły prawa: 
mianowicie ten, który umarł zostaje prawnie 
wyzwolony od grzechu. Grzech już nie może 
rościć sobie żadnego prawa do człowieka.  
Właściciel niewolnika jest jego panem, który 
wydaje mu polecenia i ma nad nim 
nieograniczoną władzę. Ale w momencie kiedy 
niewolnik umrze, jego pan (właściciel) już nie 
ma nad nim władzy. Jego polecenia, rozkazy 
niewolnika już nie dotyczą.  
Albo inaczej: Ktoś żyje rozrzutnie wydając za 
dużo pieniędzy, robiąc przy tym wielkie długi. W 
końcu trzeba spłacić długi a jeśli tego nie zrobi, 
to pewnego dnia zjawi się przed jego drzwiami 
komornik aby odebrać zapłatę. Nie ma żadnego 
sposobu by uciec od tego, spłacanie długów jest 
prawnym obowiązkiem. Istnieje tylko jeden 
sposób ucieczki od prawnych zobowiązań: 
śmierć – jeśli dłużnik umrze, komornik już nic 
nie jest w stanie zrobić w związku z czym 
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dłużnik jest wyzwolony od obowiązku spłacenia 
długów. 
 
Dlatego Apostoł Paweł może pisać: Kto bowiem 
umarł, jest wolny od grzechu (werset 7). Jeśli 
uwierzysz w Jezusa Chrystusa i zostaniesz na 
nowo narodzony, umrzesz dla grzechu. To 
znaczy, że będziesz wyzwolony od grzechu, lub 
innymi słowami: grzech już nie będzie panować 
nad tobą i skutek grzechu, wieczna kara śmierci, 
już nie będzie ciebie dotyczyć.  
Poddając się Jezusowi Chrystusowi, jako swemu 
Zbawicielowi, umieramy wraz z Nim mając 
udział w Jego śmierci. Już nie zasługujemy na 
karę za grzech. Jesteśmy wyzwoleni. 
Jeśli z Chrystusem umarliśmy, nie istniejemy już 
dla pana naszego starego człowieka, czyli 
grzechu. Nie ma on już na nas wpływu ani 
władzy nad nami. Podobnie, jak niewolnik 
przestaje być niewolnikiem przez swoją śmierć, 
tak wierzący przestaje być niewolnikiem 
grzechu przez śmierć Chrystusa w której 
uczestniczy. 
 
Dla wierzącego w Chrystusie śmierć to nie 
koniec, lecz początek nowego życia, bowiem ma 
on udział we wszystkich działach Chrystusa, 
więc też w Jego zmartwychwstaniu. Tak jak 
Chrystus otrzymał nowe życie po śmierci, tak i 
my je otrzymamy. 
Przez zmartwychwstanie Chrystusa możliwe jest 
nowe życie. Jest to życie w Chrystusie, życie w 
którym grzech już nie ma żadnego wpływu (por. 
Rzymian 6:17-22).  
Już teraz w tym życiu nasz stary człowiek został 
ukrzyżowany i umarł, a nowe życie się zaczęło. 
Już teraz wierzący żyje nowym życiem, już nie 
znajduje się pod panowaniem grzechu, lecz pod 
panowaniem nowego Pana Jezusa Chrystusa. 

Zjednoczenie z Chrystusem w prawdziwy, realny 
sposób wyzwala człowieka od śmierci, od kary 
za grzechy (por. Rzymian 3,21-30). Dlaczego 
więc nasza codzienna rzeczywistość nie jest 
zupełnie wolna od grzechu? Stanowi to pewien 
problem, nowe życie już zaczęło się, ale jeszcze 
nie w pełni. Konkretny sposób życia wierzącego 
Paweł przedstawia w dalszych rozdziałach Listu 
do Rzymian. 
 
Nowe życie w Chrystusie oznacza życie w 
chwale Bożej, życie w którym człowiek już nie 
jest niewolnikiem grzechu. Skutkiem tego jest, 
że życie wygląda moralnie i praktycznie inaczej 
– następuje uświęcenie. 
Nasze doświadczenia są jednak często inne: 
nadal grzeszymy i wygląda na to, że nadal 
jesteśmy niewolnikami grzechu. Mimo to, przez 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wierzący 
został przeniesiony z rzeczywistości grzechu i 
śmierci do rzeczywistości życia chwały. Teraz 
często jeszcze nie dostrzegamy tego, ale kiedy 
Chrystus wróci, nastąpi Sąd Ostateczny i zacznie 
się nowe stworzenie, nowe niebo i nowa 
ziemia, na której będziemy żyli. Wtedy w pełni 
będziemy mogli żyć wolni od grzechu, w chwale 
Bożej. Żyjemy z nadzieją, że tak z pewnością 
będzie, mimo to, że rzeczywistość nasza wydaje 
nam się inna.  
Stało się to możliwe przez Chrystusa. Bóg w 
swojej łasce nie pozostawił nas samymi, dając 
nam Ducha Świętego, który pomaga uświęcać 
nasze życie. 
 

Pedro Snoeijer 
 

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

 
Kiedy chcemy w naszych publikacjach rozważać 
jakąś kwestię natury teologicznej, zazwyczaj 
odwołujemy się (zgodnie z przyjętymi 
założeniami) do koncepcji zawartych w nurcie, 
który określa się mianem reformowanego.  
Tu dla przypomnienia tylko: ten nurt teologiczny 
występuje (czy dominuje) nie tylko w 
Kościołach, które w nazwie noszą określenie 
„reformowane” (myślimy tutaj o Kościołach tzw. 
protestantyzmu historycznego), ale wyznacza w 
wielu przypadkach także sposób porządkowania 
prawd wiary w Kościołach tzw. ewangelikalnych 
(lub ewangelicznych), wyrosłych w większości 
przypadków właśnie na koncepcjach 
reformowanych, czyli odnoszących się przede 
wszystkim do pracy teologicznej Jana Kalwina.  
A zatem nie powinno być zaskoczeniem, że 
poniższe rozważanie oprzemy o refleksję 
słynnego Jana Kalwina, który kwestię Chrztu 
Świętego szeroko (bo aż na prawie dwudziestu 
stronach) omówił w swoim głównym dziele 
Institutio christianae religionis (dalej ICR) – 
Ustanowienie religii chrześcijańskiej, w ostatniej 
– czwartej – księdze ICR . Z tego też dzieła 
pochodzą podane poniżej cytaty.  
 
Chcąc podać w jak największym skrócie 
najistotniejsze aspekty Chrztu, o których pisze 
Kalwin, możemy roboczo ograniczyć je 
wyjściowo do dwóch. A będą to:  
„Chrzest wyraża szczególnie dwie rzeczy: 
oczyszczenie, które otrzymujemy przez krew 
Chrystusa i umartwienie naszego ciała, które 
mieliśmy przez Jego śmierć”. Czyli mamy tutaj 
do czynienia z kwestią odpuszczenia grzechów 
oraz ze śmiercią z Chrystusem, które to 
elementy Chrzest wyraża.  
„Chrzest jest oznaką naszej chrześcijańskości 
(naszego stanu chrześcijan), i znakiem, poprzez 
który zostaliśmy przyjęci do towarzystwa 
Kościoła, byśmy – będąc wcieleni w Chrystusa – 
byli zaliczani do liczby dzieci Bożych. Zatem, 
został on nam dany przez Boga po pierwsze, 
abyśmy Mu służyli w naszej wierze, po drugie 
abyśmy służyli w naszym wyznaniu ludziom”. 
Mamy tu do czynienia z wymiarem 
wspólnotowym (kościelnym) sakramentu.  
 
Musimy bardzo silnie tutaj podkreślić 
odniesienie Chrztu Świętego, w tłumaczeniu 

jego zasadności i charakterystyk, jak podaje je 
Kalwin, do dzieła Jezusa Chrystusa i tylko do 
Jego dzieła.  
Chrzest zatem jako akt kościelny, dokonywany 
rękami ludzkimi, nie ma w sobie samym (w 
akcie, w działaniu „chrzczenia”) mocy, o których 
jest mowa wyżej, a jest on osadzony i czerpie 
swoje skutki wyłącznie z tego, co dokonał nasz 
Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus (przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie), i to z Niego dzieło 
nabiera mocy - w momencie Chrztu - dla życia 
chrzczonego.  
 
Zauważmy jeszcze raz, że aspektem 
fundamentalnym Chrztu jest jego świadczenie o 
wybaczeniu naszych grzechów przez Boga.  
Raz oczyszczeni, jesteśmy na zawsze oczyszczeni 
(niezależnie od czasu, kiedy to się dokonało). 
Jeśli popadniemy w grzech, to winniśmy 
wspomnieć na nasz Chrzest: aby prosząc Pana o 
wybaczenie, chcąc z grzechu powstać, mieć (w 
oparciu o Chrzest) wzmocnioną naszą wiarę w 
Jego (Boga) miłosierdzie i odpuszczenie naszych 
win.  
Chrzest nie zmazuje wszystkiego co w 
człowieku, nie przywraca nas do stanu czystości, 
jaki mieli pierwsi rodzice przed popełnieniem 
tego pierwszego i najstraszniejszego grzechu, 
który nazywamy czasem grzechem 
pierworodnym (mając na uwadze jego daleko 
idące skutki), ale jest znakiem odrodzenia. W 
takim wymiarze Kalwin pisze o tym: „Jeżeli 
zostaliśmy oczyszczeni w krwi Chrystusa, to 
dlatego, że Ojciec miłosierdzia chcąc nas w 
swoim nieporównywalnym miłosierdziu przyjąć 
w łasce, postawił przed nami Pośrednika, aby 
nam zdobył przychylność Ojca. Od tej chwili 
otrzymujemy nasze odrodzenie przez Jego 
śmierć i przez Jego życie (Jan 3, 6), jeżeli przez 
uświęcenie Ducha jest w nas wytworzona nowa 
natura duchowa”.  
Chrzest jest zatem narodzeniem się do nowego 
życia.  
 
Tym, co budzi często sporo emocji i dyskusji, 
jest nie tylko akceptacja, ale wręcz 
akcentowanie przez Kalwina Chrztu dzieci. 
Niestety, bardzo często w dyskusję (i krytykę) 
tej postawy teologicznej Kalwina wprowadza się 
elementy, które po kilku wiekach historii 
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Kościoła uważa się za (i słusznie) ważne, a wręcz 
fundamentalne, zapominając jednocześnie o 
racjach, jakie przyświecały Reformatorowi w 
przyjęciu takiej, a nie innej postawy wobec 
Chrztu dzieci.  
 
Dlaczego Kalwin mówi o Chrzcie dzieci, jako 
zasadnym? Otóż wynika to (choć niektórym 
może się to wydawać paradoksalne) z 
głębokiego biblicyzmu Kalwina.   
Reformator widział bardzo mocno i podkreślał 
jedność Pisma Świętego. Stary i Nowy 
Testament (Stare i Nowe Przymierze) są 
nierozdzielne i nie wolno wyprowadzać z 
Nowego Przymierza czegoś, co nie 
znajdowałoby potwierdzenia w Starym. Dla 
Kalwina istnieje ścisła ciągłość pomiędzy Starym 
i Nowym Przymierzem (czyli pomiędzy tym co 
miało miejsce przed i po Jezusie Chrystusie, a 
które to nauczanie znajdujemy w księgach Biblii 
Starego i Nowego Testamentu).  
W odniesieniu do takiego założenia Kalwin 
wyprowadza wniosek: Chrzest chrześcijański 
jest przedłużeniem obrzezania, któremu 
poddawano dzieci w Starym Przymierzu.  
Pisze on o tym w sposób następujący: „Wiemy, 
że obrzezanie było obietnicą duchową daną 
Ojcom (Patriarchom), i że jest ona taka, jak ta w 
Chrzcie, oznaczająca przebaczenie ich grzechów 
i umartwienie ciała  na życie w 
sprawiedliwości”.  
Pisze także: „Wszelka znajdująca się tam różnica 
(tzn. różnica pomiędzy obrzezaniem i Chrztem) 
nie dotyczy niczego innego, jak tylko 
zewnętrznej ceremonii, która jest najmniej 
ważną częścią sakramentów, ponieważ 
zasadnicza ich racja zależy od Słowa i od rzeczy 
oznaczanej i reprezentowanej”.  
Przypomina także, że w Księdze Powtórzonego 
Prawa 10,16 Mojżesz zachęca lud do 
„obrzezania serc”. A zatem, poza „ceremoniami 
zewnętrznymi” obrzezanie i Chrzest są znakami 
tego samego przymierza Boga ze swoim ludem.  
 
Skoro zatem obrzezanie było nakazane dzieciom 
(czyli uczestnikami tego wielkiego aktu były 
dzieci nieświadome znaczenia samego aktu), 
podobnie i Chrzest winien im być nakazany.  
Kalwin, podając przykład Księgi Rodzaju 17 
(zwłaszcza 7 wersetu), gdzie Bóg daje 
Abrahamowi znak obrzezania, pozwala sobie na 
stwierdzenie, że oto dlatego Apostoł Paweł 
może powiedzieć, że dzieci chrześcijan są święte 

(por. 1 Koryntian 7,14), co uzasadnia ich chrzest 
na tej samej zasadzie, na której to podstawie 
dzieci Żydów, nazywane „linią świętą” były 
obrzezywane.  
 
Już w wieku XVI, tzw.  anabaptyści (czyli 
reprezentanci nurtu Reformacji nie 
akceptującego Chrztu dzieci) krytykowali słowa 
Kalwina, twierdząc, że Stare Przymierze było 
zbudowane na przynależności dziedzicznej do 
narodu wybranego (potomstwo Abrahama 
„według ciała”), podczas gdy Nowe Przymierze 
zasadza się na wierze osobistej.  
Na tak sformułowany zarzut Kalwin odpowiadał 
im, że przecież także w Starym Przymierzu 
prawdziwymi dziećmi Abrahama są te, które 
mają wiarę w Boga.  
 
Kalwin z jednej strony stawia w sposób 
radykalny Chrystusa w centrum wiary 
chrześcijańskiej, ale jednocześnie nie 
przeciwstawia w Nowym Przymierzu (czyli w 
Jezusie Chrystusie) tego, co zostało 
powiedziane, ustanowione i przekazane w 
Starym Przymierzu (Starym Testamencie.  
 
Powtórzmy: dla Kalwina istnieje ciągłość obu 
Przymierzy (ciągłość i kontynuacja tego, co 
zostało objawione w Starym i Nowym 
Testamencie); istnieje ciągłość planu Bożego i 
Jego działania w historii ludzkości, dla jej dobra.  
Bóg działa w historii ludzkości z wolnością 
kochającego Ojca, kochającego każdego 
człowieka, każdego z nas.  
W obu przypadkach fundament symboliczny 
obrzezania i Chrztu jest ten sam: znak i pieczęć 
wejścia w Przymierze. Dorośli wchodzą w nie 
przez wiarę; dzieci – pomimo ich braku 
świadomości – są w nim umieszczeni na mocy 
suwerennej decyzji Boga.  
Aby natomiast w Przymierzu tym pozostać, 
dzieci muszą schwycić, już później, jako 
skierowane i należące do nich obietnice 
Przymierza, wykazywać i czynić aktywnymi 
wiarę, skruchę i posłuszeństwo Panu. Z punktu 
widzenia subiektywnego istnieje zatem, dla 
dzieci Przymierza, pewien odstęp czasowy 
pomiędzy momentem, w którym przyjmują one 
znak i tym, w którym pojmują i przyjmują 
prawdę.  
Kalwin uważał, że jeżeli praktyka udzielania 
obrzezania (sakramentu duchowego) małym 
dzieciom - i jej rozumienie - byłyby 
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niekompatybilne lub wręcz przeciwne woli 
Bożej, On sam nie dałby takiego przykazania.  
 
W przypadku dorosłych (powiedzmy szerzej: 
osób przyjmujących Chrzest w wieku 
świadomym), przed otrzymaniem przez nich 
sakramentu chrztu, będącego dla nich znakiem i 
pieczęcią wejścia do Kościoła chrześcijańskiego, 
jest koniecznym, aby byli oni pouczeni o 
Przymierzu Łaski i ukazali znaki skruchy i wiary. 
Jest to pierwsza reguła udzielania chrztu, ale nie 
odnosi się ona do istoty sakramentu. 
Porządek/układ chrzcielny (czyli sposób jego 
udzielania), nie dotyczy jego znaczenia 
fundamentalnego. Jeśli chodzi o dzieci, to 
otrzymują one chrzest w wyniku obietnicy 
Przymierza, poświadczonego przez Boga ich 
rodzicom.  
 
Uwaga: ani dla dorosłych, ani dla ich dzieci, 
fundamentem chrztu nie są ani wiara, ani 
skrucha, ale obietnica Przymierza, którego (w 
obu przypadkach – dorosłych i dzieci) chrzest 
jest znakiem i pieczęcią.  
Musimy zawsze odróżniać pomiędzy a. 
suwerennym aktem Boga, który włącza, wciela 
człowieka w Przymierze z Nim i w Kościół, a b. 
dalszymi konsekwencjami tego aktu w całym 
życiu konkretnej osoby.  
Subiektywny aspekt chrztu (decyzja ludzka, 
świadomość ludzka) nie może przeważyć nad 
jego aspektem obiektywnym (suwerennym 
aktem Boga).  
Stąd przekonanie, że nie można zbytnio 
akcentować subiektywnego aspektu chrztu 
(wiary indywidualnej, decyzji, świadomości 
ludzkiej) w relacji do aspektu obiektywnego 
(powtórzmy to jasno: wynikającego wyłącznie z 
własnej decyzji Boga).  
Następstwo, które może w takim przypadku się 
pojawić, to przydanie temu aspektowi 
obiektywnemu znaczenia drugorzędnego, jeśli 
chodzi o jego relację z subiektywnym 
postrzeganiem chrztu.  
Oparcie się o Przymierze Łaski (które jest 
działaniem Boga niezasłużonym w żaden sposób 
przez nas) jest najważniejsze. Bóg zawiera z 
nami Przymierze, zbawia nas, prowadzi, i 
pomaga nam - oparcie się o to przekonanie jest 
fundamentalne i niezmienne w całym Piśmie 
Świętym.  
 

Podkreślmy jeszcze raz, że istotnym dla naszego 
rozważania jest twierdzenie, że - zgodnie ze 
studium całości Pisma Świętego – nurt 
reformowany uważa, że w kwestii praktyki 
udzielania Chrztu, Bóg działa zgodnie z dwoma 
regułami odmiennymi:  
- regułą dotyczącą tych, którzy doszli do wieku 
rozpoznania i są odpowiedzialni za ich myśli i 
działania;  
- regułą dotyczącą małych dzieci, małych dzieci 
osób wierzących.  
Reguła wiary aktywnej i skruchy jest 
obowiązującą dla wszystkich dorosłych, aby 
mogli oni być zbawieni, nie jest ona jednak ona 
obowiązującą (z racji Przymierza Łaski) dla ich 
dzieci.  
 
Na zakończenie warto dodać jeszcze kilka słów 
„współczesnego komentarza pastoralnego ”.  
Pozostając przekonanym do teologicznych 
zasad, które wyznaczają logiczny ciąg 
rozważania Jana Kalwina, które to z kolei 
ukształtowało rozumienie Chrztu w nurcie 
reformowanym, warto sobie zadać pytanie: czy 
żyjąc w naszej współczesnej rzeczywistości (nie 
odrzucając treści samego sakramentu, jego 
znaczenia, symboliki, kwestii kontynuacji 
Przymierzy) Jan Kalwin nie poddałby w 
wątpliwość zasadności pastoralnej (uwaga: nie 
samej zasadności teologicznej) chrztu dzieci.  
Mamy do czynienia z coraz mniejszą obecnością 
dojrzałej wiary u rodziców dzieci proszących o 
Chrzest dziecka w Kościołach taką formę Chrztu 
praktykujących. A wiara rodziców dla Kalwina 
była fundamentalna. Bardzo często wiara i 
świadomość Bożego zaangażowania w nasze 
zbawienie jest u proszących rodziców niezwykle 
nikła, a miejsce jej zajmują dość mgliste, jeśli nie 
para-magiczne (a z pewnością oparte o 
tradycję… czymkolwiek by ona była…) 
przekonania.  
Czy zatem Kalwin z równym ogniem 
dyskutowałby jeszcze raz z anabaptystami? On, 
który chciał Kościoła wiary opartej o solidne 
fundamenty?  
Oto pytanie warte refleksji, ale już innym 
razem…  
 

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 XXXIV 

 

Chrzest święty 
 

Wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, który jest końcem Prawa, zniósł przez swoją przelaną krew 
wszelkie inne przelewanie krwi przez ludzi w celu przebłagania lub zadośćuczynienia za grzech oraz że 
zniósłszy obrzezanie, które również upuszczało krew, a ustanowił w jego miejsce sakrament chrztu, przez 
który jesteśmy włączeni do Kościoła Bożego i oddzieleni od wszystkich innych ludzi i obcych religii, 
byśmy mogli w pełni należeć do Tego, kogo znak nosimy, a który to znak służy za świadectwo wiecznej 
łaskawości ku nam naszego Boga i Ojca. 
 
Dlatego nakazał On tym wszystkim, którzy są Jego, aby byli ochrzczeni czystą wodą w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego, co też oznacza, że tak jak woda zmywa brud ciała, kiedy jest nań wylana i widać ją na 
ciele chrzczonego, gdy zostanie pokropiony, tak samo krew Chrystusa mocą Ducha Świętego 
niewidzialnie skrapia duszę, oczyszcza ją z jej grzechów i przeradza nas z dzieci gniewu w dzieci Boże. Nie 
dzieje się to jednak za sprawą fizycznej wody, lecz przez pokropienie drogocenną krwią Syna Bożego, 
który jest naszym Morzem Czerwonym, przez które musimy przejść, aby wyrwać się spod tyrani faraona, 
czyli diabła, i wejść do duchowego Kanaanu. 
 
Pastorzy więc udzielają sakramentu, który jest widzialny, jednakże to nasz Pan daje to, co sakrament 
symbolizuje, a mianowicie następujące dary i niewidzialną łaskę: obmycie i całkowite oczyszczenie duszy 
z wszelkiego brudu i nieprawości; odnowienie serca i napełnienie go wszelką pociechą; złożenie 
prawdziwej ufności w Jego ojcowską dobroć; przyobleczenie w nowego człowieka i zdarcie starego z jego 
uczynkami. 
 
Dlatego wierzymy, że każdy człowiek, który usilnie zabiega o życie wieczne, powinien być ochrzczony 
tylko raz tym jednym chrztem bez ponownego powtarzania go, gdyż nie możemy się narodzić dwa razy. 
Podobnie, chrzest ten nie przynosi korzyści jedynie w chwili, gdy woda jest na nas wylana, a my go 
otrzymujemy, lecz przez całe nasze życie. 
 
Dlatego potępiamy błąd anabaptystów, którzy nie zadawalają się jednym chrztem, który otrzymali, a 
ponadto potępiają chrzest niemowląt ludzi wierzących, które według nas powinny być chrzczone i 
zapieczętowane znakiem przymierza, podobnie jak dzieci w Izraelu były uprzednio obrzezane na 
podstawie tych samych obietnic, jakie zostały dane naszym dzieciom. I faktycznie Chrystus nie przelał 
swojej krwi w mniejszym stopniu ku obmyciu dzieci ludzi wierzących niż dorosłych i dlatego powinny one 
otrzymać znak i sakrament tego, co Chrystus dla nich uczynił - tak jak Pan nakazał w swoim Prawie, że 
powinny uczestniczyć w sakramencie cierpienia i śmierci Chrystusa wkrótce po narodzeniu, gdyż 
ofiarowano za nie baranka, co było sakramentem Jezusa Chrystusa.  Dla tej przyczyny św. Paweł nazywa 
chrzest obrzezaniem Chrystusowym. 
 

 
 
 


