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PROLOG 
KILKA SŁÓW DO „POŁO�NYCH” 

 
Jest to podr�cznik o „duchowym poło�nictwie”. Nie jest on przeznaczony jedynie dla ewangelistów, cho� ma 

szczególne zastosowanie w ich słu�bie. Mog� z niego korzysta� pastorzy, przywódcy młodzie�owi, pracownicy 
zboru i z cał� pewno�ci� wszyscy chrze�cijanie, pragn�cy zdobywa� innych dla Chrystusa, wszyscy ci, którzy 
sami kiedy� b�d� asystowa� przy nowych narodzinach.  

W zasadzie jest to ksi��ka o tym, jak sta� si� chrze�cijaninem. Napisanie jej zostało podyktowane trosk� o 
jako�� nawrócenia, jak równie� wi�ksz� ich ilo��, co wszyscy chcieliby�my ogl�da�.  

Poród wpływa na całe �ycie. Je�eli jest szybki, czysty i przebiega bez komplikacji, to rodzi si� zdrowe 
dziecko. Przeci�gaj�cy si�, bolesny i skomplikowany mo�e by� szkodliwy dla dziecka, zarówno w sferze 
fizycznej jak i psychicznej, prowadz�c do słabego zdrowia i powolnego rozwoju. To samo dotyczy narodzin 
duchowych. Wielu chrze�cijan(w tym i ja) „urodziło si�” w niewła�ciwy sposób. Proces narodzin albo trwa 
latami, albo te� w ogóle nie zostaje zako�czony. W wielu przypadkach „p�powina” ł�cz�ca z przeszło�ci� nie 
zostaje odci�ta i zawi�zana. Niektórzy nigdy nie zostaj� „obmyci”. Na innych nigdy nie nakłada si� r�k po to, 
aby zaczerpn�li powietrza i wydali pierwszy krzyk! A jeszcze inni s� ledwo �ywi lub zbyt szybko porzuceni 
(podobnie jak naród izraelski według Ez 16,4-5).  

W literaturze na ten temat istnieje zauwa�alna luka. Z jednej strony jest wiele broszurek rozdawanych 
osobom zainteresowanym i wyja�niaj�cych jak mo�na odpowiedzie� na ewangeli�. Wi�kszo��, jak zobaczymy, 
zbyt upro�ciła sposób post�powania doprowadzaj�c do jego zniekształcenia i niewła�ciwego ukierunkowania, 
opieraj�c si� na nieprawidłowej interpretacji dwóch pojedynczych tekstów: J 3,12 i Ap 3,20 (rozdz. 5 i 30 
poni�ej). Typowa „modlitwa o przyj�cie Jezusa” jest wysoce niewła�ciwa (rozdz. 31).  

Z drugiej strony, w ostatnich latach pojawiło si� wiele uczonych rozpraw na temat „zagadnienia narodzin”, 
pisanych przez teologów dla teologów (w tym momencie przychodz� mi na my�l nazwiska: James D.G. Dunn, 
Frederick Dale Bruner i George R. Beasley-Murray). Ch�� poł�czenia sakramentalnego lub zielono�wi�tkowego 
spojrzenia z tradycyjnymi pogl�dami ewangelicznymi była inspiracj� dla tych publikacji. Podzielam tak�e to 
pragnienie, chocia� dopracowałem si� w tej kwestii własnych wniosków.  

Pomi�dzy potrzebami osoby poszukuj�cej i teologa istnieje luka, któr� ta ksi��ka pragnie wypełni�. Jest to 
powa�ne studium dla wszystkich, którzy gotowi s� zasi��� z otwart� Bibli� i otwartym umysłem, którzy nie boj� 
si� wkroczy� na niezbadane dot�d terytorium i miłuj� Boga z „całej my�li”. Nie jest to rozprawa naukowa, nie 
wymaga te� znajomo�ci greki czy hebrajskiego (chocia� pewne kwestie b�d� wspomniane i wyja�nione), 
zawiera niewiele odniesie� do innych prac, (chocia� uwa�ny czytelnik spostrze�e, �e wiele takich prac 
przestudiowano w celu napisania tej ksi��ki) i wymaga przeci�tnej inteligencji do wychwycenia wła�ciwych 
spostrze�e�. Jednak�e najistotniejsza b�dzie gotowo�� „oduczenia si�”, poniewa� wiele tradycyjnych zało�e� 
zostanie zakwestionowanych.  

Szczególnie zale�y mi na tym, aby oba nurty, ewangeliczny i zielono�wi�tkowy poł�czyły si�. S� to dwa 
najlepiej rozwijaj�ce si� ruchy w �wiecie chrze�cija�skim i – według pewnych danych statystycznych – ich 
poł�czenie podnosi pi�ciokrotnie efektywno�� ewangelizacyjn�. Jednak obecne stosunki pomi�dzy nimi wydaj� 
si� by� oparte raczej na pełnej współczucia tolerancji, a nie na wspólnie dzielonej prawdzie. Pomimo tego, �e 
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coraz mniej jest nieporozumie� i kłótni o dary Ducha, ci�gle jeszcze istnieje gł�boka przepa�� w kwestii chrztu 
w Duchu �wi�tym (to drugie bardziej zwi�zane jest z naszym tematem).  

Czytelnikom, którzy chc� dowiedzie� si� najgorszego od razu, mo�e pomóc podane poni�ej streszczenie 
najistotniejszych kontrowersji (niech nie skłoni ich to jednak do odrzucenia cało�ci dlatego, �e nie zgadzaj� si� z 
poszczególnymi elementami!).  

Ludziom wychowanym w tradycji ewangelicznej potrzebne b�d� szczero�� i odwaga w zrewidowaniu 
stanowiska, �e „uwierzenie w Jezusa” i „przyj�cie Ducha” s� równoznaczne i jednoczesne (zwykle poł�czone 
jednym stwierdzeniem: „przyj�cie Jezusa”). Natomiast wychowanym w tradycji zielono�wi�tkowej potrzebne s� 
one do przemy�lenia faktu, �e „przyj�cie Ducha” i „chrzest w Duchu �wi�tym” „nie s�” równoczesne ani 
równoznaczne (to drugie uwa�a si� za pewnego rodzaju „drugi etap” lub „drugie błogosławie�stwo”). Bardziej 
sakramentalne ni� symboliczne rozumienie chrztu wodnego b�dzie wymagało gł�bokiego zastanowienia si� 
zarówno jednych jak i drugich (strach przed odrodzeniem w chrzcie mo�e sta� si� irracjonalny i niezgodny z 
Pismem).  

Osobi�cie zajmuj� stanowisko po�rednie mi�dzy nurtem ewangelicznym i zielono�wi�tkowym. Mo�e to 
zaniepokoi� oba te nurty i zaprowadzi� donik�d! Lecz równie dobrze mógłby to by� punkt spotkania si� obu 
pogl�dów, miejsce, gdzie istnieje ich prawdziwie biblijne poł�czenie.  

W skrócie: wierz�, �e „normalne narodziny chrze�cija�skie” składaj� si� z prawdziwego opami�tania i 
szczerej wiary wyra�onej i wprowadzonej w czyn przez chrzest wodny, oraz �wiadomego przyj�cia osoby Ducha 
�wi�tego wraz z Jego moc�. Takie zrozumienie narodzin jest rozwini�te w trzech wymiarach:  

„Teologiczny”. Pierwsza cz��� zawiera opis całego procesu, po którym nast�puje szczegółowe uj�cie jego 
czterech elementów, a ko�czy si� rozdziałem wi���cym cało�� z nauk� o odrodzeniu.  

„Biblijny”. Zwykle studium tekstów zwi�zanych z tematem powinno poprzedza� jak�kolwiek konkluzj�. 
Chocia� ta cz��� ksi��ki została napisana na samym pocz�tku (zagorzali czytelnicy Biblii mog� wi�c zacz�� 
lektur� od niej), to umieszczona jest jako druga, aby wcze�niej ogarn�� spojrzeniem cały las zanim przyst�pimy 
do ogl�dania poszczególnych drzew. Teksty te zostały wybrane do szczegółowego studium ze wzgl�du na ich 
zasadniczo�� i kontrowersyjno��. Nie jest konieczne i nie musi okaza� si� pomocne zgł�bienie ich wszystkich 
podczas pierwszego czytania ksi��ki. Jednak�e warto przeczyta� rozdziały: 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 30 i 37, 
które maj� zasadnicze znaczenie dla zaprezentowania cało�ci. Bez w�tpienia ka�dy znajdzie tekst, który chciałby 
sprawdzi�.  

„Praktyczny”. Musimy oprze� si� pokusie natychmiastowego zastosowania tej nauki. Próba jej 
zastosowania bez prze�wiadczenia o zgodno�ci z Pismem �wi�tym mogłaby okaza� si� katastrofalna. Niestety, 
w dzisiejszych czasach od razu rodzi si� pytanie: „czy to działa?” zamiast: „czy jest to wła�ciwe?”. 
Pragmatyczni chrze�cijanie pytaj� wi�c: „czy jest to błogosławione?”, a nie: „czy jest to wła�ciwe?”. Prawdziwy 
ucze� uczy si� zasad zanim zastosuje je w praktyce. Traktowanie ludzi jak króliki do�wiadczalne jest nieetyczne. 
Niemniej jednak mam nadziej�, �e to studium uczyni wi�cej, ni� tylko wpłynie na zmian� opinii – st�d te� 
ostatnia cz��� pełna jest praktycznych wskazówek dla „zdobywcy ludzkich dusz”.  

Dodatki obejmuj� pewne specjalistyczne zagadnienia, które nie s� istotne dla tematu, lecz mog� by� 
interesuj�ce i wa�ne dla niektórych czytelników. Musiałem by� całkowicie uczciwy w wyra�eniu swego 
przekonania, �e chrzest niemowl�t nie mo�e by� integraln� cz��ci� przedstawionego w tej ksi��ce rozumienia 
duchowych narodzin. Mam nadziej�, �e ci, którym wyda si� to obra�liwe, nie odrzuc� z tego powodu cało�ci, 
lecz (mimo wszystko) oka�e si� ona pomocna w ich słu�bie.  

Tak jak w przypadku ka�dej powa�nej pracy, ksi��k� t� przygotowywałem przez wiele lat. Została ona 
wykuta na bli�niaczych kowadłach studium biblijnego i słu�by pastorskiej. Podstawowa teza została po raz 
pierwszy opublikowana w 1977 roku w mojej ksi��ce „Truth to Tell” (Hodder & Stoughton), a rozdział 9 (Got a 
Conversion Complex? – ksi��ka nie przetłumaczona na j�zyk polski) zawiera istot� niniejszej ksi��ki. 
Obiecałem wtedy gł�bsze i bardziej szczegółowe rozwini�cie tego tematu. Obietnica ta, przypomniana mi przez 
�on�, jest spełniona w „Normalnych narodzinach chrze�cija�skich”. Materiał zaprezentowany tutaj został 
dopracowany na wielu seminariach dla przywódców ko�cielnych w Wielkiej Brytanii jak i poza jej granicami.  

Pragn� j� zadedykowa� grupie przyjaciół, którzy podzielaj� moje przekonanie, �e zarówno chrze�cijanie 
ewangeliczni jak i charyzmatycy stanowi� jedno. S� to: Gordon Bailey, John Barr, Alex Buchanan, Clive Calver 
(który zaprosił mnie do przedstawienia tego posłania w czasie tournee po dwudziestu jeden miastach, 
zorganizowanego przez „Youth for Christ” pod hasłem: „Niech Bóg przemówi"), Michael Cassidy, Gerald 
Coates, Michael Cole, Barney Coombs, Derek Copley, Nick Cuthbert, Don Double, Bryan Gilbert, Bob Gordon, 
Jim Graham (mój nast�pca w Gold Hill, Chalfont St Peter), Ian Grant, Lynn Green, Michael Green, Michael 
Griffiths, Chris Hill, Graham Kendrick, Cecil Kerr, Gilbert Kirby, Douglas McBain, David McInnes, Brian 
Mills, John Noble, Ian Petit, Derek Prince, Ian Smale ("Ismael"), Colin Urquhart, Terry Virgo, Philip Vogel, 
Rob White i wielu innych, którzy na swój własny sposób poszukiwali dróg poł�czenia charyzmatycznego 
prze�ycia Ducha �wi�tego z ewangeliczn� egzegez� Pisma, i którzy przez swoj� serdeczno�� zach�cili mnie do 
tego, abym „szedł i czynił podobnie”. Nie musz� dodawa�, �e �adnego z nich nie powinno si� obarcza� 
odpowiedzialno�ci� za przedstawione tutaj pogl�dy (chc� zachowa� ich przyja��).  
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I wreszcie, lecz w �adnym wypadku nie na ko�cu, pragn� podzi�kowa� mojej �onie, która dodawała mi 
odwagi i kawy, abym w tym wytrwał, wierz�c, �e jest to najwa�niejsza rzecz jak� mógłbym uczyni� w swej 
słu�bie. Pokornie przyj�ła na siebie rol� „przeci�tnego czytelnika” i uwa�nie studiowała ka�dy rozdział z takiej 
wła�nie perspektywy. Bez jej pomocy ksi��ka ta nie zostałaby napisana.  

 
Sherborne St John, 1989  
_______________________________________________________________________________ 
 

CZ��� PIERWSZA  
WYMIAR TEOLOGICZNY 

 

1.  
DUCHOWE DRZWI 

 
Teza przedstawiona w tej ksi��ce mo�e by� zawarta w stwierdzeniu: chrze�cija�skie narodziny składaj� si� z 

czterech elementów": opami�tania si� (zwrócenia si� do Boga), wiary w Pana Jezusa, chrztu w wodzie i 
przyj�cia Ducha �wi�tego.” Ka�dy z nich jest całkowicie odmienny od pozostałych. Wszystkie s� potrzebne do 
tego, aby wej�� do Królestwa Bo�ego. Nie wykluczaj� si� nawzajem, lecz doskonale si� uzupełniaj� i razem 
tworz� „proces stawania si� chrze�cijaninem”. Mog� nast�pi� szybko po sobie lub te� zaj�� wi�cej czasu. 
Najwa�niejsze jest jednak dopełnienie całego procesu.  

 
PODEJ�CIE WYWA�ONE  
 
Poniewa� wszystkie cztery elementy s� konieczne, nie mo�na ustanowi� hierarchii ich warto�ci. Jednak�e s� 

w Ko�ciele tendencje zmierzaj�ce do podkre�lenia jednego z nich kosztem pozostałych. Kierunek „liberalny” 
skoncentrował si� na opami�taniu, szczególnie w kategoriach radykalnie zmienionej postawy i stylu �ycia, 
chocia� ostatnio nacisk został poło�ony bardziej na niesprawiedliwo�� społeczn� ni� na osobist� niemoralno��. 
Kierunek „ewangeliczny” najwi�cej uwagi po�wi�cił wierze, a zwłaszcza jej indywidualnym i wewn�trznym 
aspektom, cho� czasem prawdziwo�� nauki zajmuje wi�cej miejsca ni� osobiste zaufanie. My�l „sakramentalna” 
podkre�la znaczenie chrztu wodnego, cho� zwykle odczuwano potrzeb� dodania obrz�du konfirmacji 
(bierzmowania), gdy chrzczone były niemowl�ta, a nie �wiadomie wierz�cy. My�l „zielono�wi�tkowa” odkryła 
na nowo chrzest w Duchu �wi�tym, chocia� uwa�a go za dodatkowe prze�ycie, a nie integralny element 
narodzin.  

Uwa�am, �e wszystkie cztery nurty maj� racj� podkre�laj�c to, co akceptuj�, natomiast myl� si� nie 
doceniaj�c, ignoruj�c lub nawet zaprzeczaj�c temu, czego nie akceptuj�. Podejmiemy prób� syntezy tego, co jest 
najlepsze w ka�dym z tych pogl�dów. Jednak nie jest to przedsi�wzi�cie ekumeniczne, ale raczej biblijna 
egzegeza, która mogłaby by� podstaw� do prawdziwej integracji opartej na uczciwych korektach, a nie na 
nieuczciwym kompromisie.  

Wszystkie te elementy mo�na spotka� w Nowym Testamencie: chrze�cija�skie narodziny pojmowane s� jako 
poł�czenie etycznej reformy, wiecznej wi�zi, zewn�trznego obrz�du i egzystencjalnej odnowy.  

Istot� herezji jest wybranie cz��ci prawdy i uczynienie z niej cało�ci. Cz�sto zdarza si�, �e okre�lona prawda 
biblijna jest zrozumiała tylko wtedy, gdy ró�ne, a czasem zasadniczo odmienne pogl�dy poł�czone s� we 
wła�ciwy sposób. Ksi��ka ta z konieczno�ci zaj�� si� musi „ludzkim” aspektem nowych narodzin: potrzeb� 
opami�tania, chrztu i przyj�cia Ducha �wi�tego, jak równie� potrzeb� uwierzenia w Pana Jezusa. Mo�e to 
skłoni� niektórych czytelników do zastanowienia si�, czy jest to zgodne z protestanck� zasad� 
„usprawiedliwienia jedynie przez wiar�”.  

Dwie prawdy, które le�� u podstaw ka�dego stwierdzenia w tej ksi��ce musz� by� od razu zdecydowanie 
zaznaczone.  

Po pierwsze, dzieło Chrystusa dokonane na krzy�u jest „obiektywnie wystarczaj�ce”, aby zbawi� �wiat od 
grzechu. Nic nie mo�na (a tym bardziej nie potrzeba) do niego doda�. Przez sw� �mier�, pogrzeb i 
zmartwychwstanie osi�gn�ł wszystko, co potrzebne było dla nas i naszego zbawienia. Zło�ył okup za grzech i 
pojednał nas z Ojcem. Zakładamy, �e wszystko to jest ju� oczywiste dla tego, kto chce by� zbawiony.  

Po drugie, Jego dokonane dzieło nie jest subiektywnie skuteczne w sensie zbawienia „pojedynczego 
człowieka” od jego grzechów. Musi by� ono osobi�cie przyj�te i zastosowane. Człowiek, który ma udział w 
„dobrodziejstwach Jego cierpienia” powinien by� aktywny, nie bierny. Ewangelia domaga si� odpowiedzi. Kto� 
mo�e mie� prawo do spadku, lecz nie dostanie go dopóki tego nie za��da; to, �e go przej�ł nie oznacza wcale, �e 
na� sobie zasłu�ył.  

Dlatego te� kontrowersja nie polega na tym, co powinno si� doda� do wiary, ale na tym jak powinni�my 
wprowadzi� wiar� w czyn po to, aby przej�� dary łaski. Na przykład, rozumienie chrztu wodnego jako dodatku 
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do wiary, przez co ludzie czyni� siebie bardziej godnymi lub bardziej zasługuj�cymi na zbawienie, jest straszn� 
parodi�. Całkowicie odmienne jest rozumienie go jako wyra�enie i wprowadzenie w czyn wiary, przez co 
skruszony grzesznik identyfikuje si� z Chrystusem w Jego �mierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. W tym 
przypadku chrzest jest pojmowany jako sposób, dzi�ki któremu prze�ywamy odkupienie wyjednane przez 
Chrystusa, a nie �rodek zasłu�enia na nie.  

Z tego punktu widzenia wiara jest najbardziej fundamentalna spo�ród tych czterech elementów i ona wła�nie 
le�y u podstaw pozostałych trzech. Opami�tanie poł�czone jest z wiar� od pocz�tku w Ewangelii Marka (Mk 
1,15). Chrzest jest powi�zany z wiar� przy jej ko�cu (Mk 16,16). Duch �wi�ty przyjmowany jest przez wiar�, a 
nie uczynki (Ga 3,2). Dlatego te�, tak naprawd� „mie� wiar�” oznacza: opami�ta� si�, by� ochrzczonym i 
przyj�� Ducha (Dz 2,38) (patrz rozdział 15 poni�ej).  

 
PODEJ�CIE BIBLIJNE  
 
Rozpocz�li�my ju� podawanie pewnych odniesie� biblijnych. Jednak�e postawienie tezy i poparcie jej 

odpowiednimi tekstami wybranymi przypadkowo nie jest wła�ciwym sposobem dowodzenia prawd biblijnych. 
Strategia prawidłowego, cało�ciowego studium polega na umiej�tnym poł�czeniu go z analiz� kontekstu 
poszczególnych tekstów. Do wniosków powinni�my doj�� po takim procesie, chocia� mo�na je zasygnalizowa� 
na pocz�tku prezentacji.  

Temat narodzin „chrze�cija�skich” sam nasuwa pewne teksty przewodnie. Wyj�ciowy punkt bada� 
biblijnych został ju� wskazany. Oczywi�cie b�dzie to oznaczało skupienie si� na Nowym Testamencie, nawet 
gdyby w Starym Testamencie wyst�powały pewne ku temu przesłanki. Lecz od którego miejsca w Nowym 
Testamencie nale�y rozpocz��?  

 
Nieodpowiedni kandydaci  
Mo�e to by� zaskakuj�ce, lecz wydarzenia opisane w Ewangeliach s� zbyt „wczesne” dla naszego tematu. 

Relacjonuj�c okres pomi�dzy przyj�ciem a wniebowst�pieniem Chrystusa, Ewangelie nie mog� da� wła�ciwego 
obrazu normalnych narodzin, tak jak s� one rozumiane przez pierwotny Ko�ciół poprzedzaj�cy okres, w którym 
�yjemy.  

Wprawdzie opami�tanie, wiara, chrzest i Duch s� wspomniane wraz ze wskazówkami potrzebnymi do ich 
zrozumienia, jednak �adne z nich nie ma pełni chrze�cija�skiego znaczenia, jakiego nabrały po wydarzeniach 
Wielkanocy i Pi��dziesi�tnicy. Na przykład, chrzest praktykowany przez Jana (i uczniów Jezusa) tak bardzo 
ró�nił si� od pó�niejszego chrztu w imi� Jezusa, �e stał si� konieczny chrzest ponowny (Dz 19,1-6, patrz 
rozdział 20 poni�ej). Duch �wi�ty przebywał z uczniami w okresie opisywanym przez Ewangelie, ale mógł by� 
„w nich” dopiero po Pi��dziesi�tnicy (wtedy, gdy Go przyj�li), co z kolei mogło wydarzy� si� dopiero po tym, 
gdy Jezus został uwielbiony (J 7,39; 14,17, patrz rozdziały 11 i 12). Nawet wiara była zwi�zana tylko z osob� 
Jezusa jako Mesjasza, który leczył i uwalniał, a nie jako Zbawiciela �wiata (jakim si� stał przez sw� �mier�) lub 
Syna Bo�ego (ustanowionego przez zmartwychwstanie), z pewno�ci� nie odnosiła si� do Niego jako Pana 
wszelkiego stworzenia. Dlatego te� nie powinni�my traktowa� przypadku umieraj�cego na krzy�u łotra jako 
przykładu chrze�cija�skiego nawrócenia (patrz rozdział 9). Paradoksalnie, w czterech Ewangeliach nie mo�na 
odnale�� pełnej ewangelii! Wszystkie elementy s� tam obecne jedynie w zal��ku, zapewne dlatego Bóg dał nam 
reszt� Nowego Testamentu.  

Jednak�e Listy i Apokalipsa s� zbyt „pó�ne” dla naszego tematu. Wszystkie te pisma zostały skierowane do 
wierz�cych, którzy ju� si� na nowo narodzili! Z tej to przyczyny nie zawieraj� one bezpo�redniego lub 
systematycznego uj�cia tematu narodzin. Nie zdawanie sobie z tego sprawy doprowadziło do nieprawidłowego 
u�ycia tekstów biblijnych (Ap 3,20 jest klasycznym tego przykładem. B�d�c napomnieniem skierowanym do 
wierz�cych, u�ywane jest prawie wył�cznie w stosunku do niewierz�cych podczas ewangelizacji; patrz rozdział 
30). Niemniej jednak Listy i Apokalipsa  cz�sto nawi�zuj� do ró�nych aspektów narodzin, przy czym ich wybór 
zale�y od potrzeb wierz�cych, do których s� skierowane (porównaj kilka poni�szych przykładów); lecz jest 
prawie niemo�liwe, aby na podstawie tych przypadkowych odniesie� zrekonstruowa� pełny obraz narodzin. Jak 
zobaczymy, autorzy Listów wsz�dzie traktuj� chrzest wodny i chrzest w Duchu �wi�tym jako pewnik u swoich 
czytelników, lecz nigdzie nie opisuj� ani nie definiuj� którego� z tych zdarze�. Wspominaj� jedynie ich skutki i 
implikacje.  

 
Dobry punkt wyj�cia  
W takim razie, je�eli Ewangelie s� zbyt wczesne, a Listy zbyt pó�ne, co nam pozostaje? Ksi�ga Dziejów 

Apostolskich! Jest to jedyna ksi�ga w Nowym Testamencie, która opisuje ewangelizacj� po dniu wylania Ducha 
�wi�tego. Podaje mnóstwo szczegółów o tym, jak niewierz�cy stawali si� wierz�cymi, a grzesznicy �wi�tymi. 
Jest zapisem boskich i ludzkich aspektów zbawienia, mówi�cych nam o czynach apostołów, którzy przybli�ali 
Chrystusa ludziom i o działaniu Ducha �wi�tego, który przyprowadzał ludzi do Chrystusa. Nauka napisana 
przez Łukasza przede wszystkim skierowana jest do niezbawionych. Dzieje Apostolskie s� nie tylko cennym 
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�ródłem informacji o tym, jak ewangelia była przekazywana, lecz mo�emy tak�e obserwowa� reakcj�, której 
oczekiwano i jak� obserwowano u słuchaczy. Tylko tutaj mo�emy przyjrze� si� Piotrowi, Janowi i Pawłowi 
zaanga�owanym w ewangelizacj�. Na podstawie rad skierowanych do osób pytaj�cych, mo�emy odczyta� ich 
pojmowanie duchowych narodzin.  

 
Zarzuty przeciwko warto�ci teologicznej Dziejów Apostolskich.  
Niektórzy teolodzy maj� jednak powa�ne zastrze�enia co do traktowania Dziejów jako �ródła nauki. Ich 

sprzeciw przybrał dwie formy. Krytyka ogólna stoi na stanowisku, �e nauka mo�e opiera� si� tylko na 
dydaktycznych (nauczaj�cych) cz��ciach Pisma (jak Listy) i nie powinno opiera� si� jej na opowiadaniach (jak 
Dzieje Apostolskie). Krytyka szczegółowa stoi na stanowisku, �e Łukasz nie był teologiem lecz historykiem; z 
tej to przyczyny powinni�my zacz�� od Listów (szczególnie Pawła, który był teologiem) i czyta� Dzieje w 
�wietle jego teologii. Niezale�nie od trudno�ci jakie poci�ga za sob� takie podej�cie w odniesieniu do 
zagadnienia narodzin, oba przedstawione stanowiska posiadaj� pewne powa�ne braki.  

Geniusz objawienia Bo�ego w Pi�mie polega na tym, �e prawda zawarta jest raczej w konkretnych 
sytuacjach ni� abstrakcyjnych tezach. Cała Biblia jest opowiadaniem – zaczynaj�c od Ogrodu Eden, a ko�cz�c 
na Nowym Jeruzalem. Wielkie prawdy o stworzeniu i odkupieniu s� wplecione w opis zdarze�. Wi�kszo�� 
Starego i Nowego Testamentu jest zapisana w formie narracji. Biblia nie tyle jest ksi�g� teologii systematycznej, 
ile histori� teizmu sytuacyjnego. I to „opowiadanie” zostało napisane po to, aby�my mogli si� z niego uczy� (Rz 
15,4; 1 Kor 10,6). Całe Pismo po�yteczne jest do nauki, poniewa� całe powstało z Bo�ej inspiracji (2 Tm 3,16). 
Tyle samo mo�emy nauczy� si� z Bo�ych czynów, co z Jego słów; zaiste s� one �ci�le ze sob� zwi�zane i 
wyja�niaj� si� nawzajem. Zapisane wydarzenia słu�� tak samo do nauki jak i informacji. Pismo nie przedstawia 
wyczerpuj�cej historii �wiata, narodu izraelskiego, czy Ko�cioła. Zawiera wybrane wa�ne wydarzenia oraz ich 
profetyczn� interpretacj�, gdzie zarówno wydarzenia jak i ich interpretacja s� dziełem Ducha Bo�ego. 15 
rozdział Dziejów Apostolskich jest doskonałym przykładem rozwi�zania dysputy doktrynalnej poprzez 
opowiadanie o Bo�ym działaniu potwierdzonym przez Pismo.  

Łukasz nie tylko jest historykiem, chocia� przypisuje sobie wiarygodno�� zapisu w pierwszej ksi�dze swego 
dzieła (Łk 1,1-4). Wybiera pewne wydarzenia, które chce zapisa� oraz ich godne uwagi szczegóły. Nast�pnie 
wplata je w ogólny wzorzec oparty na swoim gł�bokim zrozumieniu. Je�li teologia oznacza zrozumienie Boga, 
to Łukasz był niezłym teologiem! Twierdzenie, �e niemo�liwe jest wydobycie teologii Łukasza z jego pism, tak 
jak mo�na uczyni� to w przypadku Pawła, jest mitem, który nale�y obali�. (Na temat Łukasza jako teologa 
polecam ksi��k� Rogera Stronstad'a „The Charismatic Theology of Luke”, Hendrickson 1984).  

Próba dokonania podziału pomi�dzy narracyjnym charakterem Dziejów Apostolskich i dydaktyczn� natur� 
Listów jest nierealna. Zostały napisane w tym samym czasie i traktuj� o tych samych sytuacjach (Paweł i Łukasz 
podró�owali razem). Dzieje zawieraj� teksty dydaktyczne, a Listy opowiadania (porównaj Dz 15 z Ga 1,2). 
Istnieje pomi�dzy nimi ten rodzaj jedno�ci pogl�dów, który przewa�a nad ró�norodno�ci� przekazu.  

 
Dzieje Apostolskie jako �ródło „teologii narodzin”  
Mo�emy w takim razie podej�� do Dziejów Apostolskich z zaufaniem. Maj� one t� wielk� zalet�, �e były 

pisane „na miejscu”, jak to uj�ł pewien pisarz. S� to sprawozdania �wiadka z pierwszej i drugiej r�ki o tym, jak 
apostołowie zaj�li si� ewangelizacj� �wiata. To co mówili i robili b�dzie dla nas podstawowym materiałem do 
„teologii narodzin”.  

W którym punkcie Dziejów powinni�my rozpocz��? Z pewno�ci� od tych tekstów, które zawieraj� 
najbardziej szczegółowe opisy tego, jak ludzie stawali si� chrze�cijanami. Dwa teksty, które natychmiast 
przychodz� na my�l mo�emy znale�� w 8 i 19 rozdziale. Nie bez przyczyny wydarzenia w Samarii i Efezie 
podane s� bardzo szczegółowo. W obydwu przypadkach narodziny były niekompletne, skłaniaj�c tym samym 
stroskanych apostołów do podj�cia konkretnych kroków w celu uzupełnienia braków. Jedyna rzeczywista 
ró�nica pomi�dzy tymi grupami polegała na tym, �e Samarytanie byli bardziej zaawansowani ni� Efezjanie w 
chwili, gdy pojawili si� apostołowie i dlatego potrzebowali mniej „uzupełniaj�cej słu�by”. Lecz podstawowa 
istota i kolejno�� etapów ich narodzin była identyczna i zawierała cztery elementy: opami�tanie, wiar�, chrzest i 
przyj�cie Ducha. Poniewa� brali w niej udział trzej główni apostołowie (Piotr, Jan i Paweł) mo�emy całkiem 
bezpiecznie zało�y�, �e ich „technika” w tych przypadkach odzwierciedlała ogóln� praktyk� i reprezentuje ten 
rodzaj odpowiedzi na ewangeli�, której oczekiwał pierwotny Ko�ciół.  

Cz�sto zarzuca si�, �e okoliczno�ci w obydwu przypadkach były wyj�tkowe, st�d opisane tam narodziny s� 
„nienormalne”. Poniewa� dzisiejsza ewangelizacja nie jest skierowana ani do Samarytan, ani do uczniów Jana 
Chrzciciela, mówi si�, �e nie powinni�my u�ywa� tych przykładów. Jednak krytyka tego typu nie dostrzega 
ró�nicy pomi�dzy tymi cechami, które były wyj�tkowe, a tymi, które były normalne. Nie widzi tego, �e 
apostołowie pragn�li doprowadzi� t� „nienormaln�” sytuacj� do zgodno�ci z „normalnym” wzorcem. 
„Wprowadzenie” tych nawróconych mo�e ró�ni si� od innych, lecz ich narodziny s� takie same (dla niektórych 
mo�e okaza� si� w tym momencie pomocn� egzegeza tych dwóch tekstów w rozdziale 16 i 20).  
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Pami�taj�c o powy�szych czterech elementach, spójrzmy na relacj� Łukasza o innych nawróceniach i 
zauwa�my ile z tych elementów pojawia si� za ka�dym razem:  

Dz 2 – Piotr wymienia opami�tanie, chrzest i przyj�cie Ducha, lecz nie wymienia wiary (cho� mo�emy j� 
odnale�� w pytaniu słuchaj�cych i w zwrocie „przyj�li Słowo”).  

Dz 8 – Etiopczyk został tylko ochrzczony, tak jak jest to zapisane w najbardziej udokumentowanej wersji 
(niektóre manuskrypty dodaj� wyznanie wiary, a jeden przyj�cie Ducha; patrz rozdział 17).  

Dz 9 – Paweł jest ochrzczony i przyjmuje Ducha w trzy dni po spotkaniu z Panem na drodze do Damaszku 
(porównaj wiersz 18 z 22,16). Jednak nie ma �adnego szczególnego odniesienia do jego opami�tania czy wiary 
(chocia� mo�emy dostrzec obydwa te elementy w jego rozmowie z Jezusem i pó�niejszych słowach i czynach).  

Dz 10 – Korneliusz wyra�nie opami�tał si� (porównaj 10,35 z 11,18) i uwierzył (porównaj 10,43 z 11,1 i 
15,7), ale przyj�ł Ducha zanim został ochrzczony w wodzie (jest to jedyny przykład takiej kolejno�ci; dla 
wyja�nienia zobacz rozdział 18).  

Dz 16 – Stra�nik w Filippi uwierzył i został ochrzczony (wraz z całym domem), lecz nie ma �adnej 
wzmianki o jego opami�taniu czy przyj�ciu Ducha (zobacz rozdział 19 je�li chodzi o znaczenie i implikacje 
poj�cia „dom”).  

Inne przypadki rozrzucone po całych Dziejach Apostolskich ograniczaj� narodziny do wiary. Te „cztery” 
elementy s� jednoznacznie wymienione jedynie w przypadku Samarytan i Efezjan, chocia� przypadek 
Korneliusza i jego domu jest zbli�ony. Chrzest jest elementem wymienianym najcz��ciej, opami�tanie 
najcz��ciej pomijanym.  

Jak mamy to rozumie�? Dlaczego Łukasz nie wspomina wszystkich czterech za ka�dym razem? Niezale�nie 
od innych przyczyn, jego umiej�tno�ci literackie nie pozwoliłyby mu na tak nudne powtarzanie si�. Jest jednak 
jeszcze inne racjonalne uzasadnienie jego wybiórczo�ci – w ka�dej sytuacji uwypuklił najbardziej uderzaj�ce lub 
wa�ne cechy. Widok trzech tysi�cy chrzczonych w tej samej sadzawce (Betezda?) lub hałas spowodowany 
przyj�ciem Ducha przez wszystkich domowników w czasie kazania mogły zepchn�� inne szczegóły na dalszy 
plan! To, co było normalnym prze�yciem dla wierz�cych 	ydów, staje si� „nowink�”, kiedy przydarza si� 
Samarytanom a nawet poganom.  

Bł�dn� byłaby konkluzja, �e pomini�cia te sugeruj�, i� nie dla ka�dego potrzebne s� wszystkie cztery 
elementy narodzenia. Gdyby w taki sposób rozumie� ksi�g� Dziejów, znaczyłoby to, i� wi�kszo�� nie potrzebuje 
opami�ta� si�, wielu nie musi uwierzy�, niektórzy nie musz� przyj�� Ducha, a pewna liczba nie potrzebuje 
chrztu! Jednak�e oczywiste jest, �e wszystkie cztery elementy według Łukasza tworz� normalne narodziny, a 
wybiera z nich te, które odpowiadaj� jego celowi w relacjonowaniu poszczególnych wydarze�. Ten sam sposób 
selekcji ze wzgl�du na ich stosowno��, jak zobaczymy, wyst�puje w Listach.  

Jeszcze jedno musimy zaznaczy�: cały proces narodzin, poczynaj�c od opami�tania a� do przyj�cia Ducha 
�wi�tego, rozgrywał si� w pewnym przedziale czasu, krótszym lub dłu�szym:  

* w przypadku apostołów trwało to kilka lat;  
* w przypadku uczniów w Efezie prawdopodobnie kilka miesi�cy;  
* w przypadku nawróconych Samarytan by� mo�e kilka tygodni;  
* przypadku apostoła Pawła kilka dni;  
* w przypadku stra�nika w Filippi tylko kilka godzin;  
* w przypadku domu Korneliusza najwyra�niej kilkana�cie minut.  
Wynika z tego, �e nie szybko�� jest najwa�niejsza, lecz dopełnienie całego tego procesu. Łukasz i 

apostołowie o wiele bardziej zwracali uwag� na autentyczno�� prze�ycia, ni� na czas, w którym ono 
nast�powało.  

 
Narodziny w Ewangeliach  
Maj�c na uwadze ten czteroelementowy wzorzec widoczny w Dziejach, mo�emy teraz zwróci� si� do 

Ewangelii. Na pocz�tku odkrywamy, �e słu�ba Jana Chrzciciela dotyczyła wszystkich czterech kroków. 
Zwiastował potrzeb� opami�tania si� (Łk 3,8); przyszedł po to, aby przez niego wszyscy mogli uwierzy� (J 1,7); 
zapocz�tkował chrzest wodny (Mt 3,11) i zapowiedział chrzest w Duchu �wi�tym (to ostatnie zostało 
podkre�lone we wszystkich czterech Ewangeliach – Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33). Jan w pełni zdawał sobie 
spraw� z niewystarczalno�ci i ogranicze� swojej słu�by. Jego chrzest odnosił si� tylko do przeszło�ci, a nie 
przyszło�ci; do tego celu jego na�ladowcy potrzebowali mocy, której on nie mógł przekaza� (i której sam mógł 
nie posiada�, b�d�c „mniejszy od najmniejszego w Królestwie” i nie czyni�c �adnych cudów – Łk 7,28 i J  
10,41; ale porównaj Łk 1,15).  

Jezus rozpocz�ł tam, gdzie sko�czył Jan, zwiastuj�c opami�tanie i wiar� (Mk 1,15), chrzcz�c (J 4,1-2) i 
obiecuj�c Ducha �wi�tego (J 7,37-39). Jednak�e zaszła ju� pewna zmiana w tych poj�ciach. Wiara w 
nadchodz�ce Królestwo stała si� teraz o wiele bardziej osobista, poniewa� „przybli�ył si�” tak�e król, a jego 
imi� brzmi Jezus. Zyskało znaczenie „uwierzenia w imi� Jego” (J 1,12; 2,23). Nadchodz�ce „zanurzenie” w 
Duchu �wi�tym b�dzie tak�e mo�liwo�ci� „napicia si�” do twgo stopnia, �e „z wn�trza osoby popłyn� 
strumienie” (istnieje uderzaj�ce podobie�stwo pomi�dzy tekstami J 4,14 a 1 Kor 12,13 – patrz rozdział 11 i 23 
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poni�ej). Przede wszystkim chrzest w Duchu �wi�tym wnosi nie tylko moc do �ycia ludzkiego – Duch �wi�ty 
jako osoba jest jeszcze innym wspomo�ycielem, tak jak Jezus (J 14,16).  

Wa�ny jest równie� fakt, �e cztery aspekty narodzin zajmuj� bardzo wa�ne miejsce w krótkich poleceniach 
Jezusa, jakich udziela apostołom po zmartwychwstaniu, a przed wniebowst�pieniem. Dodaj�c do siebie 
informacje z czterech Ewangelii, mo�emy dostrzec pewien model pracy misyjnej, który jest wyra�nie widoczny 
w Dziejach Apostolskich. Apostołowie mieli głosi� opami�tanie (Łk 24,47), zwiastowa� ewangeli� tak, aby 
ludzie uwierzyli (Mk 16,15-16), a kiedy uwierz� – chrzci� ich (Mk 16,16; Mt 28,19). Przede wszystkim jednak 
słu�ba ta nie mogłaby si� nawet rozpocz��, gdyby apostołowie sami nie prze�yli chrztu w Duchu �wi�tym (Łk 
24,49; J  20,22; Dz 1,5), a ta sama moc została obiecana tak�e ludziom nawróconym za ich po�rednictwem (Mk 
16,17), co wyja�nia pewno�� Piotra w słowach skierowanych do swoich słuchaczy (Dz 2,39).  

 
Narodziny w Listach  
Jest to odpowiednia chwila, aby zwróci� si� do Listów. W �wietle wyja�nie� jakich Paweł udzielał w Efezie 

(Dz 19,1-6; patrz rozdz. 20 poni�ej), nie powinno nas dziwi� to, �e uwa�a on za pewnik prze�ycie tych czterech 
elementów, gdy pisze do zborów, które sam zało�ył. Napotykamy w jego listach na pewne odniesienia do 
czytelników, którzy:  

* opami�tali si� (2 Kor 7,9; 1 Tes 1,9)  
* uwierzyli (1 Kor 15,11; Ef 1,13),  
* zostali ochrzczeni (Ga 3,27; Ef 5,26),  
* przyj�li Ducha (2 Kor 1,22; Ga 3,2).  
Nawet pisz�c do zboru, którego nie zało�ył, nawi�zuje do tych elementów (Rz 2,4; 3,26; 6,3; 8,9). Prawd� 

jest, i� nigdy nie wspomina wszystkich czterech w tym samym kontek�cie (z tej samej przyczyny, dla której 
Łukasz nie robi tego w Dziejach; wybiera aspekty najbardziej odpowiadaj�ce jego celowi). Najwa�niejsze jest 
to, �e za ka�dym razem, gdy wymienia jeden z nich, zakłada, �e wszyscy jego czytelnicy „wiedz�” na podstawie 
własnych prze�y�, o czym mówi. (Niektórzy widz� wyj�tek od tej reguły w odniesieniu do chrztu wodnego w Rz 
6,3 i Ga 3,27. Jednak�e, chocia� jego słowa mogłyby sugerowa� brak chrztu u niektórych, to wyra�enie „my 
wszyscy”, a nie „ci z nas” wskazuje, �e jest to kontrast z nieochrzczonymi niewierz�cymi, a nie z 
nieochrzczonymi wierz�cymi).  

Wła�nie dlatego, �e uwa�a te cztery elementy za pewnik w przypadku wszystkich swoich czytelników, 
nigdzie w listach Pawła nie ma polecenia czy te� napomnienia co do chrztu wodnego i chrztu w Duchu �wi�tym. 
Na podstawie tego nie powinni�my jednak wyci�ga� wniosku, i� te cztery elementy mo�na uzna� za „oczywiste 
dzisiaj”, jak cz�sto s�dz� ci, którzy oddzielaj� listy Pawła od Dziejów Apostolskich Łukasza, buduj�c doktryn� 
narodzin na podstawie listów, a pomijaj�c Dzieje. Chocia� Paweł uwa�ał je za „pewne” w Listach, sam, wraz z 
pozostałymi apostołami, nie traktował ich w ten sposób w Dziejach. Wprost przeciwnie, w czasie pracy 
ewangelizacyjnej nigdy nie omieszkali sprawdzi� i ewentualnie uzupełni� procesu narodzin, gdy brakowało 
jakiego� wa�nego elementu. Na przykład, w przypadku Koryntian Paweł mógł by� pewny, �e zostali „ochrzczeni 
w jednym Duchu” tylko dlatego, �e sam zało�ył ich zbór i zadbał o to, aby wszyscy prze�yli pełne narodziny 
(1 Kor 12,13; patrz rozdz. 23 poni�ej dla pełniejszego zrozumienia tej kwestii). Lecz gdyby miał odwiedzi� 
wiele dzisiejszych zborów, zapytałby raczej: „czy przyj�li�cie Ducha �wi�tego gdy uwierzyli�cie?” (Dz 19,2), a 
nie potwierdziłby, �e wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu!  

Jest jeszcze jedna przyczyna, z powodu której listy Pawła musz� by� rozpatrywane w �wietle Dziejów 
Apostolskich; niektóre z jego „dydaktycznych” polece� nie mog� by� w pełni zrozumiałe bez opisowej 
informacji Łukasza. Paweł nigdy nie ł�czy czasownika „chrzci�” lub rzeczownika „chrzest” ze słowem „woda"! 
Doprowadziło to niektórych ciesz�cych si� powa�aniem teologów, którzy studiuj� teologi� Pawła w oderwaniu 
od reszty Nowego Testamentu do twierdzenia, �e jego poj�cie chrztu (w takich wierszach jak Rz 6,4; Ga 3,27; Ef 
4,5) w ogóle nie ma nic wspólnego z wod�! Jedynie na podstawie jego prze�y� z Dziejów, tego jak sam został 
ochrzczony i jak sam chrzcił innych wraz z wyra�nymi odniesieniami Łukasza do wody (Dz 8,36) mo�emy 
zakłada�, i� Paweł ł�czył obydwie te rzeczy (tylko w jednym kontek�cie u�ywa słowa „woda”, a nie „chrzest” – 
Ef 5,26).  

Podobnie u�ywa wyra�enia „ochrzczeni w Duchu” (1 Kor 12,13) bez �adnej definicji lub opisu tego, co ma 
na my�li. To samo dotyczy u�ycia tego poj�cia w czterech Ewangeliach. Tylko na podstawie zapisu wydarze� 
przez Łukasza w Dziejach Apostolskich mo�emy wiedzie� dokładnie, jak wygl�dał chrzest w Duchu �wi�tym. 
Je�li oddzielimy takie wyra�enia Pawła od tre�ci, jakie podaje Łukasz, mog� one nabra� całkiem innego 
znaczenia, które mo�e by� arbitralnie dopasowane do z góry powzi�tego pogl�du teologicznego 
(hermeneutyczna wolno��, która doprowadziła do wypaczenia nauki).  

Pozostali autorzy nowotestamentowi tak�e nawi�zuj� do narodzin. Piotr na przykład jest jedynym autorem 
Listów, który u�ywa słów „chrzest” i „woda” ł�cznie (1 P 3,21; patrz rozdział 29 poni�ej). Jan koncentruje si� na 
wierze w Jezusa i przyj�ciu Ducha (1 J 3,24; 4,13; 5,1-5). Jednak anonimowy autor Listu do Hebrajczyków 
wymienia wszystkie cztery cz��ci narodzin w jednym zdaniu i w ich normalnej kolejno�ci (Hbr 6,1-2; zobacz 
rozdział 27 poni�ej). Na podstawie materiału rozwa�anego w tym rozdziale mo�emy stwierdzi�, �e istnieje 
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czteroelementowy proces chrze�cija�skich narodzin, dokładnie omówiony w Dziejach Apostolskich, wyra�nie 
„zapowiedziany” w Ewangeliach i konsekwentnie” traktowany jako pewnik” w Listach. Przyjrzyjmy si� teraz 
tym „poczwórnym drzwiom duchowym”, które prowadz� do Królestwa Bo�ego na ziemi.  

 

2.  
OPAMI�TAJCIE SI� 

(ODWRO�CIE SI� OD GRZECHÓW WASZYCH) 
 
Opami�tanie prawdopodobnie budzi najmniej kontrowersji spo�ród czerech elementów narodzin. Ale z tej to 

wła�nie przyczyny jest chyba najbardziej zaniedbywane!  
Słowo to bardziej jest zrozumiałe dla 	ydów ni� dla pogan. Było wplecione w histori� Izraela, szczególnie w 

okresach poprzedzaj�cych wygnanie, kiedy to prorok za prorokiem d��yli do odwrócenia nadci�gaj�cej 
katastrofy, nawołuj�c do narodowego opami�tania. Ci, którzy znaj� czwarty rozdział Amosa i Jeremiasza 18-19, 
doskonale orientuj� si�, co oznaczało opami�tanie si�. Mo�e dlatego jest ono tak rzadko definiowane w Nowym 
Testamencie.  

Twierdzenie, �e opami�tanie nie jest jedynie �alem, stało si� prawie stereotypem. Takie uczucie bowiem 
mo�e odzwierciedla� ró�ne postawy. Czasami �ałujemy, �e nasze czyny spowodowały okre�lone konsekwencje 
„dla” „nas"; jest to niewiele wi�cej ni� u�alanie si� nad sob� i wskazuje na egocentryzm (Kain i Ezaw s� 
dobrymi przykładami takiego uczucia – Rdz 4,13 i Hbr 12,17). Bardziej chwalebny jest ten przejmuj�cy �al z 
powodu konsekwencji naszych czynów, które ponosz� „inni”; przynajmniej jest on mniej egocentryczny (Paweł 
musiał si� tak czu�, gdy przypominał sobie prze�ladowanie Ko�cioła – porównaj Dz 9,1 z Flp 3,6). Prawdziwe 
opami�tanie jednak�e rozpoczyna si�, gdy u�wiadomimy sobie konsekwencje przed „Bogiem” (i Jego Synem); 
jest to ten „Bo�y smutek”, który sam w sobie nie stanowi opami�tania, ale mo�e do niego prowadzi� (2 Kor 7,9). 
Wszystko rozpoczyna si� od tego, gdy u�wiadomimy sobie, �e zgrzeszyli�my przeciwko Niebu jak równie� 
przeciwko innym i w pewnym sensie przeciwko sobie samym (Łk 15,18, 21). Dopiero wtedy mo�emy poj�� 
nasz bunt przeciwko Bo�ej władzy, zrozumie�, �e złamali�my Jego prawa, skazili�my Jego stworzenie, 
pobudzili�my Go do gniewu i zasłu�yli�my na Jego s�d (nasz �al b�dzie wtedy bardziej zabarwiony strachem). 
W zale�no�ci od temperamentu człowieka i okoliczno�ci „o�wiecenia” ró�ni ludzie b�d� prze�ywa� ten �al z 
ró�nym nat��eniem. Przyjrzyjmy si� teraz prawdziwemu opami�taniu, do którego takie uczucie powinno 
doprowadzi�.  

Biblijne opami�tanie dokonuje si� w trzech wymiarach: my�li, słów i uczynków. W tych trzech kolejnych 
fazach: my�lowej, słownej i praktycznej nast�puje przej�cie od wewn�trznego uczucia do jego wcielenia w 
�ycie. Nie mo�na bowiem zastosowa� w praktyce czego�, czego nie prze�yli�my („rozdzierajcie swoje serca, nie 
swoje szaty” – jest typowym napomnieniem prorockim – Jl 2,13). Z kolei wyznawanie tego, czego nie robimy 
jest hipokryzj�. By� mo�e przykład oka�e si� pomocny w zrozumieniu tej prawdy: pewien taksówkarz w 
Londynie wiózł turyst� z Europy bardzo okr��n� drog� na lotnisko Heathrow, po to, aby zarobi� troch� wi�cej 
pieni�dzy. Potem jednak „ruszyło go sumienie”, �e wykorzystuje niewiedz� obcokrajowca, wi�c przeprosił go i 
zwrócił cał� opłat�. „Zmienił si�” – w my�li, słowie i uczynku; opami�tał si�, odwrócił si� od swego grzechu.  

 
MY�L – PRZEKONANIE O GRZECHACH POPEŁNIONYCH W PRZESZŁO�CI  
 
Słowo „opami�ta� si�” (gr. metanoeo) dosłownie oznacza zmian� sposobu my�lenia. Oznacza przemy�lenie 

czego�, szczególnie w odniesieniu do post�powania w przeszło�ci. Typowym przykładem z Nowego Testamentu 
b�d� słowa Piotra skierowane do 	ydów, aby przemy�leli ukrzy�owanie Jezusa i u�wiadomili sobie, �e było to 
zamordowanie nie kogo innego jak Mesjasza, Syna Bo�ego (Dz 2,32-38; 3,13-19).  

Opami�ta� si�, znaczy my�le� o rzeczach z Bo�ego punktu widzenia, zgodzi� si� z Jego analiz� i przyj�� 
Jego werdykt. Jest to „tak” na Bo�e „tak” i zgoda na Jego „nie”. Jest to uczenie si� mówienia „amen” na Bo�e 
Słowo. Opami�tanie to spojrzenie na grzech przez pryzmat Bo�ej sprawiedliwo�ci i nieodwołalnego s�du, który 
musi mie� miejsce, gdy si� grzech z Bo�� sprawiedliwo�ci� spotkaj�. Jest to poznanie prawdy o Bogu i sobie 
samym (2 Tm 2,25).  

Najpierw b�dzie to odkrycie o charakterze ogólnym. Z jednej strony człowiek stanie si� �wiadomy tego, �e 
Bóg jest o wiele, wiele „lepszy” ni� si� o Nim s�dzi; jest doskonale �wi�ty, czysty i sprawiedliwy. Z drugiej 
strony bole�nie u�wiadomi sobie, �e sam jest o wiele, wiele gorszy ni� do tej pory s�dził. Zamiast my�le� o sobie 
jako o kim� dobrym, komu zdarzy si� od czasu do czasu uczyni� co� złego (pogl�d humanistyczny) odkryje, �e 
jest z gruntu zły, a tylko od czasu do czasu uda si� mu zrobi� co� dobrego (pogl�d Jezusa na natur� ludzk� – Łk 
11,13; porównaj J 2,24). A co gorsze, nawet te dobre czyny mog� by� obra�liwe dla Boga i z nich tak�e musimy 
si� opami�ta� (Iz 64,6 opisuje ludzk� sprawiedliwo�� jako materiał zbrudzony przez kobiet� podczas 
menstruacji; Flp 3,8 opisuje j� jako ludzkie odchody!). Odkrycie, �e Bóg uznaje nasz� sprawiedliwo�� jako 
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bardziej uwłaczaj�c� Mu ni� sam grzech, jest wielkim szokiem dla ludzkiej dumy i stanowi zako�czenie 
rewolucji my�lowej wła�ciwej prawdziwemu opami�taniu.  

Po osi�gni�ciu tego etapu, nowy sposób my�lenia nabiera „szczegółowego” charakteru. Najwa�niejsz� cech� 
opami�tania jest to, �e jest ono zwi�zane z poszczególnymi grzechami (liczba mnoga), a nie z „grzechem” w 
ogóle (liczba pojedyncza). Dopóki abstrakcyjne poj�cie grzechu nie nabierze bardziej konkretnych kształtów, 
trudno b�dzie przej�� do nast�pnych etapów opami�tania. Jezus przyszedł po to, aby zbawi� nas od naszych 
grzechów, nie naszego grzechu (Mat 1,21). Musimy wiedzie� od jakich grzechów potrzebujemy zosta� zbawieni.  

Jak dot�d rozwa�yli�my jedynie „wewn�trzny” aspekt opami�tania, musz� jednak pojawi� si� jeszcze dwa” 
zewn�trzne”. Jeden z nich czyni opami�tanie „słyszalnym; „drugi czyni je „widzialnym"!  

 
SŁOWA – WYZNANIE GRZECHÓW POPEŁNIONYCH W PRZESZŁO�CI  
 
Je�li „my�limy” inaczej o naszym poprzednim post�powaniu, powinni�my równie� „mówi�” o nim inaczej. 

My�li nasze zwykle przekazujemy słowami i w ten sposób komunikujemy si� z otoczeniem (Mt 12,37; Mk 7,18-
23; Jk 3,9-12).  

Słu�ba Jana Chrzciciela koncentrowała si� na opami�taniu, które było kluczowe dla przybli�aj�cego si� 
Królestwa. Chrzest w wodzie był punktem kulminacyjnym czy te� „skonsumowaniem” opami�tania (Mt 3,11; 
szczególn� uwag� nale�y zwróci� na przyimek „"ku” opami�taniu"). Wyznanie grzechów (liczba mnoga) było 
istotnym wydarzeniem podczas chrztu (Mt 3,6). Nie była to liturgia ani „spowied� powszechna” (mo�na wyzna�, 
�e zgrzeszyło si� „my�l�, mow�, uczynkiem i zaniedbaniem” nie maj�c jednocze�nie na my�li �adnych 
konkretnych uczynków!). Jan Chrzciciel oczekiwał publicznego przyznania si� do konkretnych przewinie�. 
Uczynki ciemno�ci miały by� wyniesione na �wiatło dzienne przed Bogiem i lud�mi.  

Takie wyznanie grzechów (w odró�nieniu od grzechu) ma dwie wielkie zalety. Pierwsza z nich została ju� 
zasygnalizowana: jest to wyznanie „poszczególnych” grzechów. Nazywanie grzechów po imieniu wi��e si� 
najpierw z rozpoznaniem ich. Mgliste ogólniki s� po prostu niewystarczaj�ce („no có�, jestem pewien, �e 
musiałem kiedy� zgrzeszy�; w ko�cu komu si� to nie przytrafiło?”). Nasze grzechy staj� si� rzeczywiste wtedy, 
gdy wyznajemy je po kolei („zrobiłem to... i to... i to!”). Oczywi�cie, takie obna�enie si� wymaga odło�enia na 
bok własnej dumy; przyznanie si� do złego post�powania nigdy nie było łatwe. Jednak�e o wiele lepiej jest 
uczyni� to z własnej woli teraz – to co człowiek odkryje teraz, zostanie przykryte przez Bo�e miłosierdzie; to co 
człowiek teraz zakrywa, b�dzie odkryte przez Bo�y s�d.  

Drug� korzy�ci� płyn�c� z werbalnego wyznania grzechów jest przyj�cie „odpowiedzialno�ci”. W wyznaniu 
grzechów nie ma miejsca na wymówki, nie mo�na te� powoływa� si� na okoliczno�ci łagodz�ce. Ka�dy 
człowiek przyjmuje zarówno sw� odpowiedzialno�� przed Bogiem, jak i odpowiedzialno�� za samego siebie. 
Stosunkowo łatwo jest uzna�, �e potrzebna nam jest pomoc (lub, jak to si� dzisiaj mówi, „wewn�trzne 
uzdrowienie”); nie narusza to zbytnio naszego dobrego o sobie mniemania! W prawdziwym wyznaniu zawarte 
jest uznanie własnej winy i �wiadomo�� potrzeby przebaczenia, na które nie zasługujemy. Dopiero takie 
wyznanie otwiera drog� łasce (1 J 1,9).  

Czasami, szczególnie gdy mamy do czynienia z okultyzmem lub ró�nego rodzaju nałogami, potrzebne jest 
dodatkowe „odci�cie si�” od popełnionych grzechów; mo�e to mie� znaczenie zarówno terapeutyczne jak i 
wyzwalaj�ce. Pewien ucze� wyraził to do�� prosto: „trzeba �ałowa� na tyle, aby chcie� przesta�”. I tak 
doszli�my do trzeciego wymiaru opami�tania si�.  

 
UCZYNKI – POPRAWA GRZESZNEJ PRZESZŁO�CI  
 
„Słowa” opami�tania si� musz� by� poparte „czynami” opami�tania si�. Jan nalegał aby ci, którzy chcieli si� 

ochrzci�, najpierw „wydawali owoce godne opami�tania” (Łk 3,8).Kiedy proszono go, aby wyja�nił, co maj� 
czyni�, odpowiadał bardzo konkretnie: rozdajcie zbywaj�ce ubrania biednym, uporz�dkujcie swoje sprawy 
finansowe, przesta�cie wykorzystywa� swoj� pozycj� i walczy� o wy�sze zarobki! Ciekawe, �e �aden z tych 
grzechów nie nale�y do kategorii grzechów „religijnych” lub te� „duchowych”!  

Warto te� przypomnie� Zacheusza (Łk 19,1-10), który w rozmowie z Jezusem obiecał nie tylko „uczciwe 
�ycie” „w przyszło�ci”, lecz równie� obiecał zwróci� pieni�dze (i to z nawi�zk�) tym, których wykorzystał „w 
przeszło�ci”; Jezus z rado�ci� ogłosił, �e zbawienie stało si� udziałem domu jego.  

Podobnie i Paweł oczekiwał, �e opami�tanie b�dzie widoczne w działaniu. Tym „widzeniem niebieskim”, 
któremu był posłuszny, była słu�ba misyjna w�ród pogan; głoszenie wezwania: „aby si� opami�tali i nawrócili 
do Boga i spełniali uczynki godne opami�tania” (Dz 26,20).  

Jan Chrzciciel, Jezus i Paweł pokazuj�, �e opami�tanie obejmuje „prostowanie” przeszło�ci tam, gdzie jest to 
mo�liwe. Czasami przybiera ono form� działania „negatywnego”. Mo�e tu chodzi� o zniszczenie �ródła pokusy 
(np. Efezjanie spalili ogromn� ilo�� literatury okultystycznej – Dz 19,19). Mo�e trzeba b�dzie poło�y� kres 
niewła�ciwym zwi�zkom, czy to pozamał�e�skim, czy te� homoseksualnym („a takimi niektórzy z was „byli” – 
1 Kor 6,11). P�powina ł�cz�ca nas z grzechami popełnianymi w przeszło�ci musi zosta� zawi�zana i odci�ta. 
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Trzeba definitywnie zerwa� z przeszło�ci�. Cz�sto „prostowanie” przeszło�ci przyjmuje form� „pozytywn�”, tak 
jak to było w przypadku Zacheusza. Okre�lamy j� mianem „zado��uczynienia” i wi��e si� z odpowiednim 
wynagrodzeniem tych, których skrzywdzili�my. Przebaczenie przywraca kontakt z Bogiem, tak jakby nigdy nie 
został przerwany. Bóg nie tylko zapomina o naszej przeszło�ci, lecz przebacza nam popełnione zło (jak� 
zdumiewaj�c� kontrol� sprawuje Bóg nad swoj� pami�ci�!). Nam trudno jest przebaczy� sobie, poniewa� nie 
mamy zdolno�ci „wymazywania” takich wspomnie�. Jednak Bo�e przebaczenie nie zwalnia nas od zobowi�za� 
wobec innych. Dzi�ki łasce Bo�ej wielu spłaciło długi, odbudowało swe zwi�zki mał�e�skie; niektórzy nawet 
przyznali si� do przest�pstw, za które nigdy nie zostali ukarani. W wielu przypadkach „pojednanie si�” (zarówno 
z tymi, których skrzywdzili�my, jak i z tymi, którzy nas skrzywdzili, Mt 5,23-24) jest takim owocem 
opami�tania.  

Jest to najtrudniejsza cz��� prawdziwego opami�tania. Niektórzy s�dz�, �e �aden grzesznik nie jest zdolny do 
takich czynów na pocz�tku swego nawrócenia. Co wi�cej, uwa�aj�, i� takie opami�tanie mo�e raczej nast�pi� po 
nawróceniu, a nie rozpoczyna� je. Zapominaj� jednak o tym, �e ka�dy, kto rzeczywi�cie pragnie si� opami�ta�, 
mo�e liczy� na Bo�� pomoc (zauwa�my, �e Bóg „dał” Korneliuszowi i jego domowi opami�tanie, dzi�ki czemu 
mogli „post�powa� sprawiedliwie” zanim usłyszeli ewangeli� – Dz 10,35). Nawet Pawłowi nie było łatwo 
odesła� Onezyma (imi� Onezym znaczy „u�yteczny”) jego wła�cicielowi ani Onezymowi wraca�, ani nawet 
Filemonowi przyj�� go z powrotem (zwró�my uwag�, �e Paweł proponuje opłat� za Onezyma – Flm 12-14 i 19).  

Je�li „prostowanie” przeszło�ci jest najtrudniejsz� cz��ci� opami�tania, z cał� pewno�ci� daje nam najwi�cej 
satysfakcji. Naprawianie tego co złe, przynosi wielk� ulg� (rado��, któr� dzieli tak�e Odkupiciel, cho� sam nigdy 
nie musiał tego robi�). Rado�� ojca z powodu syna marnotrawnego towarzyszyła rado�ci tego� syna, który w 
ko�cu post�pił we wła�ciwy sposób.  

To „odwrócenie si�” od grzechów i zwrócenie si� do Boga stanowi istot� nowotestamentowego słowa 
„nawrócenie”. Oznacza ono zwrot o 180, zmian� kierunku. Dlatego wła�nie tak bliskie jest znaczeniu słowa 
„opami�tanie”, chocia� ł�czy si� szczególnie z jego trzecim aspektem. Przemienione �ycie jest widomym 
znakiem opami�tania, cho� niekoniecznie dowodem odrodzenia (zobacz rozdział szósty). Taki znak opami�tania 
miał „poprzedza�” chrzest, tj. obrz�d, który oznaczał ostateczne zerwanie ze starym �yciem w grzechu i był 
punktem szczytowym oczyszczaj�cego Bo�ego przebaczenia (Mk 1,4; Dz 2,38).  

Nawet kl�ski �ywiołowe mog� posłu�y� jako wezwanie do opami�tania; przypominaj� nam przecie� o tym, 
�e wszyscy niespodziewanie mo�emy ulec zagładzie, je�li si� nie opami�tamy z grzechów naszych (Łk 13,1-9). 
Kiedy pomy�limy o strasznym dniu s�du Bo�ego, nie b�dzie nam �al zrezygnowa� z rzeczy, na które pragniemy 
patrze� i których chcemy dotyka� (Mt 5,29-30). Lepiej odwróci� si� od grzechów teraz, ni� ujrze�, jak Bóg 
odwraca si� od nas na s�dzie.  

Zwrócenie si� do Boga oznacza, �e i On mo�e zwróci� si� do nas! Biblia mówi, �e kiedy my zwracamy si� 
do Niego („nawracamy si�”), On zwraca si� do nas! Wi��e si� to z tym, �e Bóg zmienia swe my�li o nas. Je�li 
zmienimy nasze podej�cie do grzechu, On mo�e zmieni� swe podej�cie do nas. Jednym z przykładów najlepiej 
obrazuj�cych t� prawd� jest przypowie�� z ksi�gi Jeremiasza o garncarzu i glinie (Jr 18,1-10). Jest to jedna z 
najbardziej niewła�ciwie interpretowanych metafor. Wi�kszo�� egzegetów uwa�a, �e glina nie ma wpływu na 
swój ostateczny kształt (takie podej�cie jest o wiele bli�sze islamowi ni� my�li judeo-chrze�cija�skiej). W 
rzeczywisto�ci to glina decyduje o tym, jakiego rodzaju naczyniem ma zosta�. Je�li nie poddaje si� pierwotnym 
zamiarom garncarza, ten decyduje si� uczyni� j� naczyniem pospolitym zamiast ozdobnym. Glina pozostaje w 
aktywnej i dynamicznej relacji z garncarzem; oddziałuj� na siebie wzajemnie, chocia� ostatnie słowo nale�y do 
garncarza, który sprawuje kontrol� nad sytuacj� (glina nie mo�e nic uczyni� bez niego). Jest to obraz Bo�ego 
ludu, Izraela. Je�li naród ten opami�ta si�, Bóg tak�e „opami�ta si�” i uczyni go pi�knym naczyniem 
wypełnionym Jego miłosierdziem; je�li Izrael nie opami�ta si�, Bóg uczyni go naczyniem gniewu wypełnionym 
Jego s�dem.  

To wła�nie opami�tanie otwiera drog� przebaczeniu; tak�e pomi�dzy lud�mi. Jezus powiedział swoim 
uczniom, �e grzesz�cego brata nale�y najpierw napomnie�, a nast�pnie przebaczy� mu – siedem razy dziennie, 
czterdzie�ci dziewi�� razy na tydzie�, tysi�c czterysta siedemdziesi�t razy na miesi�c..."je�li si� opami�ta” (Łk 
17,3-4). Tak samo Bóg mo�e „rozmy�li� si�” wobec nas i zamieni� s�d, na który zasługujemy, na miłosierdzie, 
którego potrzebujemy, je�li tylko prawdziwie si� opami�tamy. Jest to z pewno�ci� najlepszy powód, dla którego 
powinni�my si� opami�ta� z naszych grzechów. „Przeto opami�tajcie si� i nawró�cie si�, aby były zgładzone 
grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa” (Dz 
3,19-20).  

Jednak, gdyby�my uczynili opami�tanie jedynym lub nawet pierwszorz�dnym składnikiem nawrócenia, 
wpadliby�my w pułapk� „samozbawienia”. Wówczas nacisk byłby kładziony raczej na to, co człowiek czyni dla 
Boga, a nie na to, co Bóg czyni dla człowieka. Chrze�cija�stwo byłoby definiowane w kategoriach odnowy 
moralnej – „czy� dobrze, a b�dziesz zbawiony”. Jest to najbardziej rozpowszechniony obraz chrze�cija�stwa 
spotykany poza Ko�ciołem i nierzadko w Ko�ciele!  
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Biblia nie naucza usprawiedliwienia przez opami�tanie, lecz usprawiedliwienie przez wiar�. Odwrócenie si� 
od grzechu przez opami�tanie si� jest wła�ciwym pocz�tkiem zwrócenia si� do Chrystusa przez wiar�, o czym 
b�dzie mowa w kolejnym rozdziale.  

 

3.  
UWIERZCIE W PANA JEZUSA 

 
Rzecz� prawie niemo�liw� jest przeceni� istot� wiary w procesie nawrócenia, chyba �e wyolbrzymimy j� tak 

bardzo, i� pozostałe elementy stan� si� nieistotne lub niekonieczne. Spo�ród „czworga duchowych drzwi” ma 
ona niew�tpliwie znaczenie kluczowe; bez niej pozostałe trzy elementy trac� znaczenie i celowo��. W�tpliwe 
jest, czy ktokolwiek opami�tałby si� prawdziwie ze swoich grzechów, gdyby wcze�niej nie „uwierzył” w 
pewno�� s�du i mo�liwo�� zbawienia (co wyja�nia dlaczego Piotr nie wspomniał o wierze, kiedy tłum 
zgromadzony w dzie� Pi��dziesi�tnicy zapytał go, co ma czyni�; zobacz rozdział 15). Istotn� cz��ci� składow� 
chrztu wodnego jest wiara katechumena w to, �e Bóg ma moc wzbudzi� tego, kto zmarł i został pogrzebany (Kol 
2,12; zobacz rozdz. 25). Duch �wi�ty jest przyjmowany przez wiar� (Ga 3,2). Tak wi�c cały proces nawrócenia 
jest czynieniem i wyra�eniem wiary. Nic zatem dziwnego, �e najprostsz� odpowiedzi� na pytanie: „Co mam 
czyni�, abym był zbawiony?” s� słowa: „Uwierz w Pana Jezusa, a b�dziesz zbawiony” (Dz 16,30-31).  

Czy mo�emy uzna� za pewnik, i� nawet w kr�gach ewangelicznych wiara jest wła�ciwie rozumiana? 
Prawdopodobnie nie w pełni, gdy� poj�cie to wyst�puje w Nowym Testamencie w ró�norakich wymiarach, z 
których ka�dy mo�e zosta� wyolbrzymiony kosztem pozostałych. Na przykład, werbalne wyra�enie wiary jest 
rzeczywi�cie wa�ne (Rz 10,9), je�li jednak „wyznanie” wiary zostaje uznane jako wystarczaj�cy dowód 
uwierzenia, mog� z tego wynikn�� powa�ne nieporozumienia na szkod� zarówno Ko�cioła, jak i jednostek. To 
nie „mówienie” o tym, �e mamy wiar� zbawia nas, ale posiadanie jej. Musimy mie� wiar� i wprowadza� j� w 
czyn, a tak�e wyznawa�!  

Zgodnie z nauk� apostolsk� pełnia wiary posiada pi�� podstawowych aspektów: historyczny, osobisty, 
werbalny, praktyczny i ci�gły.  

 
HISTORYCZNY WYMIAR WIARY  
 
Truizmem stało si� twierdzenie, �e wiara opiera si� na faktach, a nie na uczuciach. Jednak nie sposób nie 

powtarza� tego w �wiecie przesi�kni�tym egzystencjalizmem, gdzie subiektywne prze�ycie uwa�a si� za 
kryterium rzeczywisto�ci. Doprowadziło to do sytuacji ekstremalnej – do pokładania ufno�ci w wierze! Wielu 
s�dzi, �e sam „akt” wiary, nie to w co wierzymy, czyni wiar� skuteczn�. Wiara w cokolwiek jest o wiele lepsza 
od niewiary. Innymi słowy, „nie wa�ne w co si� wierzy, dopóki jest si� szczerym”. Religia staje si� fałszywym 
�rodkiem u�mierzaj�cym (ang. placebo)!  

W tej atmosferze relatywizmu i łatwowierno�ci twierdzenie, �e prawdziwo�� wiary zale�y raczej od 
obiektywnej rzeczywisto�ci, a nie od subiektywnej szczero�ci, jest niemal�e nietaktem. Jednak taka jest wła�nie 
prawda chrze�cija�stwa, któr� musimy przeciwstawi� duchowi naszych czasów. Jedyn� „zbawcz�” wiar� (bez 
wzgl�du na to, co inne rodzaje wiary mog� lub czego nie mog� osi�gn��) jest wiara oparta na historycznych 
wydarzeniach, które ju� miały miejsce lub dopiero si� wydarz�.  

Biblia jest zasadniczo histori� �wiata. Rozpoczyna si� wcze�niej i ko�czy pó�niej ni� jakolwiek inna ksi�ga, 
przede wszystkim dlatego, �e jej autorzy mieli dost�p (dzi�ki Bo�emu objawieniu) do tych epok (przeszłych i 
przyszłych), których �aden inny człowiek nie widział i nie mógł opisa�. Tylko Bóg mo�e zna� pocz�tek i koniec, 
gdy� On jest sprawc� obydwóch.  

Tym bardziej dzisiaj istnieje potrzeba spojrzenia na wiar� z szerszej perspektywy. By� mo�e kiedy� był taki 
czas, gdy wiar� w jedynego Boga jako Stworzyciela i przyszłego S�dziego uznawano za pewnik w 
„chrze�cija�skim” pa�stwie. Obecnie jednak, we współczesnym społecze�stwie, w którym panuje filozofia 
�wiecka i religijny pluralizm, nie jest to ju� mo�liwe. Konieczne stało si� nie tylko pytanie czy ludzie wierz� w 
Boga, lecz tak�e w jakiego Boga wierz�!  

Na szcz��cie, Biblia sama odpowiada na t� potrzeb�, rozpoczynaj�c od ukazania istoty wiary w „dobrego 
Boga”. Ka�dy, kto szuka Boga, musi najpierw uwierzy�, �e On naprawd� istnieje i chce, aby Go odnaleziono 
(Hbr 11,6). Znacz�ce jest, �e gdy apostołowie zwiastowali poganom (w odró�nieniu od 	ydów), zawsze 
rozpoczynali od tego szerszego spojrzenia na Boga, a dopiero „potem” mówili o Jezusie Chrystusie (Dz 14,15-
17; 17,22-31).  

Jednak wiara w Boga nie ogranicza si� tylko do wiary w Jego udział w rozpocz�ciu i zako�czeniu historii. 
Musi tak�e zaakceptowa� Jego ingerencj� w jej trakcie (dziel�c j� na okresy przed nasz� er� i naszej ery) w celu 
zbawienia zbuntowanej ludzko�ci. Wiara wi��e si� z uznaniem Bo�ej decyzji dotarcia do wszystkich narodów 
przez jeden naród (	ydów) i do wszystkich ludzi przez jednego człowieka (	yda o imieniu Jezus). W erze 
relatywizmu, kiedy ka�demu przyznaje si� prawo do znajomo�ci „cz��ci” prawdy, a nikomu prawa na jej 
wył�czno��, to odniesienie do jednego, szczególnego narodu jest wysoce obra�liwe. To, �e 	ydzi w ogóle i 
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jeden 	yd w szczególno�ci mieliby mie� monopol na zbawienie (J 4,22; 14,6; Dz 4,12; itd.), jest dostatecznie 
obce współczesnej my�li. A jednak jest równie� istotne dla zbawczej wiary.  

Jednak centraln� pozycj� zajmuj� kluczowe wydarzenia, które stanowi� prawdziwy „zwrot historii”, 
mianowicie: �mier� na krzy�u, zło�enie w grobie (zauwa�my, jak znacz�ce jest to w Pi�mie i pó�niejszych 
wyznaniach wiary) oraz zmartwychwstanie w ciele – to wszystko, co przydarzyło si� w przeci�gu kilku dni 
historycznej postaci Jezusa z Nazeretu (1 Kor 15,3-4 wymienia te trzy fakty jako fundamentalne dla wiary 
chrze�cija�skiej). Jednak�e, obok przedstawienia w Biblii wydarze� historycznych, podana jest równie� ich 
„interpretacja”. Wiara akceptuje wydarzenia a tak�e ich znaczenie. Skoro Jezus, który został ukrzy�owany, 
pogrzebany i który zmartwychwstał, udowodnił w ten sposób, �e jest tym, za kogo si� podawał – Synem Bo�ym, 
który przyszedł w ciele – wydarzenia te nabieraj� wielkiego znaczenia dla całej historii i całej ludzko�ci.  

Je�li Bóg sprawuje kontrol� nad histori�, jej bieg zale�y bardziej od osobistych decyzji i moralnego wyboru, 
ni� od bezosobowego przypadku i sił przyrody. Jednak�e, skoro Bóg jest wieczny, Jego działanie jest bardziej 
widoczne na przestrzeni wieków, ni� w krótkim okresie czasu. Wyj�tek od tej reguły stanowi okres, w którym 
Jego Syn �ył na ziemi. O ile Bóg nie spieszy si� z wymierzeniem sprawiedliwo�ci, nigdy nie zwlekał z 
darowaniem łaski (ta ró�nica jest cenn� wskazówk� w zrozumieniu charakteru Boga – J 4,2). �mier� i 
zmartwychwstanie Jezusa, nios�ce przebłaganie za grzech i zwyci�stwo nad �mierci�, stały si� punktem 
centralnym historii zbawienia.  

To przej�cie od Boga całej historii do historycznej postaci Jezusa tworzyło pewien schemat wiary głoszonej 
przez apostołów. Na przykład, w zwiastowaniu Pawła mo�na wyró�ni� dwa bli�niacze bieguny: „królestwo 
Bo�e” oraz „imi� Jezus” (Dz 28,31); to samo dotyczy Filipa (Dz 8,12). St�d te� ta „historyczna” ewangelia jest 
zarówno „ekstensywna” (Bo�e panowanie jest uniwersalne – Ps 103,19), jak i „intensywna” (Bóg zło�ył sw� 
władz� w r�ce Jezusa, który teraz jest Panem wszelkiego stworzenia). „Wyklucza” ona równie� inne wierzenia i 
religie.  

Bardzo wa�ne jest uwypuklenie tej historycznej podstawy zbawczej wiary. Presja społeczna przeciwko 
takiemu twierdzeniu jest obecnie tak wielka, jak ongi� w Imperium Rzymskim, je�li nie wi�ksza. A jednak ta 
sama wiara pokonała �wiat wtedy (1 J 5,5) i mo�e tego znów dokona�!  

 
OSOBISTY WYMIAR WIARY  
 
Gdyby�my mieli przerwa� nasze rozwa�ania o wierze na etapie jej historyczno�ci, sprowadziliby�my j� do 

pewnego okre�lonego credo lub intelektualnej akceptacji. To prawda, �e wyznania wiary (credo) zostały uło�one 
wła�nie w takim celu – aby zachowa� jej istotny element historyczny (zarówno fakty jak i ich znaczenie) dla 
przyszłych pokole�. Jednak mo�na recytowa� takie wyznanie szczerze i z pełnym przekonaniem bez osobistego 
zaanga�owania, które jest tak bardzo istotne dla zbawczej wiary. Credo rzeczywi�cie rozpoczyna si� od 
osobistego stwierdzenia („Wierz�...”), lecz nie mo�e zapewni� wypełnienia tego w �yciu osobistym. Powiedzie�: 
„Wierz�, �e to prawda” to nie to samo, co powiedzie�: „to jest prawdziwe dla mnie”. Uwierzy� w to, �e Jezus 
jest Zbawicielem �wiata to nie to samo, co wierzy�, �e jest On moim Zbawicielem. Aby by� �wiadkiem Jezusa 
potrzebujemy nie tylko wyznania wiary sformułowanego przez innych, lecz przede wszystkim osobistego 
�wiadectwa!  

Wiara chrze�cija�ska opiera si� raczej na wierzeniu w jedn� osob�, ni� w szereg twierdze�. To nie tylko 
wiara w to, �e Jezus zmarł i zmartwychwstał, lecz uwierzenie w Jezusa, który zmarł a nast�pnie 
zmartwychwstał. Zamiana przyimków jest bardzo znacz�ca – sygnalizuje bowiem przeniesienie wiary z umysłu, 
gdzie jest jej wła�ciwy pocz�tek, na obszar woli (która jest twierdz� naszej osobowo�ci, blisk� temu, co Biblia 
nazywa „sercem”). Jest to przej�cie od tego, co obiektywne (wiedza o Jezusie) do tego, co subiektywne (wiara w 
Jezusa). O ile w poprzedniej cz��ci przestrzegali�my przed niebezpiecze�stwem subiektywnej wiary bez �adnej 
obiektywnej podstawy, teraz musimy by� �wiadomi odwrotnego niebezpiecze�stwa!  

Warto mo�e jeszcze zwróci� uwag� na to, �e nowotestamentowi autorzy (zwłaszcza Jan) zwykle 
przedkładaj� czasownik „wierzy�” nad rzeczownik „wiara”, podkre�laj�c w ten sposób, �e jest to raczej co�, co 
robimy, ni� co�, co mamy (patrz poni�ej). Chocia� czasem odnosz� si� do wiary jako „wiary w prawd�” (cz�sto 
w pasterskich listach Pawła do Tymoteusza i Tytusa), zwykle słowo to wyst�puje w znaczeniu „postawy 
zaufania”.  

Postawa zaufania wi��e si� z posłusze�stwem. Słowa Marii, skierowane do sług w Kanie („Co wam powie, 
czy�cie” – J 2,5), s� bardzo gł�bokim wyznaniem wiary w jej Syna. Ujmuj�c to bardziej teologicznie: wiara w 
Jezusa wi��e si� z posłusze�stwem wobec Niego jako Pana, jak równie� ufaniem Mu jako Zbawicielowi. Je�li 
naprawd� komu� ufamy, nie zawahamy si� uczyni� wszystkiego, co nam powie. (Mi�dzy innymi dlatego chrzest 
jest tak istotny dla wiary a przez to i dla zbawienia; twierdzenie, �e ufamy Mu, je�li nie uczynili�my jeszcze 
nawet tej pierwszej rzeczy nakazanej przez Niego, jest sprzeczno�ci�, je�li nie zwykł� hipokryzj�.)  

Jednak nawet posłusze�stwo mo�e by� bezosobowe, je�li ogranicza si� do „zakonu Chrystusa” zapisanego w 
Nowym Testamencie. Je�li istot� wiary jest osobisty zwi�zek ze zmartwychwstałym Jezusem, najlepiej 
wyra�ony biblijnym poj�ciem „poznania” osoby (J 7,3; porównaj Rdz 4,1), wówczas posłusze�stwo Jego 
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poleceniom zapisanym w Pi�mie lub nawet wiara w to, �e Jego przebłagalna �mier� jest skuteczna w przypadku 
ka�dego człowieka, najprawdopodobniej nie przyczyni si� do rozwoju tak intymnej relacji. Potrzebujemy czego� 
innego...  

 
WERBALNY WYMIAR WIARY  
 
Współczesn� herezj� jest twierdzenie, �e wyra�enie pragnienia słowami mo�e je urzeczywistni� („wyznaj, a 

otrzymasz”). Ma to wi�cej wspólnego z poga�skim zjawiskiem tzw. mocy boskiej tkwi�cej w człowieku, ni� z 
wiar� w biblijnego Boga. Jednak�e filozofia ta zawiera ziarenko prawdy – mianowicie słowa, które 
wypowiadamy, nie tylko odzwierciedlaj� nasze my�li, lecz równie� wpływaj� na nie.  

Nowy Testament wyra�nie naucza, �e wiara powinna by� wyra�ona słowami. Lecz nacisk nie jest poło�ony 
na tego, kto „wypowiada” słowa, a na tego, „do kogo s� one skierowane”. Oczywi�cie, do samego 
sformułowania my�li nie potrzebujemy innych ludzi, ale mówienie do siebie (jakkolwiek buduj�ce czy 
korzystne!) nie jest zwykle oznak� równowagi psychicznej, nie mówi�c ju� o korzy�ciach duchowych. 
Rozmawiaj�c z innymi wyra�amy nasz� wiar�. Tylko wtedy, gdy mówimy o niej innym i tylko dlatego, �e oni 
słuchaj�, słowa wiary staj� si� skuteczne.  

Pierwszym i najbardziej znacz�cym przykładem takiego słownego wyra�enia wiary jest bezpo�rednie 
zwrócenie si� do Jezusa z pro�b� o zbawienie. Piotr w swoim pierwszym kazaniu w dniu Pi��dziesi�tnicy 
cytował proroka Joela („(...) ka�dy kto b�dzie wzywał imienia Pa�skiego, zbawiony b�dzie” – Jl 3,5 i Dz 2,21), i 
wkrótce było jasne, �e zapowied� t� interpretował w odniesieniu do Jezusa. Uderzaj�ce, jak cz�sto „imi�” Jezus 
pojawia si� nast�pnie w Dziejach Apostolskich (2,38; 3,6; 4,7.10.12.17.18.30; 5,28.40.41; itd.). Inne teksty 
wskazuj�, �e nowi uczniowie byli zach�cani do „wzywania imienia Jezus”, szczególnie w czasie swego chrztu 
(Dz 22,16).  

Ewangelie pełne s� przykładów m��czyzn i kobiet, którzy to wła�nie czynili. Klasycznym przykładem jest 
�lepiec, który nie chciał milcze�, dopóki Jezus go nie usłyszał (Mk 10,46-52). Słowa Jezusa: „id�, wiara twoja 
uzdrowiła ci�” nie znacz� wcale, �e krzycz�c Bartymeusz uzdrowił siebie, lecz �e zdecydowane wołanie było 
pomostem, którego u�ył Jezus, aby Jego uzdrawiaj�ca moc zacz�ła w nim działa�. By� mo�e wła�nie dlatego 
autorzy Ewangelii zapisali tak wiele zdarze� podobnych do tego, chc�c zach�ci� ludzi w pó�niejszych 
pokoleniach, aby czynili podobnie, nawet gdyby nie mogli Go widzie� ani słysze� – w ko�cu Bartymeusz te� nie 
mógł Go widzie�!  

Gło�ne wezwanie imienia Jezus wyra�a wiar� w Jego obecno��, a tak�e w Jego wieczne istnienie. Wła�nie 
dlatego, �e Jezus �yje i jest w�ród nas (przez swego Ducha), słowa wiary wypowiadane w ten sposób s� tak 
skuteczne. „Wołałem do Pana i wysłuchał mnie (...)” tak samo dotyczy to Jezusa z Nowego Testamentu, jak i 
Jahwe ze Starego.  

Bardzo mało prawdopodobne jest, aby liturgiczn� recytacj� mo�na było okre�li� mianem „słowa wiary”. 
Jeden tylko Bóg wie, jak wielu członków zgromadzenia, powtarzaj�cych podczas nabo�e�stwa „Chryste, zmiłuj 
si� nad nami”, rzeczywi�cie błaga o Jego miłosierdzie (czy nawet zdaje sobie spraw�, jak bardzo tego 
miłosierdzia potrzebuje). Powtarzanie za kim� słów, które nam samym nie przychodz� na my�l, zwykle nie jest 
prawdziwym, płyn�cym prosto z serca wołaniem o pomoc (zobacz rozdział 31, b�d�cy krytyk� stosowania tzw. 
„modlitwy grzesznika” podczas ewangelizacji). „Wołanie” wi��e si� z podniesieniem głosu, tak naturalnym dla 
stanu udr�ki, kiedy zdajemy sobie spraw� z realnego niebezpiecze�stwa. Jednym słowem, jest to wołanie kogo� 
rozpaczliwie potrzebuj�cego ratunku.  

Stwierdzenie Pawła o potrzebie wyra�enia wiary słowami jest prawdopodobnie najcz��ciej cytowane („Bo 
je�li ustami swoimi wyznasz, �e Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, �e Bóg wzbudził go z martwych, 
zbawiony b�dziesz. Albowiem sercem wierzy si� ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje si� ku zbawieniu” – 
Rz 10,9-10). Musimy jednak uwa�nie przyjrze� si� temu tekstowi. Paweł stosuje do ewangelii zasad�, któr� 
pierwotnie Moj�esz stosował do zakonu (Pwt 30,11-14). Ogniwem ł�cz�cym ewangeli� i zakon jest 
„sprawiedliwo��”. Zakon domagał si� jej, a ewangelia j� oferowała. W obydwóch przypadkach 
„sprawiedliwo��”, o której tu mowa, nie jest czym� odległym i niedost�pnym, lecz jest tak bliska ka�dego, jak 
słowa na jego ustach; w rzeczy samej, wyra�enie jej słowami jest pierwszym krokiem do jej osi�gni�cia (por. Joz 
1,8). W przypadku sprawiedliwo�ci opartej na zakonie wi�zało si� to z powtarzaniem praw Moj�eszowych, w 
przypadku sprawiedliwo�ci opartej na wierze wi��e si� to z wyznaniem Jezusa jako Pana. Zauwa�my, �e 
przykazania zostały zast�pione przez Chrystusa, który jest nasz� „drog�” do sprawiedliwo�ci.  

Ale „wyzna�” przed kim? Wi�kszo�� chrze�cijan studiuj�cych Bibli� zbyt pochopnie zakłada, �e chodzi tu o 
wyznanie przed lud�mi – jako „powszechne wyznanie wiary” wypowiadane wraz z innymi wierz�cymi 
(tłumaczenia ujmuj�ce zdanie „Jezus jest Panem” w cudzysłów, przyczyniaj� si� do tej interpretacji) albo te� 
jako �wiadectwo przed niewierz�cymi. Jednak kontekst mówi o ufaniu Panu i wzywaniu Jego imienia (patrz 
wersety 11-13), a wi�c podstawowym odniesieniem mo�e by� zwracanie si� do samego Jezusa jako Pana (tak 
jak Paweł uczynił to na drodze do Damaszku – Dz 22,8 i 10).  
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Jednak�e obydwie te interpretacje wyznawania nie wykluczaj� si� wzajemnie. Mo�e sam Paweł miał je na 
my�li. Wyznanie Jezusa jako Pana przed Jego obliczem powinno by� powi�zane z wyznaniem tego przed 
lud�mi, zwłaszcza tymi, którzy jeszcze nie uwierzyli, cho� pewnego dnia b�d� musieli uzna� Jego władz� (Flp 
2,9-11). Motywem wspólnym dla Ewangelii i Listów jest �cisłe powi�zanie wyznania naszego zwi�zku z 
Chrystusem przed lud�mi i Jego wyznanie zwi�zku z nami przed Ojcem (Mt 10,32-33; 2 Tm 2,11-13).  

Kiedy wyznajemy Jezusowi, �e jest naszym Panem, jest to akt wiary, dzi�ki któremu mo�emy mie� Jego 
sprawiedliwo�� w naszym �yciu; nasze wyznanie przed innymi jest aktem wiary, który czyni to koniecznym! 
Takie wyznanie mo�e by� naszym pierwszym prawdziwym „czynem” wiary, ale nie mo�e by� ostatnim.  

 
PRAKTYCZNY WYMIAR WIARY  
 
Zaznaczyli�my ju� wcze�niej, �e wiara jest raczej czym�, co robimy, a nie czym�, co mamy (st�d w Nowym 

Testamencie wyst�puje cz��ciej forma czasownikowa, ni� rzeczownikowa). Jan zapisał bardzo ciekaw� 
wymian� zda� pomi�dzy Jezusem i zgromadzonym wokół Niego tłumem: „Có� mamy czyni� aby wykonywa� 
dzieła Bo�e?”. Odpowied� Jezusa brzmiała: „To jest dzieło Bo�e: wierzy� w tego, którego On posłał” (J 6,28-
29). Współczesna my�l ewangeliczna mogłaby to zinterpretowa� w ten sposób: „Nie wolno wam nawet 
próbowa� spełnia� jakichkolwiek uczynków; po prostu wierzcie!” Byłoby to jednak zbytnim uproszczeniem. 
„Wierzy�” to znaczy „by� posłusznym wierze” (Dz 6,7). Nowotestamentowe podej�cie do wiary jest bardzo 
praktyczne.  

Niestety, słowo „uczynki” nabrało negatywnego znaczenia, zwłaszcza dla tych, którzy opieraj� sw� teologi� 
w przewa�aj�cej mierze, je�li nie wył�cznie, na nauczaniu Pawła. Wła�ciwie słowo to ma charakter neutralny i 
nabiera pozytywnego lub negatywnego zabarwienia w zale�no�ci od kontekstu. Nale�y pami�ta�, �e Paweł 
zwykle odnosi je do „uczynków zakonu” i wyst�puje przeciwko przekonaniu, �e mo�na przez nie osi�gn�� 
usprawiedliwienie (stan, w którym Bóg mógłby nas przyj��). Lecz chocia� nie mo�emy osi�gn�� zbawienia 
„przez” uczynki (Ef 2,8-9), Paweł równie mocno podkre�la fakt, �e zostali�my zbawieni „do” „dobrych 
uczynków” (Ef 2,10). Mo�emy sta� si� tak przeczuleni na punkcie „uczynków zakonu”, �e pozostaniemy �lepi 
na rol� „uczynków miło�ci”, „dobrych uczynków”, a tak�e w niniejszej dyskusji na rol� „uczynków wiary”.  

Słowo „uczynki” znaczy bowiem po prostu „czyny” i odnosi si� do stosowania czego� w praktyce! W takim 
wła�nie znaczeniu Jakub słusznie mówi, �e „wiara bez uczynków [czynów] jest martwa” (Jk 2,20), �e nie jest w 
stanie nikogo zbawi�! Jakub nie neguje nauki Pawła, lecz uzupełnia j�, mówi�c: „Widzicie, �e człowiek bywa 
usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” (Jk 2,24), co wcale nie jest sprzeczne z takimi tekstami, 
jak Ga 2,16). Paweł ma na my�li „uczynki zakonu”, Jakub my�li o „uczynkach wiary”. Przykłady wybrane przez 
Jakuba (nierz�dnica Rachab i patriarcha Abraham) �wiadcz� o tym, �e Jakub nie my�lał nawet o postawie 
moralnej tych osób. Zarówno Rachab jak i Abraham ryzykowali swym �yciem, poniewa� ufali Bogu (patrz 
rozdz. 28). Jakub z naciskiem podkre�la to, o czym pisał na pocz�tku rozdziału, a mianowicie, �e samo 
wyznawanie nie jest t� wiar�, która nas zbawia. Wskazuje na demony, które s� zagorzałymi monoteistami, a 
mimo to nie zaliczaj� si� do grona wierz�cych (Jk 2,19)! Paweł i Jakub zgodziliby si�, �e „usprawiedliwieni 
jeste�my jedynie przez uczynki wiary”. Zbawi� mo�e tylko wiara wprowadzona w czyn.  

Jest jeszcze jedna ksi�ga Nowego Testamentu, napisana przez anonimowego autora, która pomaga nam w 
zrozumieniu tego praktycznego aspektu wiary; jest to list do Hebrajczyków (zobacz rozdz. 27, w którym jest 
omówione tło i cel tego wyj�tkowego listu). Jedenasty rozdział Hebrajczyków jest klasycznym opisem istoty 
wiary – nie tylko tego, czym jest ("pewno�ci� tego, czego si� spodziewamy, prze�wiadczeniem o tym, czego nie 
widzimy” – w. 1), lecz przede wszystkim tego, co czyni: przekształcaniem tego co niewidzialne, w to co 
widzialne, przyszło�ci w tera�niejszo��, tego co niebia�skie, w to co ziemskie. Wszystkie przykłady, którymi si� 
posługuje, s� „czynami wiary”, tym co „czynili” m��czy�ni i kobiety, poniewa� ufali Panu: Abel zło�ył 
wła�ciw� ofiar�; Henoch chodził z Bogiem (przez całe �ycie a� został zabrany do nieba!); Noe zbudował ark�; 
Abraham, maj�c osiemdziesi�t lat, opu�cił swój dom i zamieszkał w namiocie, współ�ył ze sw� leciw� �on�, a 
nast�pnie był gotów zabi� swego syna; Izaak i Jakub zostawili swoim synom dziedzictwo, które jeszcze do nich 
nie nale�ało; Józef poczynił przygotowania do własnego pogrzebu w ziemi, której nie widział od czasów swej 
młodo�ci; rodzice Moj�esza ryzykowali �yciem, aby ukry� swe dziecko; sam Moj�esz opu�cił pałac aby 
poprowadzi� krewnych, trzymanych w niewoli, prosto w pułapk� pomi�dzy nacieraj�c� armi� a morzem; Jozue 
maszerował wokół murów miasta; Rachab ukryła szpiegów; itd. Nie ma tu ani słowa o tym, co czuli albo co 
my�leli o wierze, tylko to, co czynili. Cho� te wszystkie przykłady pochodz� z historii Izraela (jak przystało na 
list do „Hebrajczyków"), s� one wzorcem dla wiary chrze�cija�skiej – oby chrze�cijanie mogli im dorówna� 
(wiersz 40)! Ich pewno�� co do przyszło�ci została udowodniona przez działanie w tera�niejszo�ci.  

Innymi słowy, wiara to nie tylko „zaakceptowanie” prawdy Bo�ego słowa; to „działanie” według tej prawdy. 
Zawsze wchodzi w gr� element ryzyka: je�li to nieprawda, stracimy w przyszło�ci, je�li to prawda, wówczas 
zyskamy tak wiele. Dopóki wiara nie zamieni si� w ogl�danie, musimy okazywa� ufno�� i posłusze�stwo 
(zwró�my uwag� na to wspaniałe stwierdzenie w wierszu 13: „wszyscy oni �yli w wierze a� do �mierci"), co 
oznacza, �e wa�ny jest:  
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CI�GŁY WYMIAR WIARY  
 
Do istoty wiary nale�y równie� „ci�głe” post�powanie według Bo�ego słowa, bez wzgl�du na to jak długo 

trzeba czeka� na spełnienie Jego obietnic. Dlatego wła�nie ten sam list do Hebrajczyków w dalszej cz��ci wzywa 
chrze�cijan, aby post�powali według przykładu starotestamentowych �wi�tych i aby „biegli „wytrwale”, patrz�c 
na Jezusa, sprawc� i doko�czyciela wiary” (tzn. tego, który j� rozpoczyna i ko�czy, który dotrwał a� do 
przykrego ko�ca i przetrwał go dla spodziewanej pó�niej rado�ci – Hbr 12,1-2).  

Nacisk kładziony na trwanie w wierze pojawia si� ju� w Starym Testamencie. Gdy Habakuk obawiał si�, �e 
nadci�gaj�cy s�d Bo�y w postaci najazdu Babilo�czyków dosi�gnie zarówno bezbo�nych, jak i �yj�cych w�ród 
nich sprawiedliwych, Bóg zapewnił go, �e „sprawiedliwy z wiary �y� b�dzie” (Ha 2,4). Słowo tłumaczone tu 
jako „wiara” pojawia si� rzadko w Starym Testamencie i w pozostałych kontekstach oznacza „wierno��, 
dochowanie wiary” (hebrajskie słowo „emunah”); nie dochowanie wiary nazywane jest „wiarołomstwem”. 
Słowo „�y�” w tym kontek�cie znaczy po prostu „prze�y� nadci�gaj�cy s�d”. „Sprawiedliwy” odnosi si� do 
tych, których Bóg (nie człowiek) uzna za sprawiedliwych przed swym obliczem. Mo�emy sparafrazowa� ten 
tekst Habakuka w nast�puj�cy sposób: „Ci, których Bóg uzna za sprawiedliwych, przetrwaj� nadchodz�cy s�d, 
dochowuj�c Mu wiary”. Sam prorok był jednym z tych, którzy dochowali wiary Bogu Izraela przez cały czas, 
nawet gdy Babilo�czycy zniszczyli wszystkie drzewa i pozabijali zwierz�ta, według swego okrutnego zwyczaju 
(Ha 2,17; 3,17-18).  

Ten „złoty tekst” Habakuka jest cz�sto cytowany w Nowym Testamencie (wieki pó�niej stał si� hasłem 
przewodnim Reformacji). Apostołowie, cytuj�c te słowa, zawsze podkre�lali ci�gło�� wiary, dochowanie 
wierno�ci Bogu. Z tej samej przyczyny cytował je Paweł ("przez wiar� od pocz�tku do ko�ca” NIV czy te� 
bardziej dosłownie „z wiary w wiar�” – Rz 1,17), a autor listu do Hebrajczyków pisze: „lecz je�li si� cofnie...” 
(zwrot zaczerpni�ty z terminologii morskiej, oznaczaj�cy zrzucenie �agli – Hbr 10,38).  

Tak samo jak w hebrajskim, tak i w grece na okre�lenie „wiary” i „wierno�ci” jest tylko jedno słowo 
("pistis"). Raz jest ono przetłumaczone jako dar Ducha �wi�tego (1 Kor 12,9), innym razem jako owoc Ducha 
(Ga 5,22). Czasami trudno jest rozpozna�, które z tych dwóch znacze� powinno by� u�yte i trzeba odgadn�� je 
na podstawie kontekstu. By� pełnym wiary to to samo, co by� wiernym. ang. „full of faith” – pełen wiary i 
„faithful” – wierny (przyp. tłum.)  

Innym czynnikiem podkre�laj�cym ci�gło�� wiary jest u�ycie ró�nych czasów w przypadku greckiego 
czasownika „wierzy�”. Kiedy jest mowa o pierwszym kroku wiary, który rozpoczyna �ycie wierz�cego, u�yty 
jest aoryst, odnosz�cy si� do jednego wydarzenia lub momentu (np. Dz 16,31; 19,2). Lecz w wielu innych 
przypadkach u�yty jest czas tera�niejszy, wskazuj�cy na trwaj�c� czynno�� lub tera�niejszy, w odró�nieniu od 
przeszłego, stan. Szczególnie Jan upodobał sobie t� drug� form�: „Albowiem tak Bóg umiłował �wiat, �e Syna 
swego jednorodzonego dał, aby ka�dy, kto we� wierzy [tzn. „trwa” w wierze, lub wierzy „teraz"], nie zgin�ł, ale 
miał (tu i teraz, nie dopiero w przyszło�ci – zob. w.36) �ywot wieczny” (J 3,16); „To jest dzieło Bo�e: wierzy� 
(tzn. „trwa�” w wierze lub by� wierz�cym) w tego, którego On posłał” (J 6,29); „Te za� s� spisane, aby�cie 
wierzyli ("trwali” w wierze lub byli wierz�cy), �e Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i aby�cie ["ci�gle"] 
wierz�c mieli [tzn. „dalej” mieli] �ywot w imieniu jego” (J 20,31). (Zauwa�my, �e czyni to ewangeli� Jana 
bardziej adekwatn� dla wierz�cych, ni� dla niewierz�cych, poniewa� jej celem jest raczej podtrzymanie wiary 
czytelników, ni� ich do niej przyprowadzenie, co wyja�nia dlaczego została napisana pó�niej, ni� pozostałe trzy 
Ewangelie synoptyczne).  

Paweł nigdy nie polegał na kroku wiary uczynionym w „przeszło�ci” na drodze do Damaszku. W trakcie 
swej pielgrzymki polegał na „obecnej” wierze: „a obecne �ycie moje w ciele jest �yciem w wierze w Syna 
Bo�ego...” (Ga 2,20). Pod koniec �ycia mógł powiedzie�: „wiar� zachowałem” (2 Tm 4,7). W swym nauczaniu 
Paweł cz�sto napomina, aby trwa� w wierze (Dz 11,23; 14,22; Rz 11,22; 1 Kor 15,2; Kol 1,23; 1 Tm 2,15). 
Spotykamy smutne przykłady tych, którzy „zboczyli” z drogi wiary ( 1 Tm 6,10 i 21) oraz tych, którzy stali si� 
„rozbitkami” w wierze (1 Tm 1,19). Nic dziwnego, �e napomina Koryntian: „Poddawajcie samych siebie próbie, 
czy trwacie [teraz] w wierze, do�wiadczajcie siebie” (2 Kor 13,15).  

Wniosek wypływaj�cy z tego �wiadectwa jest jasny: prawdziwa wiara oznacza „dochowanie wiary”. 
Prawdziwa wiara to ta, któr� b�dziemy mie� na ko�cu, a nie ta, któr� mieli�my na pocz�tku. Mo�emy uzyska� 
usprawiedliwienie w momencie, gdy uwierzymy; u�wi�cenie i uwielbienie s� skutkiem wiary trwaj�cej całe 
�ycie. (Problem „raz zbawiony, na zawsze zbawiony” jest pełniej przedstawiony w rozdziale 27, który omawia 
teksty o odst�pstwie w li�cie do Hebrajczyków oraz w rozdziale 36, który podejmuje pytanie: „kiedy jeste�my 
zbawieni?").  

Wiara zbawiaj�ca to nie jeden „krok”; jest to „chodzenie”, szereg kroków, które prowadz� z tego �ycia do 
przyszłego (1 Kor 13,13). Je�li kto� zaufał Panu Jezusowi Chrystusowi, nast�pnym krokiem wiary jest chrzest w 
wodzie...  
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4.  
DAJCIE SI� OCHRZCI� W WODZIE 

 
Wł�czenie chrztu jako zasadniczego elementu do procesu chrze�cija�skich narodzin powoduje ogóln� 

konsternacj�. Niektórzy obawiaj� si�, �e podkre�lanie czynu człowieka otwiera drog� „zbawieniu przez uczynki” 
i podwa�a nauk� o „usprawiedliwieniu jedynie przez wiar�”. Jednak, jak ju� wcze�niej zaznaczyli�my, wydaj� 
si� oni nie przejmowa� „dodaniem” do wiary opami�tania oraz wyznania jej. Prawda jest taka, �e całe to 
zamieszanie wokół chrztu ma swoje korzenie o wiele gł�biej i chodzi tu bardziej o jego konieczno�� 
(niezb�dno��).  

Podstawowy problem stwarza fakt, �e jest to czyn o typowo „fizycznym” charakterze, podczas gdy narodziny 
chrze�cija�skie uwa�a si� zasadniczo za „duchowe”. W jaki sposób materialny obrz�d mo�e wpływa� na 
rzeczywisto�� moraln� (lub nawet j� reprezentowa�)? Oczywi�cie, po chwili namysłu przyznamy, �e pozostałe 
trzy elementy maj� tak�e pewien aspekt fizyczny. Opami�tanie mo�e wi�za� si� z odzie�� (Łk 3,11), pieni�dzmi 
(Łk 19,8) i ksi��kami (Dz 19,19). Wiar� wyznajemy ustami (Rz 10,10; jest to istotne dla naszego zbawienia). 
Przyj�cie Ducha �wi�tego cz�sto odbywa si� przez nało�enie r�k (Dz 8,17; 9,17; 19,6). A jednak te trzy 
elementy w powszechnym odczuciu wydaj� si� by� bardziej duchowe, ni� fizyczne, podczas gdy chrzest wydaje 
si� by� bardziej fizyczny, ni� duchowy! Ale dlaczego stwarza to taki problem?  

Niemo�no�� powi�zania tego �wiata materialnego z duchowym jest charakterystyczna dla Zachodu i 
wywodzi si� z filozofii greckiej, w której oddzielenie �wiata materialnego od duchowego jest kwesti� 
fundamentaln�. Wywarło to gł�boki wpływ na grecki sposób post�powania, doprowadzaj�c do takich 
ekstremalnych sytuacji, jak skrajna rozwi�zło�� lub asceza. Wpłyn�ło to te� na wierzenia, doprowadzaj�c do 
wielkiej debaty nad tym czy bardziej „rzeczywisty” jest �wiat materialny (Arystoteles), czy te� �wiat duchowy 
(Platon). Na Zachodzie my�l „�wiecka” pod��yła za Arystotelesem, natomiast my�l „sakralna” za Platonem. 
Doprowadziło to z kolei do nadmiernego „uduchowienia” w chrze�cija�stwie (co, o ironio, ma wi�cej wspólnego 
ze wschodnim mistycyzmem). Ten rodzaj my�lenia le�y u podstaw definicji sakramentu jako „zewn�trznego i 
widzialnego znaku wewn�trznej i duchowej łaski”. Zatem wielu uwa�a wod� chrztu za „zwykły” symbol, 
podczas gdy „rzeczywista” cz��� jest całkowicie „duchowa”. To oddzielenie „zewn�trznego” i „wewn�trznego” 
aspektu sugeruje nawet, �e mo�liwe jest prze�ycie „duchowej rzeczywisto�ci” chrztu bez udziału w fizycznym 
obrz�dzie.  

S� te� tacy, którzy szczerze wierz�, �e sam Nowy Testament popiera ten dychotomiczny podział na �wiat 
materialny i duchowy. Powołuj�c si� na starotestamentowych proroków, którzy bardziej podkre�lali 
rzeczywisto�� duchow�, ni� obrz�d (patrz np. Iz 58,6-7 i Oz 6,6), jako potwierdzenie takiego podziału przyjmuj� 
oboj�tno��, z jak� Jezus odnosił si� do zewn�trznego obrz�du obmywa� (Mk 7,1-23) i nacisk kładziony przez 
niego na czysto�� serca. Podobnie, prorockie poj�cie obrzezania serca (Pwt 10,16) jest podj�te przez apostoła 
Pawła (Kol 2,11). Przede wszystkim, list do Hebrajczyków przeciwstawia „ziemsk� typologi�” starego 
przymierza (�wi�tynia, ołtarze, ofiary, kapła�stwo, szaty, kadzidło, itd) „duchowej anty-typologii” nowego 
przymierza. Zapewne dlatego chrze�cijanie mieliby skoncentrowa� si� na tym co duchowe, a to co ziemskie, 
pozostawi� za sob�.  

Ale to nie cała prawda o nowym przymierzu. Ten sam Jezus, który krytykował rytualne obmywanie przed 
posiłkami, nakazał przyjmowa� chrzest swym na�ladowcom (Mt 28,19; zobacz rozdz. 7). Ten sam Paweł, który 
mówił o obrzezaniu serca, ł�czył go tak�e z chrztem (Kol 2,11-12; zobacz rozdz. 25). Ten sam autor listu do 
Hebrajczyków mówił o potrzebie przyj�cia do Boga, b�d�c obmytym na „ciele” wod� czyst� (Hbr 10,22; zobacz 
rozdz. 27). Bo wszyscy oni byli 	ydami, nie Grekami. My�l hebrajska nigdy nie popełniła bł�du oddzielenia 
tego co duchowe, od tego co cielesne, poniewa� Bóg, który jest Duchem, stworzył �wiat materialny, aby si� nim 
radowa�. Biblia pot�pia ascez� jako herezj�! Zwi�zek seksualny ma tak�e znaczenie duchowe (tylko w greckim 
sposobie my�lenia celibat uwa�any jest za stan szlachetniejszy od mał�e�stwa).  

Rzeczy materialne w Pi�mie s� nie tylko zgrabnymi metaforami i analogiami do rzeczy duchowych; s� 
równie� �rodkiem komunikowania rzeczywisto�ci duchowej. Zasada ta funkcjonowała od samego pocz�tku, 
poczynaj�c od drzewa �ycia i poznania w ogrodzie Eden, a� po błoto i �lin�, które Jezus u�ył do uzdrowienia 
�lepoty. Przyj�cie Jezusa w ciele (Słowo, które stało si� ciałem) wyra�a najwznio�lej t� zasad�. Wła�nie w 
„ciele” Jezus poniósł nasze grzechy na krzy� (1 P 4,1), a zmartwychwstanie Jego „ciała” stało si� nadziej� �ycia 
wiecznego. Nic wi�c dziwnego, �e chrze�cija�stwo nazywa si� „najbardziej materialistyczn� ze wszystkich 
religii �wiata” (uwaga przypisywana arcybiskupowi Williamowi Temple).  

Nic te� dziwnego, �e Pan nakazał swym na�ladowcom udział w dwóch obrz�dach; w jednym, który 
rozpoczyna �ycie ka�dego ucznia i w drugim, który pozwala je kontynuowa�. Obydwa maj� ogromne znaczenie: 
w przypadku Wieczerzy Pa�skiej Paweł opisuje szczegółowo zarówno pozytywne skutki „komunii” jak i 
negatywne skutki „pot�pienia”, które mog� wypływa� z tego „sakramentu” (1 Kor 10-11).  

Przytoczywszy ju� greck� definicj� „sakramentu”, przyjrzyjmy si� teraz definicji hebrajskiej! Jest to 
„wydarzenie fizyczne, które ma duchowy skutek.” Zachowuj�c w pami�ci t� definicj�, mo�emy teraz rozpocz�� 
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nasze studium o chrzcie i jego roli w narodzinach chrze�cija�skich. Rozwa�ymy cztery podstawowe pytania: 
gdzie, jak, dlaczego i kiedy miał on miejsce.  

 
GDZIE?  
 
Gdzie rozpocz�to praktykowa� chrzest? Kto go zapocz�tkował?  
Idea rytualnego oczyszczania jest bardzo powszechna – napotykamy tu takie przykłady, jak k�piel pana 

młodego przed ceremoni� �lubn� (staro�ytny i szeroko rozpowszechniony zwyczaj), a tak�e obsesyjne mycie 
r�k, znane współczesnym psychiatrom. Lecz kiedy nabrało to znaczenia czysto religijnego, jakie s� korzenie 
tego chrze�cija�skiego obrz�du?  

Mało prawdopodobne wydaje si�, aby korzenie nowotestamentowego chrztu si�gały religii poga�skiej (cho� 
takie odniesienie mo�e istnie� we wzmiance o chrzcie za umarłych 1 Kor 15,29; zobacz rozdz. 24). O wiele 
bardziej prawdopodobne jest tło �ydowskie. Stary Testament zawiera szczegółowe opisy rytualnych obmywa�, 
zwłaszcza w odniesieniu do kapła�stwa. Prorocy tak�e oczekiwali gruntownego obmycia narodu (zwró� uwag� 
na „czyst� wod�” w Ez 36,25).  

Kadzie u�ywane do obmywa� rytualnych przez Esse�czyków, odkryte w Qumran, �wiadcz� o tym, �e 
regularne oczyszczanie si� przez zanurzenie praktykowano przynajmniej w jednym nurcie tradycji �ydowskiej; 
zbli�enie wyst�powania tej praktyki zarówno w czasie jak i przestrzeni do słu�by Jana i Jezusa jest uderzaj�ce. 
Jednak�e, chocia� mo�e istnie� mi�dzy nimi pewien zwi�zek ideowy, nie mamy �adnego dowodu na istnienie 
jakiego� bezpo�redniego powi�zania, szczególnie w odczuciach ludzi, którzy byli chrzczeni w Jordanie. Nie było 
to dla nich oddzielenie si� od społecze�stwa, w którym �yli, lecz od grzechów, w odpowiedzi na głos 
pierwszego od paru stuleci proroka (zauwa�my, �e Jan przej�ł od Eliasza sposób ubierania si�) i zapowied� 
rychłego przyj�cia Mesjasza.  

Dla wielu teologów precedensem jest �ydowski chrzest prozelitów, który rozwin�ł si� w diasporze 
(rozproszenie 	ydów poza granicami kraju) jako �rodek przygotowuj�cy pogan do pełnego członkostwa w 
narodzie �ydowskim. Ale najwcze�niejszy dokument na istnienie takiej praktyki pochodzi z ko�ca pierwszego 
wieku n.e., tak wi�c nie wiemy czy była ju� znana w czasach Jezusa. W ka�dym razie powa�nie ró�niła si� od 
chrztu chrze�cija�skiego. Towarzyszyło jej obrzezanie; prozelita chrzcił si� sam; chrzciły si� całe rodziny, lecz 
„nie” chrzczono niemowl�t, które pó�niej przychodziły na �wiat w tych rodzinach; i przede wszystkim, jego 
celem było usuni�cie „brudu poga�stwa”, a nie moralnej winy. Gdyby ten chrzest był ju� znany, zanim Jan 
Chrzciciel rozpocz�ł sw� słu�b�, jak obra�liwym musiałoby by� wymaganie tego od „	ydów”!  

A jednak nie b�dzie bł�dem, je�li uznamy chrzest za oryginalny obrz�d wprowadzony przez Jana na skutek 
bezpo�redniego objawienia i nakazu Bo�ego, łatwiej jednak�e zrozumiały na tle tradycji obmy� rytualnych, 
fizycznych i duchowych.  

Podstawow� cech� zwiastowania Jana i jego chrztu był silny nacisk na tre�ci moralne. Jan głosił z dawna 
oczekiwan� wie�� o tym, �e Królestwo (panowanie, nie pa�stwo) Bo�e jest ju� blisko. Poniewa� sprawiedliwo�� 
jest cech� charakterystyczn� tego Królestwa, ci, którzy chc� by� jego uczestnikami, potrzebuj� si� opami�ta� i 
uzyska� przebaczenie. Jan rozumiał akt zanurzenia (zobacz nast�pny podrozdział) w Jordanie zarówno jako 
dopełnienie opami�tania, jak i udzielenie przebaczenia (Mt 3,11; Mk 1,4; Łk 3,3).  

Powi�zanie chrztu Janowego z pó�niejszym obrz�dem chrze�cija�skim jest dwojakie. Po pierwsze, sam Jezus 
podporz�dkował si� Janowi, cho� dla Niego był to raczej akt sprawiedliwo�ci, ni� opami�tania (Mt 3,15). Jego 
podporz�dkowanie si� i słowa, które przy tym wypowiedział, s� wymownym wyrzutem dla wszystkich Jego 
na�ladowców, którym chrzest nie wydaje si� konieczny! Po drugie, Jezus sam dalej chrzcił innych po 
rozpocz�ciu swej słu�by. W pewnym momencie nawet Jan i Jezus korzystali z tej samej rzeki w odległo�ci kilku 
zaledwie mil, co spowodowało dyskusje na temat liczby chrzczonych przez nich osób (J 3,22-26). Wła�ciwie 
Jezus nie chrzcił sam, lecz pozostawił to swym uczniom (prawdopodobnie dla tej samej przyczyny, dla której 
Piotr i Paweł pozostawili to swym pomocnikom – porównaj J 4,2 z Dz 10,48 i 1 Kor 1,14-17).  

Zaskakuj�ce jest to, �e w przewa�aj�cej cz��ci słu�by Jezusa nie ma �adnej wzmianki o chrzczeniu, nawet 
wtedy, gdy posłał dwunastu i siedemdziesi�ciu. Jednak�e to wła�nie chrzest znajduje si� na czele ko�cowych 
polece� Jezusa, które przekazał apostołom w czasie pomi�dzy swoim zmartwychwstaniem i wniebowst�pieniem. 
To oczywiste wł�czenie chrztu do wielkiego nakazu misyjnego (Mt 28,19; por. Mk 16,16) jest czym� wi�cej, ni� 
wystarczaj�cym wyja�nieniem jego powszechnego wyst�powania we wczesnym Ko�ciele. Do tego czasu, jak 
zobaczymy, znaczenie tego obrz�du powa�nie si� zmieniło, chocia� metoda pozostała ta sama.  

 
JAK TO SI� ODBYWAŁO?  
 
Malarstwo chrze�cija�skie w pó�niejszych wiekach przedstawiaj�c chrzest Janowy ukazywało ludzi, których 

chrzcił, stoj�cych w wodzie do kolan, ud, a nawet do pasa, podczas gdy Jan kropił ich głowy wod� z muszli. 
Obrazy te stanowi� przykład kompromisu pomi�dzy zapisem biblijnym a pó�niejsz� liturgi� (zanurzenie dolnej 
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połowy ciała i pokropienie górnej!). Jak�e wa�ne jest czytanie Pisma bez zakładania równocze�nie okularów 
tradycji!  

Nowy Testament nie pozostawia w�tpliwo�ci, �e chrzest Jana i apostołów odbywał si� przez całkowite 
zanurzenie w wodzie. Jan wybrał okre�lony odcinek Jordanu, wła�nie ze wzgl�du na odpowiedni� gł�boko�� (J 
3,23). Filip zszedł razem z Etiopczykiem do wody (Dz 8,38). Zarzuca si�, �e w Jerozolimie nie było dostatecznie 
du�o wody, aby ochrzci� trzy tysi�ce ludzi naraz, zapomina si� jednak przy tym o sadzawkach Betezda i Siloe, a 
jednocze�nie zapis biblijny nie twierdzi, �e wszyscy oni przebywali w wodzie razem w tym samym momencie.  

Samo słowo „chrzci�” oznacza całkowite zanurzenie. W czasach nowotestamentowych nie stało si� ono 
terminem definiuj�cym obrz�d ko�cielny. Było to zwykłe greckie słowo (baptizein) natury opisowej. U�ywano 
go mówi�c o ton�cym statku, zanurzaniu kubka w misie z winem, zamaczaniu materiału w zbiorniku z farb�. 
Greckiego słowa „baptizein” u�ywano w sytuacjach, gdzie my u�yliby�my słów: zamoczy�, zanurzy�, zatopi�, 
uton��, pochłon��, nasi�kn��, zala�, wci�gn�� pod wod�, wrzuci� do wody. Wyst�powało tak�e powszechnie 
jako metafora oznaczaj�ca „pogr��enie”. Jana nazywano Chrzcicielem (Baptyst�) nie dlatego, �e był to jego 
tytuł czy te� okre�lenie denominacji; było to opisowe przezwisko, znacz�ce: „ten, który zanurza” (takie samo 
opisowe miano przyznano Jezusowi, jako „temu, który zanurza” w Duchu �wi�tym – J 1,33; tak wi�c Jezus był 
tak samo Chrzcicielem [Baptyst�] jak Jan!).  

Przez wieki tak wła�nie rozumiano chrzest. Nawet wtedy, gdy zacz�to chrzci� niemowl�ta (patrz Dodatek I), 
był to chrzest przez zanurzenie (zwró� uwag� na rozmiary �redniowiecznych chrzcielnic). W ko�ciele 
prawosławnym wci�� zanurza si� niemowl�ta (trzykrotnie, w imi� Trójjedynego Boga!), mo�e dlatego, �e znaj� 
grecki! Szkoda, �e zamiast tłumaczenia po prostu zast�piono greckie słowo innym terminem (chrzest), który 
stracił konotacje wła�ciwe greckiemu „baptizein”. Mówienie o chrzcie przez pokropienie ma tyle sensu w grece, 
co rysowanie kwadratowego koła czy te� sma�enie �niegu!  

Chrzest nowotestamentowy wymagał wody i to „du�o wody”; konieczne były tak�e „słowa”. Podczas chrztu 
Janowego kandydat musiał uczyni� wyznanie poszczególnych grzechów (mówili�my o tym w rozdz. 2). 
Natomiast ci, którzy byli chrzczeni przez apostołów, mieli wzywa� imienia Jezusa. Równie� ten, który chrzcił, 
czynił to w Jego imi� (Dz 19,5), Wydaje si� te�, �e nie istniała �adna ustalona formuła, np. taka, której wymaga 
si� dzisiaj, ale istotne było wł�czenie imienia „Jezus” (zobacz rozdz. 7, w którym omówiona jest dziwna 
rozbie�no�� pomi�dzy poleceniem Jezusa, aby chrzci� w imi� Ojca, Syna i Ducha �wi�tego – Mt 28,19, a 
chrztem w imi� Jezusa, opisywanym przez Dzieje Apostolskie).  

Ponadto, mówi�c o metodzie, warto równie� zaznaczy�, �e chocia� ludzie przyjmuj�cy chrzest nie chrzcili 
si� sami, skuteczno�� tego chrztu zale�ała o wiele bardziej od stanu duchowego osoby chrzczonej, ni� tego, 
który chrzcił (Jezus został ochrzczony przez kogo�, kto sam nie był ochrzczony – Mt 3,14).  

 
DLACZEGO?  
 
Zaznaczyli�my ju�, �e chrzest Jana miał na celu „skonsumowanie” opami�tania i udzielenie przebaczenia. 

Ten dwojaki cel został przej�ty przez chrzest chrze�cija�ski (Dz 2,38). Jednak po �mierci, pogrzebie i 
zmartwychwstaniu Jezusa chrzest ten zyskał nowy wymiar.  

 
Chrzest jest k�piel� dla tych, którzy s� brudni  
Jego celem jest obmycie z grzechów (Dz 22,16). Oczyszcza nasze wn�trze, a nie to co zewn�trzne – nasze 

sumienie, a nie ciało (1 P 3,21). Nawet te sformułowania wychodz� poza ramy tego, co przez chrzest rozumiał 
Jan. Lecz zupełnie nowy wymiar nadaje chrztowi nast�pne poj�cie.  

 
Chrzest jest pogrzebem dla tych, którzy umarli  
Chrzest musi by� poprzedzony „zewleczeniem ciała”, tak jak uczynił to Jezus; musimy by� wespół z Nim 

ukrzy�owani – to jest wła�nie to obrzezanie „dokonane nie r�k� ludzk�”, o którym mówi Paweł (Kol 2,9-12; 
zobacz rozdz. 25). Pogrzeb w wodzie jest niezwykle wa�nym ogniwem pomi�dzy �mierci� dla starego �ycia a 
zmartwychwstaniem wierz�cego do �ycia nowego (Rz 6,4; Kol 2,12; 1 P 3,21). Jak bardzo całkowite zanurzenie 
w wodzie pasuje do takiego wła�nie rozumienia chrztu: zanurzenie i wynurzenie, pogrzebanie i wzbudzenie 
(wszystkie inne metody chrztu koncentruj� si� raczej na aspekcie k�pieli, ni� pogrzebu).  

Warto równie� zauwa�y�, �e w wi�kszo�ci nowotestamentowych odniesie� do chrztu j�zyk ma charakter 
instrumentalny, a nie symboliczny. Chrzest nie tylko jest podobny do k�pieli; to „jest” k�piel. Nie jest tylko 
podobny do pogrzebu; to „jest” pogrzeb. „Znak” staje si� tym, co sam oznacza. Je�li chrzest traktuje si� jedynie 
jako symbol, który wskazuje na rzeczywisto�� duchow� istniej�c� poza nim samym, prowadzi to do spekulacji 
według której mo�e on wskazywa� na co�, co mo�e wydarzy� si� w innym czasie – albo przed chrztem (w 
przypadku wierz�cych), albo długo pó�niej (w przypadku niemowl�t). (Jedn� z najlepszych ksi��ek na temat 
„instrumentalnego” rozumienia chrztu jest „Baptism in the New Testament” G.R. Beasley-Murray'a (Eerdmans, 
1962), chocia� autor nie czyni zbyt wyra�nego rozró�nienia pomi�dzy chrztem wodnym i chrztem w Duchu 
�wi�tym).  
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Nowotestamentowy j�zyk opisuje równie�, co wła�ciwie dzieje si� w czasie chrztu. Podkre�la przede 
wszystkim to, co „Bóg” czyni podczas chrztu; gdyby�my rozumieli chrzest jedynie jako „akt posłusze�stwa” czy 
te� „zło�enie �wiadectwa”, min�liby�my si� z jego najistotniejszym celem. Chrzest jest �rodkiem przekazania 
łaski, łaski „zbawiaj�cej”. Autorzy nowotestamentowi nie wahaj� si� u�y� słowa „zbawi�” w poł�czeniu z 
chrztem (Mk 16,16; Dz 2,40-41; 1 P 3,21 – to ostatnie jest najmocniejszym stwierdzeniem: „...chrztu, który teraz 
i was zbawia"). W tej „k�pieli odrodzenia” (Tt 3,5; zobacz rozdz. 26) „rodzimy si� z wody” (J 3,5; zobacz rozdz. 
10).  

Nic wi�c dziwnego, �e apostołowie wi�zali ten czyn z pewnymi wielkimi wydarzeniami w historii zbawienia. 
Dla Piotra potop za dni Noego był pewnym typem chrztu chrze�cija�skiego, gdy� Noe i siedmioro jego 
najbli�szych zostali oddzieleni przez wod� od starego i złego �wiata (1 P 3,20; zobacz rozdz. 29). Dla Pawła 
typem chrztu chrze�cija�skiego było przej�cie przez Morze Czerwone (1 Kor 10,1-2) – kusz�ce jest 
wyci�gni�cie wniosku, �e jak faraon zgin�ł w Morzu Czerwonym, tak samo dzieje si� z Szatanem w momencie 
chrztu (po chrzcie grzech ju� nie panuje – Rz 6,11-14). Jest to sakrament zerwania z przeszło�ci� i rozpocz�cia 
wszystkiego od nowa.  

Niektórym czytelnikom mo�e wyda� si� to trudne do przyj�cia i bez w�tpienia b�d� mnie podejrzewa� o 
nauczanie doktryny o chrzcie, który działa sam przez si� (bez udziału wiary). Lecz strach przed takim 
zniekształceniem nauki mo�e zredukowa� ten obrz�d do zwykłego symbolu. Mo�emy unikn�� tego bł�du 
pami�taj�c, �e w Nowym Testamencie chrzest nie osi�ga niczego sam w sobie i sam z siebie (łaci�ska formuła 
„ex opere operato” okre�la takie mechaniczne, a nawet magiczne działanie obrz�du). Chrzest jest „skuteczny” 
jedynie w pewnych duchowych warunkach. Sama woda nie mo�e nic uczyni� – najwy�ej zmy� brud z ciała. 
Moc Bo�a przez Ducha �wi�tego w odpowiedzi na ludzkie opami�tanie i wiar� sprawia, �e chrzest ma skutek 
duchowy. To prowadzi nas z kolei do ostatniego pytania.  

 
KIEDY TO SI� ODBYWAŁO?  
 
Kiedy apostołowie chrzcili ludzi? Odpowied� jest prosta: gdy tylko ci, którzy chcieli si� ochrzci�, przekonali 

innych o tym, �e si� prawdziwie opami�tali i uwierzyli. Zatem mogło si� to wydarzy� tego samego dnia, gdy po 
raz pierwszy usłyszeli ewangeli� (Dz 10,48) lub nawet tej samej nocy (Dz 16,33).  

Poniewa� do chrztu kwalifikowano na podstawie ludzkiej oceny, zrozumiałe jest, �e nie uchroniono si� od 
bł�dów (Dz 8,13), które jednak poprawiano, gdy tylko zostały odkryte (Dz 8,18-23). Istotne jest to, �e dowody, a 
nie wyznanie, były kryterium prawdziwo�ci opami�tania (Dz 26,20). Jednak�e, cho� opami�tanie było jedynym 
warunkiem wymaganym przez chrzest Jana, do chrztu chrze�cija�skiego potrzebna była tak�e wiara w Pana 
Jezusa Chrystusa (Dz 19,4-5).  

Patrz�c z tej perspektywy, stan duchowy kandydata do chrztu był o wiele wa�niejszym czynnikiem, ni� ilo�� 
wody czy te� formuła wypowiadana w czasie tego obrz�du, poniewa� chrzest bez wiary nie mógł nic uczyni� dla 
człowieka i nie mógł by� zaakceptowany przez Boga (je�li chrzest jest takim samym „sakramentem”, jak 
Wieczerza Pa�ska, niew�tpliwie mógłby by� szkodliwy dla tego, kto nie opami�tał si� i dał si� ochrzci�). 
Dlatego te� chrzest wymaga „dobrowolnej” decyzji ludzi moralnie odpowiedzialnych (1 P 3,21; zobacz rozdz. 
29). W przypadku osobistego zbawienia nie mo�na mówi� o opami�taniu i wierze „w zast�pstwie” za kogo� 
innego. Ka�dy człowiek musi sam zaj�� stanowisko wobec ewangelii i sam poprosi� o chrzest (zauwa�my, �e 
wyra�enie „ka�dy z was” odnosi si� zarówno do opami�tania, jak i do chrztu – Dz 2,38; zobacz rozdz. 15).  

Wyja�nia to niezwykłe u�ycie czasownika „chrzci�” w stronie zwrotnej (np. Dz 22,16). Strona czynna 
znaczyłaby „ochrzcij si�”, strona bierna „b�d� ochrzczony”. Strona zwrotna tego czasownika znaczy „daj si� 
ochrzci�”. Chocia� chrzci kto� inny, zale�y to całkowicie od „naszej” decyzji, naszej woli i sumienia. Jest to 
decyzja, któr� musimy podj�� �wiadomie i odpowiedzialnie.  

 
CHRZEST NIEMOWL�T  
 
Wszystko to prowadzi nieuchronnie do pytania czy mo�na chrzci� niemowl�ta (które nie s� w stanie same 

opami�ta� si� czy te� uwierzy�, nie mówi�c ju� o popełnieniu grzechów, z których chrzest miałby je obmy�!). 
Problem ten zostanie szerzej omówiony w rozdziałach 15, 19, 31 i Dodatku I; teraz omówimy tylko 
nowotestamentowe odniesienia do chrztu.  

Wi�kszo�� teologów zgadza si�, �e w Nowym Testamencie nie ma �adnego jednoznacznego zapisu na temat 
chrztu niemowl�t (czy to wierz�cych, czy te� niewierz�cych rodziców) zarówno w przypadku chrztu Jana, jak i 
we wczesnym Ko�ciele. Wielu z kolei podejmuje si� wyja�nienia tej „ciszy” twierdz�c, �e było to „pierwsze 
pokolenie” chrze�cijan i wszyscy oni byli „doro�li”. Jednak trudno uwierzy�, �e w�ród tych pierwszych 
nawróconych nie było rodziców albo nawet dziadków, i �e nikt z tych tysi�cy garn�cych si� do Jana nad 
Jordanem lub do apostołów w dzie� Pi��dziesi�tnicy nie miał rodziny! Ta cisza staje si� ogłuszaj�ca.  

Z drugiej jednak strony, znajdujemy wi�cej pewnych dowodów na to, �e niemowl�ta nie były chrzczone. 
Chrzest Jana, jak czytamy, był dla tych, którzy opami�tali si� i gło�no wyznawali swoje grzechy – a z cał� 
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pewno�ci� niemowl�ta nie „kwalifikowały” si� do takiego chrztu. Z kolei w dniu Zielonych �wi�t zostali 
ochrzczeni ci, którzy „przyj�li słowo” (Dz 2,41; dokładnie to samo okre�lenie jest u�yte w przypadku „całego 
domu” przyjmuj�cego chrzest – zobacz rozdz. 19).  

Na podstawie innych tekstów biblijnych usiłowano dowie��, �e istnieje po�redni dowód na wł�czenie 
niemowl�t do tego obrz�du. Twierdzenie Piotra: „obietnica ta odnosi si� do was i do dzieci waszych” wi��e si� 
jednak�e z chrztem w Duchu �wi�tym, a nie chrztem wodnym, zale�y od przyj�cia i odpowiedzi na Bo�e 
wezwanie oraz dotyczy „wszystkich, którzy s� z dala” (Dz 2,39; zobacz rozdz. 15). Paweł mówi do wierz�cej 
zam��nej kobiety, �e jej „dzieci...s� �wi�te” (1 Kor 7,14; zobacz rozdz. 22), ale to samo tyczy si� jej 
niewierz�cego m��a; poza tym stwierdzenie to wyst�puje w kontek�cie mówi�cym o rozwodzie, a nie o chrzcie. 
Kiedy Paweł zwraca si� w swoich listach do dzieci, u�ywa sformułowania „w Panu” (Ef 6,1; Kol 3,20); lecz 
jasne jest, �e s� dostatecznie du�e, aby ponosi� moraln� odpowiedzialno�� za siebie.  

Wi�kszo�� teologów przyznaje, �e w Nowym Testamencie nie ma �adnego bezpo�redniego dowodu na 
praktykowanie chrztu niemowl�t. Z drugiej strony, niektórzy twierdz�, �e nie ma równie� dowodów na to, i� 
niemowl�ta nie były chrzczone. Nie w tym jednak rzecz. Problem polega na tym, �e niemo�liwe jest 
zastosowanie nowotestamentowej teorii chrztu (w tym znaczeniu, o którym mówili�my) w stosunku do 
niemowl�t, nie redukuj�c tego obrz�du w najlepszym wypadku do symbolu (przyszłej nadziei) lub do odrobin� 
sentymentalnej ceremonii „wprowadzenia dziecka w �wiat”, lub w najgorszym wypadku do zwykłego zabobonu 
(ratowanie dziecka przed piekłem). Dostrze�enie w chrzcie niemowl�t k�pieli obmywaj�cej z grzechów lub 
pogrzebu grzesznika wymaga wiary, która wychodzi daleko poza ramy biblijne. Faktem jest to, �e j�zyk 
nowotestamentowy mówi�cy o chrzcie „nie mo�e” odnosi� si� do chrztu niemowl�t; albo jego warunki, albo 
skutki musiałyby zosta� powa�nie zmodyfikowane lub nawet pomini�te, aby „dopasowa�” go do sytuacji 
nowonarodzonych dzieci. Rzeczywist� podstaw� chrztu niemowl�t jest pewna okre�lona teologia, a nie Pismo 
�wi�te (zobacz Dodatek I). Oto co si� dzieje: idea biblijna maj�ca znaczenie tylko w pewnym okre�lonym 
kontek�cie, zostaje zastosowana jako zasada do interpretacji rzeczy, które wykraczaj� poza ten okre�lony 
kontekst. Trzy doktryny u�yte w ten sposób (patrz Dodatek I dla szerszego wyja�nienia), to nauka o grzechu 
pierworodnym, dziedzicznym przymierzu i poprzedzaj�cej łasce – �adna z nich nie jest odniesiona do chrztu na 
kartach Nowego Testamentu (chrzest jest na oczyszczenie grzechów popełnionych, a nie grzechu 
pierworodnego; jest dla tych, którzy narodzili si� z Ducha, nie dla tych, którzy narodzili si� z ciała; jest 
sakramentem przyj�tej łaski, a nie symbolem łaski, któr� dopiero kiedy� kto� przyjmie).  

 
CZEGO CHRZEST NIE MO�E UCZYNI�  
 
Chrzest oznacza koniec starego �ycia i rozpocz�cie nowego, �mier� grzesznika i narodziny �wi�tego, pogrzeb 

starego człowieka i zmartwychwstanie nowego. Jest „k�piel� odrodzenia”, która nie tylko niesie ze sob� nowy 
pocz�tek w �yciu, ale samo nowe �ycie!  

Z drugiej jednak strony powy�sze słowa mog� rozbudzi� niewła�ciwe nadzieje. Wielu oczekuje, �e chrzest 
nie tylko umo�liwi im „rozpocz�cie” nowego �ycia w czysto�ci, ale równie� pozwoli im pozosta� „czystymi”, �e 
zajmie si� ich przyszło�ci�, tak jak uczynił to z przeszło�ci�, i �e oka�e si� „podwójnym lekarstwem” – tak na 
panowanie, jak i obecno�� grzechu. Pierwszy grzech, który popełniamy po chrzcie, jest dla nas ogromnym 
szokiem! „Czy mój chrzest jest nadal wa�ny?” „Czy b�d� musiał ochrzci� si� jeszcze raz?” „A mo�e nie byłem 
jeszcze gotowy do chrztu?” Prawdopodobnie potrzebujemy tylko umycia naszych stóp (J 13,10)!  

W rzeczywisto�ci chrzest w wodzie nigdy nie miał takiego celu. Mo�e oczy�ci� przeszło��, ale nie mo�e nic 
uczyni� z nasz� przyszło�ci�. Powinni�my pami�ta� o tym, �e ju� Jan Chrzciciel zdawał sobie spraw� z 
ogranicze� chrztu wodnego oraz z potrzeby nie tylko czysto�ci, ale i mocy. Dzi�ki Bo�emu objawieniu wiedział, 
�e potrzebny b�dzie jeszcze inny chrzest – i �e ju� wkrótce b�dzie on dost�pny dla wszystkich. Wiedział nawet, 
kto b�dzie udzielał tego chrztu. Jako prorokowi dane mu było poznanie podwójnej roli Mesjasza, który przyszedł 
„aby zgładzi� grzech �wiata” (J 1,29) i aby „chrzci� Duchem �wi�tym” (J 1,33)- a tym, który miał tego dokona�, 
był jego własny kuzyn, Jezus!  

Ka�dy wierz�cy potrzebuje „obydwu” chrztów, jednego udzielonego przez chrze�cijanina i drugiego od 
samego Chrystusa. W tym pierwszym chrzcie otrzymujemy dar Syna Bo�ego w Jego �mierci, pogrzebie i 
zmartwychwstaniu; w tym drugim otrzymujemy dar Ducha Bo�ego z Jego moc� i czysto�ci�. W starym 
przymierzu kapłani z rodu Lewiego byli wy�wi�cani przez obmycie wod� i namaszczenie olejem (Wj 29,4.7; 
Kpł 8,6.12). W nowym przymierzu wszyscy ludzie nale��cy do Boga s� kapłanami i potrzebuj� tego 
podwójnego po�wi�cenia. Przejdziemy teraz od studium o „obmywaniu” do „namaszczenia”.  

 

5.  
PRZYJMIJCIE DUCHA �WI�TEGO 

 
Chocia� na pocz�tku wierz�cy nigdy nie nazywali siebie „chrze�cijanami”, prawdopodobnie nie uznaliby 

tego miana za odpowiednie, w stosunku do kogo�, kto jeszcze nie przyj�ł Ducha �wi�tego. „Chrystus” znaczy 
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„pomazaniec” (namaszczony), a nazwa ta wi��e si� z praktyk� namaszczania nowego króla olejem. W Biblii olej 
był symbolem Ducha Bo�ego, a wi�c oczekiwany Mesjasz, Pomazaniec (nazwa ta pojawia si� jedynie w Ps 2,2), 
Chrystus (christos w greckim) miał by� namaszczony przez Ducha (Iz 61,1). W Jezusie rozpoznano Chrystusa 
(Piotr w Mt 16,16 i Marta w J 11,27).  

Nast�pnie Jego na�ladowcy uzyskali przezwisko „chrze�cijanie”, co zdarzyło si� po raz pierwszy w 
poga�skim mie�cie (Antiochia), gdzie po raz pierwszy potraktowano ich jako now� religi� (której „bóg” nosił 
imi� „Chrystus"), a nie jako sekt� �ydowsk� (jak to było w Jerozolimie).  

Jednak�e, gdyby to sami uczniowie przyj�li dla siebie takie miano, jak czyniły to pó�niejsze pokolenia, z cał� 
pewno�ci� nabrałoby ono gł�bszego znaczenia. Nie znaczyłoby ono tylko: „ucze� Pomaza�ca”, lecz nabrałoby 
nowego wymiaru: „pomazany ucze� Pomaza�ca”, kto�, kto dosłownie został „ochrzczony”. Gdy� kwesti� 
zasadnicz� w ewangelii było to, aby Pomazaniec Bo�y mógł nast�pnie nama�ci� (ochrzci�) innych, tak aby Jego 
słu�ba pomno�yła si� przez nich (Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33; a zwłaszcza J 14,12). Gdyby pierwotny 
Ko�ciół u�ywał słowa „ochrzci�”, stosowałby go nie w przypadku chrztu wodnego, jak to jest dzisiaj w 
zwyczaju, lecz chrztu w Duchu �wi�tym. Przywodziłoby to na my�l czwarty etap chrze�cija�skich narodzin, a 
nie trzeci.  

Przyj�cie Ducha mo�e by� traktowane nie tylko jako „ochrzczenie” kogo�, ale tak�e jako „konfirmacja” 
(potwierdzenie)! Apostołowie Piotr, Jan i Paweł nie byli zadowoleni z odpowiedzi na ewangeli� dopóki ludzie, 
którym zwiastowali, nie przyj�li Ducha �wi�tego (zobacz rozdz. 16 na temat Dz 8 i rozdz. 20 o Dz 19). Nie byli 
zadowoleni, poniewa� nie byli przekonani! Dar Ducha �wi�tego przyj�ty w sposób widzialny i słyszalny był 
Bo�ym potwierdzeniem (konfirmacj�), dowodem na to, �e wierz�cy, który si� opami�tał i dał si� ochrzci� w 
wodzie, został przyj�ty przez Boga i odt�d nale�y do Niego. Charyzmatyczne prze�ycie ludzi nawróconych 
przez Pawła w Koryncie, które dało pocz�tek wszystkim darom duchowym praktykowanym w�ród nich, było 
traktowane przez niego jako potwierdzenie jego zwiastowania, jak równie� ich nawrócenia (1 Kor 1,6-7). St�d 
te� posiadanie Ducha było znakiem chrze�cijanina (zobacz rozdz. 21 na temat Rz 8,9), widoczn� piecz�ci� Bo�ej 
własno�ci (patrz poni�ej), podstaw� pewno�ci (1 J 3,24; 4,13). Było tak�e fundamentalne dla wej�cia do 
Królestwa (zobacz rozdz. 10 na temat J 3,5) oraz �ycia w nowym przymierzu (2 Kor 3).  

Przyj�cie Ducha powinno by� omówione z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, musi by� ono wyra�nie 
odró�nione od pozostałych trzech elementów chrze�cija�skich narodzin. Po drugie, musimy przyjrze� si� 
uwa�nie całej ró�norodno�ci terminów z nim zwi�zanych. Po trzecie, konieczne b�dzie zadanie pytania, jak 
dzieje si� to w przypadku ka�dego ucznia.  

 
NIEZB�DNO�� ODR�BNEGO PRZE�YCIA CHRZTU W DUCHU �WI�TYM  
 
Niesłychanie istotne jest to, �e w Nowym Testamencie przyj�cie Ducha �wi�tego „nigdy” nie jest 

uto�samiane ani mylone z opami�taniem, wiar� czy z chrztem wodnym. Wszystkie cztery elementy s� ró�ne od 
siebie i wszystkie s� potrzebne.  

 
Wielu myli opami	tanie z przyj	ciem Ducha  
Wydaje si� oczywiste, �e w Pi�mie to pierwsze prowadzi do drugiego. Konieczne jest pozbycie si� grzechów, 

zanim Duch „�wi�ty” b�dzie mógł w nas zamieszka�. I odwrotnie, niebezpiecznie jest by� oczyszczonym od zła, 
je�li pustka pozostawiona przeze� nie zostanie czym� wypełniona (Mt 12,43-45)!  

St�d te� słu�ba Jana Chrzciciela jest �le rozumiana, je�li widzi si� j� jako cało�� sam� w sobie, chocia� Jan 
przyprowadził wielu przez opami�tanie z grzechów do prze�ycia prawdziwego przebaczenia w chrzcie wodnym 
(Mk 1,4). Rozumiej�c dobrze niewystarczalno�� swej słu�by, wyra�nie powiedział swym uczniom o chrzcie w 
Duchu �wi�tym, tak odmiennym, �e sam nie mógł im tego da�. Jednak�e nigdy nie było ani cienia w�tpliwo�ci, 
�e ten wa�niejszy chrzest udzielany przez wa�niejszego Chrzciciela nie pomniejszy roli opami�tania i chrztu 
wodnego.  

 
Wielu myli wiar	 z przyj	ciem Ducha  
Tak powszechnie zakłada si�, i� wiara w Jezusa i przyj�cie Ducha s� równoznaczne (a przez to i 

jednoczesne), �e te dwa wyra�enia, zawsze rozró�niane w Nowym Testamencie, w wi�kszo�ci wezwa� 
ewangelizacyjnych stały si� zlepkiem zach�caj�cym do „przyj�cia Jezusa”. Zakłada si� bez zastanowienia, �e 
ka�dy kto „przyj�ł Jezusa”, automatycznie przyj�ł tak�e Ducha czy towarzyszyło temu jakie� �wiadome 
prze�ycie i znak zewn�trzny, czy nie! Lecz ten sposób my�lenia jest odmienny od nauki nowotestamentowej w 
dwóch podstawowych kwestiach:  

Po pierwsze, „oczywiste jest to, �e w wielu przypadkach „uwierzenie” i „przyj�cie” nie były równoczesne i 
dlatego nie s� równoznaczne.” Przyjmuje si� na przykład, �e tak wła�nie było w przypadku dwunastu apostołów. 
Jasne jest, �e uwierzyli w Jezusa na kilka lat przed przyj�ciem Ducha (J 7,39; zauwa�my, �e słowo „uwierzyli” 
wyst�puje tutaj w aory�cie, wskazuj�c na uczyniony raz na zawsze krok wiary). Jednak�e cz�sto odrzuca si� ten 
przypadek ze wzgl�du na to, �e dotyczy on okresu przed wylaniem Ducha �wi�tego; apostołowie nie mogli 
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przyj�� Ducha, gdy uwierzyli, poniewa� nie był On jeszcze dany. Taki argument liczyłby si�, gdyby nie było 
�adnych przykładów z okresu po wylaniu Ducha, a takie s�. Istotnie, w kilku pó�niejszych sytuacjach ludzie 
uwierzyli, zanim przyj�li Ducha. Najlepszym przykładem jest Samaria, gdzie ludzie uwierzyli (ponownie 
aoryst), lecz nie przyj�li Ducha (Dz 8,17). Niektórzy próbowali omin�� ten argument podwa�aj�c ich wiar� jako 
„niepełn�"; jednak Łukasz nigdy nie mówi czego� takiego, a Piotr i Jan nie poprawiali ich w tej kwestii. Inni 
jeszcze wskazuj� na wyj�tkowe okoliczno�ci, które przyczyniły si� do tego „opó�nienia”, ale nie wyja�nia to 
istotnych pyta�, zwi�zanych z tym wydarzeniem (np. sk�d kto� mógł wiedzie�, �e Samarytanie nie przyj�li 
jeszcze Ducha?). Faktem pozostaje to, �e „uwierzenie” i „przyj�cie” „wydarzyły si�” oddzielnie w czasie 
(zobacz rozdz. 16 dla pełniejszego obrazu tego wydarzenia). Nawet „jeden” przypadek takiego rozdzielenia tych 
dwóch kroków w okresie „po” wylaniu Ducha �wi�tego byłby wystarczaj�cy dla potwierdzenia tego 
rozró�nienia, a przecie� s� jeszcze inne przykłady w Dziejach Apostolskich, jak Efez (zobacz rozdz. 20). Pytanie 
Pawła skierowane do tamtejszych uczniów: „czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, gdy uwierzyli�cie?” (Dz 19,2; 
znowu aoryst) wskazuje, �e on sam rozumiał, i� mo�na je rozró�ni� zarówno w nauczaniu, jak i w prze�yciu. 
Chocia� prawd� jest, �e pó�niej odkrył braki nawet w ich wierze, znaczenie pocz�tkowego pytania pozostaje 
nadal wa�ne. A ta „pełniejsza” wiara, do której ich doprowadził, „zanim” ochrzcił ich w imi� Jezusa, wci�� nie 
była tym samym co przyj�cie Ducha, którego otrzymali „po” chrzcie. Taka kolejno��: wiara – chrzest – 
przyj�cie Ducha, wydaje si� by� powszechnym wzorcem dla wi�kszo�ci nowotestamentowych uczniów (zobacz 
rozdz. 27 na temat Hbr 6,1-6; jedynym zanotowanym wyj�tkiem był dom Korneliusza ze zmienion� kolejno�ci�: 
wiara – przyj�cie – chrzest; zobacz rozdz. 18).  

Po drugie, „wyra�enie „przyj�cie Jezusa”„ nigdy „nie wyst�powało w działalno�ci ewangelizacyjnej 
apostołów”. Współcze�nie zakłada si�, �e jego niemal powszechne zastosowanie jest biblijne, lecz oparte jest 
ono raczej na powierzchownym czytaniu, ni� na uwa�nym przestudiowaniu Bo�ego Słowa. Istnieje okre�lona 
zmiana w zastosowaniu słowa „przyj��” pomi�dzy czterema ewangeliami z jednej strony, a Dziejami i Listami z 
drugiej, nawi�zuj�ca do okresu przed Wielkanoc� i po Pi��dziesi�tnicy. Wydaje si�, �e niewielu zauwa�yło to 
przej�cie, cho� ma ono istotne znaczenie dla teologii i jest ciekawe dla historii. Podczas gdy Syn Bo�y był tutaj 
na ziemi, w ciele i po�ród swoich, został odrzucony przez wielu, lecz „przyj�ty” przez niektórych; tym jednak, 
którzy Go przyj�li, dał „prawo” (eksousia), jeszcze nie „dynamis” – moc, bo nie było to mo�liwe przed 
Pi��dziesi�tnic�), aby byli dzie�mi Bo�ymi, gdy� ich przyj�cie/uwierzenie znaczyło, �e „narodzili si� z Boga” (J 
1,11-13; zauwa�my zwłaszcza u�ycie tych czasowników w „aory�cie”, co ogranicza to stwierdzenie do 
historycznego okresu wcielenia). W dalszym ci�gu słu�by Jezusa słowo „przyj��” pojawia si� w kontek�cie 
mówi�cym o Nim i u�ywane przez Niego samego (np. J 5,43). Jednak�e po Jego wniebowst�pieniu i posłaniu 
innej osoby, która zaj�ła Jego miejsce na ziemi, czasownik „przyj��” jest przeniesiony na stałe z drugiej na 
trzeci� osob� Trójjedynego Boga, na Ducha �wi�tego (Dz 2,38; 8,17; 10,47; 19,2; 1 Kor 2,12; Ga 3,2; itd.).  

S� tylko dwa wyj�tki od tej „zasady”. Jezus kiedy� powiedział, �e przyj�cie jednego z jego apostołów b�dzie 
tym samym, co przyj�cie Jego samego, a tak�e Jego Ojca, dla którego Jezus był „apostołem”, „posłanym” (J 
13,20; czasownik „apostellein”, „posła�”, i rzeczownik „apostolos”, „posłany”, s� w istocie tym samym). 
Poniewa� słowa te wypowiedział w ostatni� noc swego �ycia, przypuszczalnie odnosz� si� one do misji 
apostołów po Pi��dziesi�tnicy. Wa�ne jest jednak, aby�my zauwa�yli, �e Jezus nie mówi: „Ka�dy kto uwierzy 
ewangelii, przyjmuje mnie”, lecz „ ka�dy kto przyjmuje was jako ludzi, przyjmuje mnie, bo wy jeste�cie moimi 
przedstawicielami” (jest to zasada, któr� Jezus omówił wcze�niej w odniesieniu do s�du ostatecznego – Mt 
25,31-46). Paweł odkrył negatywn� stron� tej prawdy, gdy prze�ladował Ko�ciół (Dz 9,4). Tekst ten nie 
zrównuje „uwierzenia” z przyj�ciem i w ogóle nie wspomina Ducha �wi�tego.  

Drugi wyj�tek znajdujemy w wezwaniu Pawła skierowanym do Kolosan: „Jak wi�c przyj�li�cie Chrystusa 
Jezusa, Pana, tak w nim chod�cie, wkorzenieni we� i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was 
nauczono, składaj�c nieustannie dzi�kczynienie (Kol 2,6-7). Po pierwsze, musimy dostrzec, �e słowa te nie 
wyst�puj� w kontek�cie ewangelizowania niewierz�cych, lecz ku zbudowaniu wierz�cych. Nie posiadamy 
�adnego zapisu, według którego Paweł czy jaki� inny apostoł wzywałby grzesznika do „przyj�cia” Zbawiciela. 
Co wa�niejsze, słowo tłumaczone tu jako „przyj�li�cie” nie jest prostym greckim słowem „lambanein” (przyj��), 
lecz „paralambanein”, czasownikiem zło�onym, z przyrostkiem „para” (obok, od). Taki czasownik jest mniej 
bezpo�redni i oznacza: przyj�� przez kogo� innego – usłysze� o kim�, by� nauczonym czego� o kim�, zdoby� o 
nim informacj� lub zrozumienie. To „po�rednie” przyj�cie doskonale pasuje do kontekstu i tego, co Paweł chce 
tutaj przekaza�. Przypomina mianowicie Kolosanom o pierwotnym pouczeniu, które przyj�li, dotycz�cym 
znaczenia codziennego �ycia w Panu Jezusie Chrystusie. Je�li chc� pozosta� w Nim, musz� trwa� w nauce, któr� 
pierwotnie słyszeli i stosowa� j�, w przeciwnym razie zwi�zek z Nim ulegnie zniszczeniu, zwłaszcza je�li b�d� 
dawa� posłuch innym filozofiom (wiersz 8). Ten po�redni czasownik (tłumaczony jako „przyj��”) jest tak�e 
u�yty w tek�cie omawianym wcze�niej (J 1,11-12; tutaj ci,” którzy nie przyj�li” [paralambanein], czyli ci, którzy 
„słyszeli” o Nim, lecz nie spotkali Go osobi�cie – prawdopodobnie kapłani i przywódcy narodowi – s� 
odró�nieni od tych, którzy Go przyj�li [lambanein], czyli ci, którzy spotkali si� z Nim osobi�cie).  

Wnioskujemy z tego, �e nie ma �adnej podstawy usprawiedliwiaj�cej u�ywanie terminu „przyj�cie Jezusa” w 
kontek�cie chrze�cija�skich narodzin. Jego współczesne wyst�powanie powinno by� potraktowane jako myl�cy 



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 24

odpowiednik „uwierzenia w Jezusa”, lecz nie powinni�my s�dzi�, �e termin ten obejmuje tak�e „przyj�cie 
Ducha”. Z tej mieszanki dwóch osobnych cało�ci wynikło wiele zamieszania w nauczaniu i w praktyce. 
„Uwierzenie” wi��e si� przede wszystkim z czynno�ci� ludzk�; „przyj�cie” z Bo�ym działaniem. W normalnych 
narodzinach chrze�cija�skich to pierwsze poprzedza chrzest w wodzie, to drugie za� po nim nast�puje.  

 
Niektórzy myl� chrzest wodny z przyj	ciem Ducha  
Ci, którzy słusznie dostrzegaj� w chrzcie „wymiar sakramentalny” (a nie zwykły symbol), s� szczególnie 

podatni na popełnienie tego bł�du. Wła�ciwie pojmuj�c odrodzenie jako koniec starego i pocz�tek nowego �ycia, 
ł�cz� w jedno wydarzenie i prze�ycie chrzest w wodzie (który odnosi si� przede wszystkim do przeszło�ci) z 
chrztem w Duchu �wi�tym (który odnosi si� do przyszło�ci). Bliskie poł�czenie „wody i Ducha” w nauczaniu 
samego Jezusa na temat nowych narodzin, prawdopodobnie przyczyniło si� do takiego bł�du (zobacz rozdz. 10). 
Zwyczajem Pawła było u�ywanie czasownika „ochrzczony” (np. Ga 3,27) i rzeczownika „chrzest” (np. Ef 4,5) 
bez �adnych okre�lników, co doprowadziło niektórych teologów do prze�wiadczenia, �e sam apostoł poł�czył 
obydwa chrzty w jeden. Jednak�e, dwa nowotestamentowe fakty wskazuj� na co� zupełnie przeciwnego.  

Po pierwsze, nie ma �adnego zapisu o kim�, kto przyj�ł Ducha „podczas” chrztu w wodzie. Jeden raz tylko 
zdarzyło si� to tu� „przed” (Dz 10,47). Zwykle jednak działo si� to wkrótce „po” (np. Dz 19,6), chocia� raz 
zdarzyło si� du�o pó�niej (Dz 8,16). Wzór ten zgodny jest z prze�yciem samego Jezusa, który przyj�ł Ducha, 
kiedy wyszedł z wody (Mt 3,16).  

Po drugie, Nowy Testament wyra�nie naucza, �e mo�na mie� jeden chrzest bez drugiego. Ci, którzy przyj�li 
Ducha powinni równie� da� si� ochrzci� w wodzie (jak Korneliusz i jego dom); ci, którzy zostali ochrzczeni w 
wodzie powinni tak�e przyj�� Ducha (jak Samarytanie). 	aden z nich nie wyklucza tego drugiego.  

Z drugiej strony wydaje si� jednak, �e istnieje pewne ogniwo ł�cz�ce je. Chrzest wodny zwykle, cho� nie 
zawsze, prowadził do chrztu w Duchu. Kiedy Paweł odkrył, �e uczniowie w Efezie nie przyj�li Ducha, 
natychmiast zacz�ł pow�tpiewa� w wa�no�� ich chrztu wodnego! (Dz 19,3; zobacz rozdz. 20). By� mo�e 
zwi�zek mi�dzy nimi b�dziemy mogli dostrzec w poj�ciu zmartwychwstania. Tak jak �mier� i pogrzeb Jezusa 
doprowadziły do Jego wyj�cia z grobu przez moc Ducha �wi�tego (Rz 8,11), mo�emy spodziewa� si�, �e 
pogrzeb pokutuj�cego grzesznika w „grobie” chrztu wodnego poprowadzi do zmartwychwstałego �ycia przez t� 
sam� moc Ducha (czytamy o tym w takich miejscach, jak Rz 6,3-4; Kol 2,9-12 – zobacz rozdział 25; 1 P 3,18-22 
– zobacz rozdz. 29). Tak jak �mier�, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa tworz� cało�� w ewangelii, tak chrzest 
w wodzie i chrzest w Duchu �wi�tym razem stanowi� odpowied� na t� ewangeli�, cho� w obydwóch 
przypadkach role poszczególnych elementów nie s� ani równoznaczne, ani mylone z pozostałymi.  

Lecz czym dokładnie jest „chrzest w Duchu �wi�tym”? Mo�emy przej�� teraz do odpowiedzi na to pytanie 
rozwa�aj�c słowa, którymi Nowy Testament opisuje to prze�ycie.  

 
OPISOWO�� J�ZYKA  
 
Nawet gdyby�my mieli do dyspozycji tylko słownictwo u�yte w celu opisania przyj�cia Ducha, mogliby�my 

z łatwo�ci� dostrzec wielkie bogactwo tego prze�ycia! Oprócz prostych rzeczowników i czasowników 
spotykamy wiele metafor i porówna�. Zanim jednak rozpoczniemy szczegółowe studium tych słów, musimy 
zdecydowanie podkre�li�, �e maj� one charakter opisowy (który poszerza nasze zrozumienie), a nie definiuj�cy 
(który zaw��a znaczenie). Powinny by� traktowane jako okre�lenia dynamiczne, a nie dogmatyczne i raczej 
praktycznie odniesione do �ycia, ni� pozostawione w sferze rozwa�a� intelektualnych. Czasowniki s� bardziej 
obrazowe, lecz rozpoczniemy od rzeczowników.  

 
Obietnica  
Jest to słowo stanowi�ce ogniwo pomi�dzy proroctwem i jego wypełnieniem. Potwierdza wydarzenie, które 

zostało zapowiedziane i którego nale�y oczekiwa�. A nade wszystko stanowi przykład Bo�ej wierno�ci w 
dotrzymywaniu słowa. Poniewa� Biblia zawiera ponad siedemset zapowiedzi (z których ponad 80% zostało ju� 
wypełnionych!), słowo to odgrywa wielk� rol� w Pi�mie, a nawet zostało nazwane kluczem do 
starotestamentowej teologii. Łukasz u�ywa tego rzeczownika opisuj�c prze�ycie stu dwudziestu i trzech tysi�cy 
ludzi w dzie� Pi��dziesi�tnicy (Dz 2,33, 39). Oczywi�cie sam Jezus obiecał Ducha �wi�tego zarówno przed 
�mierci� (J 7,37-39), jak i po zmartwychwstaniu (Dz 1,5). Lecz tym samym powtarzał tylko obietnic� uczynion� 
przed wiekami przez Ojca (Łk 24,49), przekazan� przez proroków Izraela (przede wszystkim w Jl 3,1-2; lecz 
tak�e w Iz 32,15; Ez 36,27 i gdzie indziej). Wi�cej nawet, Paweł daje nam do zrozumienia, �e wylanie Ducha 
było zawarte w obietnicy danej Abrahamowi, na samym pocz�tku (Ga 3,14)!  

 
Dar  
�ci�le powi�zane z obietnic� (cz�sto w tym samym kontek�cie – Dz 1,4), słowo to podkre�la Bo�e �ródło i 

fakt, �e Duch �wi�ty został ofiarowany darmo. Nie mo�na na Niego zapracowa�, nie mo�na Go wytargowa� ani 
zasłu�y� na Niego; mo�emy jedynie przyj�� Go z wdzi�czno�ci� (lub odmówi�!). Teolodzy spieraj� si� na temat 
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znaczenia dopełniacza w Dz 2,38 – czy dar Ducha oznacza osob� Ducha �wi�tego, czy te� dar przekazywany 
przez Ducha �wi�tego; to pierwsze wydaje si� bardziej prawdopodobne (porównaj Dz 10,45 i 11,17), a zatem 
kiedy otrzymujemy Ducha, otrzymujemy równie� Jego dary (1 Kor 1,7). W li�cie do Hebrajczyków spotykamy 
ciekawe poł�czenie wyra�e�: „zakosztowali daru niebia�skiego...stali si� uczestnikami Ducha �wi�tego” (6,4; 
zobacz rozdział 27), które podkre�la praktyczny wymiar tego daru.  

 
Zadatek  
To greckie słowo (arrabon) jest tłumaczone ró�norako: zadatek, zastaw, przedsmak, rata, gwarancja, 

pierwociny – to tylko niektóre przykłady. Jest to z cał� pewno�ci� termin pochodz�cy z dziedziny handlu. 
Dzisiaj u�yliby�my go mówi�c o pieni�dzach, gdy� opisuje pierwsz� wpłat�, która stanowi gwarancj� 
całkowitego zakupu (st�d słowo „depozyt”). W czasach nowotestamentowych u�ywano go mówi�c o towarach i 
okre�lało ono pierwsz� przesyłk� poka�nego zamówienia, jako gwarancj� całej reszty, która była w drodze (st�d 
„zadatek”). Te obydwa znaczenia mo�na by okre�li� wyra�eniem „pierwsza rata”. Paweł u�ywa tego słowa 
trzykrotnie (2 Kor 1,22; 5:5; Ef 1,14).  

Tak jak „obietnica” wi��e ten dar z „przeszło�ci�”, tak „zadatek” odnosi si� do „przyszło�ci”. Przyj�cie 
Ducha to dopiero pocz�tek! Nie tylko b�dziemy mogli mie� „wi�cej” tu na ziemi; w niebie b�dzie o „wiele” 
wi�cej. W rzeczy samej, �ycie w Duchu jest przedsmakiem nieba! Jednym z jego znaków jest rado�� wyra�ona 
muzyk� (Ef 5,18-20). Innym znakiem jest społeczno��, któr� ludzie nale��cy do Boga maj� ze sob� i z Nim. 
Jeszcze innym jest wzrastaj�ce poznanie Bo�ych my�li i uczu� (poprzez słowa m�dro�ci, wiedzy, proroctwo i 
tłumaczenie j�zyków).  

 
Odnowienie  
U�yte tylko raz w kontek�cie przyj�cia Ducha (Tt 3,5; zobacz rozdz. 26) „odnowienie” mówi o przywróceniu 

do stanu pierwotnego, odzyskaniu czego�, co zostało utracone. Biblia uczy, �e obraz Boga w człowieku uległ 
zniszczeniu i �e wpływ Ducha mo�e by� człowiekowi odebrany (Rdz 6,3; zwró� uwag� na b�d�ce tego 
rezultatem powszechne zepsucie). Wła�nie przez swego Ducha Bóg przywraca teraz swój obraz w nas (2 Kor 
3,17-18). Proces ten rozpoczyna si� wtedy, gdy Duch �wi�ty jest „wylany” na nas (patrz poni�ej).  

Od rzeczowników przejdziemy teraz do czasowników.  
 
Dany / Przyj	ty  
Te dwa słowa ł�cz� si� z rzeczownikiem „dar”, z tym, �e to pierwsze odnosi si� do Bo�ego udziału w tym 

wydarzeniu, a to drugie do udziału człowieka. Jednak�e słowo „przyj�ty” nie jest całkowicie bierne; konieczny 
jest aktywny współudział w przyj�ciu tego daru, tak jak w przypadku ka�dego dawania i brania (zobacz rozdz. 
13 na temat J 20,22 oraz rozdz. 35).  

Forma odczasownikowa „dany” pojawia si� w greckim tek�cie o wiele cz��ciej, ni� rzeczownik „dar” (patrz 
Dz 8,19; 11,17; 15,8; Rz 5,5; 2 Kor 1,22; 5,5; 1 J 3,24; 4,13). Jedn� z cech czyni�cych Bo�e Słowo „�ywym i 
skutecznym” jest wła�nie bardziej powszechne u�ycie czasowników ni� rzeczowników, które wydaj� si� 
bardziej „statyczne”, i nawet rzadsze u�ycie przymiotników (porównaj 1 Kor 13,4-7; „miło��” jest nie tylko 
czym�, co „mamy”, lecz czym�, co „czynimy"!).  

 
Ochrzci
  
To słowo jest czasami u�yte jako synonim słowa „przyj��” (porównaj Dz 10,47 z 11,16). Wła�ciwie w grece 

rzeczownik „chrzest” „nigdy” nie pojawia si� w kontek�cie przyj�cia Ducha �wi�tego (w przeciwie�stwie do 
współczesnego zwiastowania zielono�wi�tkowego); jedynie forma odczasownikowa „ochrzczeni”, po której 
nast�puje przyimek „w” (greckie „en”) i słowa „Duchu �wi�tym” (w grece słowo to wyst�puje w celowniku 
„pneumati” i bez rodzajnika okre�lonego „to”). Całe to wyra�enie: „ochrzczeni w Duchu �wi�tym” jest u�ywane 
przez Jana Chrzciciela, samego Jezusa i przez apostoła Pawła (patrz rozdz. 23 odno�nie do 1 Kor 12,13).  

Ka�dy chrzest wymaga tego, który chrzci; w przypadku chrztu w wodzie był nim Jan, Jezus natomiast chrzci 
Duchem �wi�tym – st�d obydwaj otrzymali miano „chrzciciela” (greckie „ho baptizon” Mt 3,1; J 1,33).  

O ile w pierwszym przypadku zanurzani jeste�my w wodzie, w tym drugim zanurzani jeste�my w Duchu 
�wi�tym; czynno�� jest podobna i znaczenie słowa „ochrzczony” (tzn. zanurzony) jest takie samo w obydwu 
przypadkach. David Watson w swej ksi��ce „Jedno w Duchu” opisuje to bardzo jasno:  

Termin „chrzest” lub „chrzci�” jest bogaty znaczeniowo; w literaturze �wieckiej oznaczał „zanurza�, topi�, 
zamacza�, zatapia�, przytłacza�”. Człowiek mógł by� przytłoczony (dosł. ochrzczony) długami, smutkiem, 
nieszcz��ciem; lub zwalony (dosł. ochrzczony) winem lub snem. Eurypides w „Orestesie” u�ywa słowa „bapto”, 
kiedy woda wchlapuje si� na statek, ale „baptizo”, kiedy statek jest zalany wod� lub tonie.  

Ze wzgl�du na charakter prze�ycia opisanego w Dziejach Apostolskich, słowo to musiało by� z pewno�ci� 
najbardziej naturalne dla nowotestamentowych autorów.  

Cel obydwu chrztów był zupełnie ró�ny. Ten pierwszy wi��e si� z czysto�ci�, z czystym pocz�tkiem w �yciu 
chrze�cija�skim, odci�ciem od przeszło�ci, teraz martwej i pogrzebanej. Ten drugi dotyczy mocy (Dz 1,8; 10,38) 



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 26

nie tylko do tego, aby prowadzi� chrze�cija�skie �ycie (2 Tm 1:6), lecz tak�e aby spełnia� aktywn� rol� jako 
członek ciała Chrystusa (1 Kor 12,13), a nade wszystko, aby by� �wiadkiem Jezusa na całym �wiecie (Dz 1,8). 
Zwró�my uwag�, �e cel chrztu jest wyra�ony przyimkiem „ku”, „w” (greckie „eis”); chrzest Jana był „ku 
opami�taniu” (Mt 3,11), chrze�cija�ski chrzest w wodzie jest „w imi� Jezusa” (Dz 19,5), a chrzest w Duchu 
�wi�tym jest „w jedno ciało” (1 Kor 12,13); patrz rozdz. 23 wyja�niaj�cy, �e „w”, „ku” oznacza 
„skonsumowanie” a nie „wprowadzenie do”).  

 
Napełni
  
Równie� w tym przypadku analogiczny rzeczownik „pełnia” nigdy nie pojawia si� w Nowym Testamencie, a 

jego obecne u�ycie mo�e by� myl�ce. Z porównania tekstów jasno wynika, �e „napełnieni” jest równoznaczne z 
„ochrzczeni” (porównaj np. Dz 1,5 i 2,4). Jednak posiadaj� one ró�ny odcie� znaczeniowy. Słowo „ochrzczeni” 
wi��e si� z pocz�tkowym do�wiadczeniem, pierwszym „napełnieniem” (nigdzie nie czytamy o tym, �eby kto� 
prze�ył kilka „chrztów” w Duchu �wi�tym). Natomiast słowo „napełniony” okre�la nast�puj�ce pó�niej kolejne 
wylania Ducha (np. Dz 4,31). W rzeczywisto�ci wezwanie Pawła „b�d�cie pełni Ducha” (Ef 5,18) wyst�puje w 
czasie tera�niejszym ci�głym wraz z greckim przyimkiem „en” i bez rodzajnika okre�lonego, a wi�c powinno 
by� tłumaczone „napełniajcie si� Duchem”, wskazuj�c jasno stan ci�gły. W tym kontek�cie nie mogliby�my 
u�y� słowa „ochrzczeni”, skoro odnosi si� ono do pojedynczego, pocz�tkowego wydarzenia.  

Dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt. Kto�, kto został „napełniony” w czasie swych chrze�cija�skich 
narodzin (tzn. ochrzczony) i od tej pory wci�� jest „napełniany”, zasługuje na miano „pełen Ducha” (np. Dz 6,3). 
Okre�lenie to rzeczywi�cie wi��e si� z dojrzało�ci� i u�wi�ceniem, lecz przede wszystkim z moc� (Dz 6,8), a 
osoba, która jest ci�gle napełniana, b�dzie wydawa� owoc jak równie� przejawia� dary Ducha (Ga 5,22-23).  

Brak rodzajnika okre�lonego w wyra�eniu „napełnieni Duchem �wi�tym” zwraca nasz� uwag� na 
subiektywn� moc, a nie na osob� Ducha. Innymi słowy, „napełnieni” kładzie nacisk raczej na obdarzenie Jego 
moc�, ni� na Jego zamieszkanie.  

Wreszcie słowo „napełnieni” zwykle implikuje „przelewanie si�”. Poruszymy ten temat w dalszej cz��ci tego 
rozdziału. Wystarczy tutaj wspomnie�, �e gdziekolwiek słowo to pojawia si� w Nowym Testamencie, 
towarzyszy mu widoczne „wylewanie si�” z tych, którzy sami prze�yli wylanie Ducha. O ile wydarzenie to 
dotyczy „wn�trza” człowieka, zawsze nast�powały po nim „zewn�trzne” konsekwencje, zawsze o charakterze 
werbalnym, jak zobaczymy pó�niej (nawet wezwanie „b�d�cie pełni Ducha” w Ef 5,18 wi��e si� z obfitowaniem 
w „psalmy, hymny i pie�ni duchowne").  

 
Napi
 si	  
Jeszcze innym „płynnym” słowem u�ywanym przez Jezusa (J 7,37-39) i Pawła (1 Kor 12,13) w powi�zaniu z 

przyj�ciem Ducha jest czasownik „napi� si�”. O ile „ochrzczony” wi��e si� z całkowitym zanurzeniem, słowo 
„napi� si�” wskazuje na wewn�trzne napełnienie si�. Obserwujemy tu tak�e subtelne przej�cie od biernego 
poddania si� czynno�ci kogo� innego (kiedy jeste�my zanurzani) do czynnego współudziału (połykanie). Słowo 
to zawsze wyst�puje w aory�cie (czas przeszły dokonany – pojedyncze wydarzenie), nigdy w czasie 
tera�niejszym (co oznaczałoby czynno�� trwał�) – co wi��e go ze słowem „ochrzczony,” a nie „napełniany”. 
St�d nie mówi si� tu o ci�głym piciu Ducha. Po tym jednym napiciu si� �ródło wody �ywej nigdy nie przestaje 
wytryskiwa� (J 4,14; 7,38; patrz rozdz. 11). Je�li kto� został „raz” napełniony z zewn�trz, teraz mo�e by� 
„wci��” napełniany od wewn�trz. Duch �wi�ty w nim zamieszkał.  

 
Zst�pi
, ogarn�
, wyla
  
Terminy te pochodz� ze Starego Testamentu (prawdopodobnie z greckiej Septuaginty, nazwanej tak 

poniewa� tłumaczenie to jest wynikiem pracy „siedemdziesi�ciu” rabinów) i maj� za sob� dług� histori�. 
Wskazuj� one na nagłe pojawienie si� „charyzmatycznej” działalno�ci, zwykle natury profetycznej.  

Szczególnie Łukasz upodobał sobie te okre�lenia i u�ywa ich zamiennie z „przyj�li”, „zostali ochrzczeni” i 
„napełnieni” (Dz 1,8; 2,17.33; 8,16; 10,44-45; 11,15; 19,6). Paweł równie� u�ywał ich czasami w kontek�cie 
narodzin chrze�cija�skich (Rz 5,5; Tt 3,6).  

Wskazuj� one na zewn�trzne �ródło tego prze�ycia (tak jak czasownik „napi� si�"). Oznacza to, �e prze�ycie 
to nie ma nic wspólnego z technikami medytacyjnymi, maj�cymi na celu wyzwolenie „boskiego” ducha w 
człowieku, który, jak niektórzy wierz�, jest cz��ci� natury ludzkiej od momentu urodzenia (J 1,9 mówi o �wietle 
b�d�cym w Słowie, lecz pozostaj�cym na zewn�trz i pi�tnuj�cym ciemno�� w ka�dym człowieku). Okre�lenia te 
wskazuj� tak�e, �e �ródło tego prze�ycia odnajdujemy w niebie, a nie na ziemi. Prze�ycie to ma zarówno natur� 
zewn�trzn�, jak i wieczn�.  

Na koniec zwró�my uwag� na dramatyczny wyd�wi�k tych okre�le�, mówi�cych o czym� nagłym a nie 
stopniowym, nadzwyczajnym a nie codziennym, widocznym a nie ukrytym. Wylanie zwykle czyni gło�ny plusk!  
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Zapiecz	towa
  
Łatwo jest zrozumie� t� wyrazist� metafor�, ponownie zaczerpni�t� z dziedziny handlu (tak jak zadatek). Jest 

to widzialny i niezmywalny znak, umieszczony na zakupionych towarach, wskazuj�cy innym kupcom, �e nale�� 
one ju� do kogo� innego. Obecnie „piecz�towanie” wyst�puje bardziej powszechnie w powi�zaniu z 
dokumentami, jako dowód na to, �e dana ugoda czy transakcja została uko�czona i nie mo�e by� zmieniona. 
Chocia� współczesne u�ycie słowa „piecz�towa�” nie jest niewła�ciwe (np. w Ef 4,30), staro�ytne znaczenie 
umo�liwia lepsze jego zrozumienie. Pawłowi przede wszystkim chodzi o wyra�ny dowód, �e czyja� wiara 
została przyj�ta przez Boga (Ef 1,13). Nic dziwnego wi�c, �e ł�czy to słowo �ci�le z innymi metaforami 
pochodz�cymi z tej samej dziedziny (Ef 1,14; 2 Kor 1,22). Mo�liwe, �e Jan korzysta w swej ewangelii z tego 
samego poj�cia (J 3,34; 6,27).  

 
Nama�ci
  
W ten sposób wrócili�my do pocz�tku tego rozdziału. Słowo „nama�ci�” zostało u�yte, gdy była mowa o 

Jezusie, a tak�e przez Jezusa w zwi�zku z Jego przyj�ciem Ducha (Łk 4,18; Dz 10,38). Skoro On miał da� 
Ducha innym, a tak�e przyj�� Go sam, słowo „nama�ci�” w sposób naturalny przechodzi na wierz�cych, którzy 
maj� udział w tym prze�yciu (2 Kor 1,21; 1 J 2,27). Jak ju� powiedzieli�my, „namaszczenie” jest tym 
prawdziwym „ochrzczeniem”, tak jak „zapiecz�towanie” jest prawdziw� „konfirmacj�”.  

Wszystkie słowa, które tu omówili�my, wskazuj� na bogate i gł�bokie prze�ycie o charakterze 
dynamicznym. Czasem podkre�laj� Bo�y udział, a czasem ludzki; czasem dotycz� jednego momentu, a czasem 
całego �ycia; czasem maj� aspekt zewn�trzny, a czasem wewn�trzny; osobowy i nieosobowy – mogłoby si� 
wydawa�, �e autorzy nowotestamentowi przeszukali cały słownik w celu odpowiedniego przedstawienia 
ró�nych aspektów zwi�zanych z przyj�ciem Ducha w mocy. Lecz czym dokładnie jest to wydarzenie? Jak ono 
przebiega i sk�d mo�emy wiedzie�, �e ju� si� dokonało?  

 
OKRE�LONY CHARAKTER PRZYJ�CIA DUCHA �WI�TEGO  
 
Z cał� pewno�ci� nie do poj�cia jest, aby wydarzenie opisane j�zykiem omówionym powy�ej, mogło 

przydarzy� si� komu�, nie zauwa�one przez innych, ani nawet przez niego samego! Twierdzenie, �e mo�na 
u�ywa� tej terminologii w przypadku prze�y� ludzi, którzy nawet nie s� �wiadomi tego, co im si� przydarzyło, 
jest ogołoceniem tego j�zyka z jego znaczenia i sprowadzeniem go do poziomu niedorzeczno�ci.  

A jednak tak wła�nie s�dz� ci, którzy uwa�aj�, �e „uwierzenie w Jezusa” i „przyj�cie Ducha �wi�tego” to 
jedno i to samo. Poniewa� w wielu dzisiejszych „nawróceniach” brakuje jakiejkolwiek charyzmatycznej 
manifestacji, zakłada si� powszechnie, i� Duch �wi�ty zostaje przyj�ty automatycznie (i pod�wiadomie – 
przynajmniej tak� maj� nadziej�!). Gdyby�my teraz mieli wyci�gn�� taki wniosek jak apostołowie, a 
mianowicie, �e ludzie ci uwierzyli, lecz jeszcze nie przyj�li Ducha, stworzyłoby to tak� gór� problemów, �e nikt 
nawet nie o�miela si� dopu�ci� tej my�li do siebie. Jednocze�nie warto chyba zauwa�y�, i� tego typu 
rozumowaniu niezmiennie towarzyszy niech�� wobec u�ywania opisowego j�zyka Nowego Testamentu na 
okre�lenie takiego przyj�cia Ducha (słowa jak „ochrzczony w” / „zanurzony w”, „napełniony”, „wylany na” 
staj� si� najwyra�niej nieodpowiednie!).  

Jedno staje si� zupełnie jasne po przestudiowaniu nowotestamentowych odniesie� do przyj�cia Ducha, co�, 
co zauwa�yło wielu teologów – a mianowicie „niezwykle okre�lony charakter” tych zapisów. Niektórzy mówi� 
o przyj�ciu Ducha jako o „czym�, co mo�na udowodni�”. Kto� inny zauwa�ył, �e „Paweł mówi o przyj�ciu 
Ducha tak, jakby było ono tak okre�lone i zauwa�alne jak np. atak grypy”! Niewielu udało si� to tak trafnie 
okre�li�, jak uznanemu misjonarzowi Rolandowi Allenowi. Po paru latach sp�dzonych w Chinach, Roland Allen 
został drugim pastorem w Chalfont St Peter (gdzie 50 lat pó�niej ja zostałem pastorem zboru baptystycznego); 
wycofuj�c si� w 1907 z powodu skandalu dotycz�cego braku zdecydowanej postawy wobec chrztu niemowl�t, 
po�wi�cił si� pracy nad ksi��kami „Missionary Methods – St Paul's or Ours?” oraz „The Spontaneous Expansion 
of the Church”. Sam przewidział, �e jego praca na temat Ducha �wi�tego nie ujrzy �wiatła dziennego przez 
nast�pne 50 lat; w ko�cu została opublikowana w roku 1960! Na pocz�tku tego stulecia przewidział potrzeb� 
niezale�nych misji, rozwoju Ko�cioła i potrzeb� charyzmatycznej odnowy. Zawdzi�czam bardzo wiele jego 
odkrywczym my�lom w jego publikacji „The Ministry of the Spirit” (World Dominion Press, 1960) na stronie 9-
10:  

Dar, który przyj�li apostołowie, był konkretnym darem otrzymanym w okre�lonym czasie. Nie było to 
prze�ycie jakiego� bli�ej nieokre�lonego działania, które odczuwali w wi�kszym lub w mniejszym stopniu w 
ró�nych okresach: był to okre�lony fakt dotycz�cy pewnego czasu i miejsca. Nast�pnie Duch �wi�ty został dany 
wielu innym, lecz zawsze ta szczególna okre�lono�� była znakiem nadchodz�cego daru. Zawsze był jaki� czas i 
miejsce, gdy ka�dy nawrócony przyjmował ten dar. Rzecz� zupełnie naturaln� było, �e �wi�ty Paweł maj�c 
w�tpliwo�ci zapytał pewnych ludzi w Efezie: „Czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, gdy uwierzyli�cie?” (Dz 
19,2). Zadał okre�lone pytanie, spodziewaj�c si� oczywi�cie równie okre�lonej odpowiedzi. Jego pragnieniem 
było, aby chrze�cijanie znali Ducha �wi�tego, aby wiedzieli czy przyj�li Go i kiedy Go przyj�li... Pod tym 
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wzgl�dem dar Ducha �wi�tego dla wszystkich pó�niejszych uczniów nie ró�ni si� niczym od pierwszego daru 
danego w dzie� Pi��dziesi�tnicy.  

T� „szczególn� okre�lono��” spotykamy równie� przed wylaniem Ducha �wi�tego w dzie� Pi��dziesi�tnicy. 
Przyj�ciu Ducha przez samego Jezusa towarzyszyły widzialne i słyszalne znaki (Mt 3,16-17), chocia� posta� 
goł�bicy i głos z nieba były ograniczone wył�cznie do Jego przypadku. Inne podobie�stwa odnajdujemy w 
Starym Testamencie, w takich wydarzeniach, jak wyznaczenie siedemdziesi�ciu starszych przez Moj�esza (Lb 
11,25) oraz Bo�e potwierdzenie ustanowienia Saula królem (1Sm 10,6). W tych przypadkach dowodem było 
prorokowanie, które jest wła�nie tym znakiem zapowiedzianym odno�nie wylania Ducha w dniach ostatecznych 
(Jl 3,1-2).  

 
Prorokowanie  
Ten znak przyj�cia Ducha �wi�tego jest charakterystyczny zarówno dla Nowego, jak i Starego Testamentu. 

Czym jednak dokładnie jest „prorokowanie"?  
Jest to „mówienie”. Nie powinno dziwi� nikogo, �e dowód tego prze�ycia jest przekazywany za pomoc� ust. 

Widzieli�my ju�, �e słowo „napełniony” wi��e si� z „przepełnieniem” (w ten sposób wiemy, �e co� zostało 
napełnione, tak jak w przypadku napełniania baku w samochodzie). W całym Pi�mie usta wyra�aj� to, czym 
napełnione jest serce człowieka. Dotyczy to naszych emocji- pełni rado�ci �miejemy si�, w zło�ci krzyczymy, w 
smutku szlochamy, w strachu wołamy. Tak samo rzecz si� ma w przypadku naszego �ycia duchowego. Nic, co 
wchodzi przez usta człowieka, nie czyni go grzesznym, lecz to co z nich wychodzi, zdradza grzeszny stan jego 
serca. Je�eli kto� został „wypełniony po brzegi” Duchem Bo�ym, nale�y si� naturalnie spodziewa�, �e dotyczy� 
to b�dzie równie� jego ust. J�zyk człowieczy, rozpalany przez piekło (Jk 3,2-12), jest teraz wyzwolony przez 
ogie� z nieba! Ten „nieprawy członek” naszych ciał, którego �aden człowiek nie mo�e ujarzmi�, jest teraz pod 
kontrol� nadnaturalnych mocy!  

Jest to mówienie „spontaniczne”. Zach�ta do tego, aby wypowiedzie� co� słowami, pochodzi z wn�trza 
napełnionej Duchem osoby. Nikt w takiej chwili nie zapowiada pie�ni, nikt nie recytuje wyznania wiary, nie jest 
to cz��� liturgii. Jest to �ródło wody �ywej zaczynaj�ce wytryskiwa� na zewn�trz w sposób niezaplanowany, nie 
wystudiowany, nie przygotowany z góry – jednym słowem: spontanicznie (patrz rozdział 35 na temat 
komentarza dotycz�cego zach�cania ludzi do „wydawania d�wi�ków”).  

Jest to spontaniczne mówienie „duchowe”. Słowa wtedy wypowiadane nie b�d� pochodziły z umysłu, lecz z 
ducha (1 Kor 14,14-15 podaje to wyra�ne rozró�nienie), z pomini�ciem normalnego procesu my�lowego 
poł�czonego zwykle z werbalizacj�. Nasz duch po prostu wie „co ma powiedzie�”, gdy� jest kierowany przez 
Ducha �wi�tego. To osoba napełniona Duchem mówi ("u�ycza” swych organów mowy), jednak nie towarzyszy 
temu umy�lne i �wiadome formułowanie słów. St�d te� osoba ta b�dzie sobie w pełni zdawa� spraw� z 
prorokowania, podczas gdy jej rozumienie tego, co mówi, mo�e by� całkowite, cz��ciowe (1 P 1,11-12) lub 
�adne (je�li jest to j�zyk jej nieznany). Równie� emocje temu towarzysz�ce mog� ró�ni� si� ogromnie w 
zale�no�ci od temperamentu danej osoby, okoliczno�ci i wielu innych czynników. W zasadzie Biblia milczy na 
temat odczu� towarzysz�cych prze�yciu napełnienia, a jedynymi lud�mi zdradzaj�cymi wielkie 
podekscytowanie, s� zaciekawieni obserwatorzy w Dz 2,6.12.  

Prorokowanie mo�e przyj�� kilka postaci:  
 
J	zyki  
Greckie słowo „glossai” (j�zyki) implikuje obecno�� odpowiedniej gramatyki i składni. Skoro Bóg jest tym, 

który dał wszystkie j�zyki istniej�ce na ziemi (Rdz 11,7-9), On sam mo�e mówi� ka�dym z nich, poprzez ludzi 
napełnionych Jego Duchem. O ile w przypadku wie�y Babel „dar ró�nych j�zyków” był destruktywny, w 
przypadku Pi��dziesi�tnicy było zupełnie odwrotnie, a mianowicie spełnił rol� „znaku” wskazuj�cego na 
obecno�� Boga wszystkich ludzi, pragn�cego zł�czy� to, co kiedy� rozdzielił. Zgromadzeni tam ludzie 
niekoniecznie „musieli” słysze� swój własny j�zyk (Piotr zwiastował im wszystkim tylko w jednym j�zyku), 
lecz poniewa� usłyszeli to z ust prostych i nieuczonych ludzi, byli przekonani, �e s� �wiadkami nadnaturalnego 
zjawiska. Wa�ne jest, aby�my zauwa�yli, �e dla Piotra mówienie innymi j�zykami było w rzeczywisto�ci 
prorokowaniem, gdy� od razu powi�zał to z zapowiedzi� proroka Joela („Ale tutaj jest to...” cytuj�c Joela 3,1-2). 
Gdyby dar ten był zupełnie nowy, przynajmniej od czasów wie�y Babel, Piotr mógłby okre�li� go jedynie dzi�ki 
bezpo�redniemu Bo�emu objawieniu (tak jak było to w przypadku rozpoznania w Jezusie Mesjasza – Mt 16,17). 
Lecz równie mo�liwe jest, �e wypowiadanie niezrozumiałych słów było ju� wtedy kojarzone ze 
starotestamentowym prorokowaniem (tak jak było to w przypadku siedemdziesi�ciu starszych i króla Saula). 
Faktem pozostaje to, �e dla Piotra j�zyki i prorokowanie były dokładnie jednym i tym samym.  

Mówienie j�zykami, jako dowód przyj�cia Ducha �wi�tego, wyst�powało równie� w wielu innych 
przypadkach, chocia� nie istniała taka potrzeba i nikt te� ich nie rozumiał (Dz 10,46; 19,6). Lecz czy była to 
„jedyna” forma prorokowania wyst�puj�ca w czasie napełnienia Duchem? Czy j�zyki s� jedynym dowodem 
przyj�cia Ducha?  
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Z jednej strony jest to jedyny znak wspomniany za ka�dym razem, gdy opisywano taki dowód. Z drugiej 
strony wymieniane s� tak�e inne znaki – w jednym przypadku było to wielbienie Boga (Dz 10,46), w innym 
proroctwo (ró�ni�ce si� od mówienia innymi j�zykami, przypuszczalnie w ich własnym j�zyku – Dz 19,6). W 
tych dwóch przypadkach nie ma mowy o tym, aby wszyscy mówili innymi j�zykami (najbardziej naturaln� 
interpretacj� wydaje si� to, �e jedni przejawiali jeden dar, a drudzy inny). Na podstawie tego �wiadectwa i w 
obliczu braku wyra�nego stwierdzenia w Biblii, �e mówienie innymi j�zykami „musi” by� jedynym koniecznym 
znakiem przyj�cia Ducha �wi�tego, nie mamy prawa wymaga� tego w ka�dym przypadku. Twierdzenie, �e 
j�zyki „mogły” zawsze by� dowodem przyj�cia Ducha, wydaje si� usprawiedliwione, twierdzenie za�, �e 
„powinny” by�, nie da si� niczym usprawiedliwi� (patrz rozdział 35). Bezpieczniej b�dzie powiedzie�, �e 
niezb�dna jest jedna z form prorokowania, jako dowód przyj�cia „Ducha proroctwa” (Ap 19,10). Jakie wi�c s� te 
pozostałe formy prorokowania?  

 
Uwielbianie 
Ta forma, wspomniana obok j�zyków w opisie przyj�cia Ducha przez dom Korneliusza (Dz 10,46), wyra�nie 

ró�ni si� od mówienia j�zykami, jak wskazuje słowo „i”, chocia� nawet w dzie� Pi��dziesi�tnicy tre�� mówienia 
j�zykami zawierała wywy�szanie wspaniałych dzieł Bo�ych (Dz 2,11). Wydaje si�, �e był to spontaniczny 
„wybuch” uwielbienia w ich własnym j�zyku (łaci�skim?). Prawdziwe uwielbianie nie jest „naturaln�” 
czynno�ci� człowieka (cho� mo�na go przekona�, aby wł�czył si� w ceremoni� i liturgi�, zwłaszcza je�li jest to 
społecznie akceptowane). Jest to duchowa czynno�� Boga w człowieku. Niekontrolowany wybuch uwielbienia z 
pewno�ci� jest znakiem wkroczenia Ducha Bo�ego!  

 
Proroctwo 
Na pierwszy rzut oka wymienianie „proroctwa” jako jednej z form prorokowania mo�e wyda� si� dziwne! 

Jednak�e, słowo to pojawia si� zarówno w szerokim znaczeniu, wł�czaj�c mówienie j�zykami (tak jak w Dz 2) 
oraz w w�skim znaczeniu, w którym odró�nia si� je od j�zyków – np. gdy uczniowie w Efezie przyj�li Ducha 
(Dz 19,6), a tak�e gdy Paweł wymienia dary Ducha (w 1 Kor 12,10), czy te� gdy daje polecenia odno�nie 
wspólnego uwielbiania (1 Kor 14,5). Istniej� dwie podstawowe ró�nice: (a) j�zyki zwykle s� niezrozumiałe 
zarówno dla mówi�cego, jak i dla słuchaj�cego, natomiast proroctwo jest zrozumiałe dla obydwóch, (b) 
mówienie j�zykami jest skierowane do Boga, a proroctwo do ludzi (1 Kor 14,2-3). Tym, co je ł�czy, jest ich 
pochodzenie od Boga, a nie od człowieka.  

 
Inne „wykrzykniki”  
Paweł wymienia w swoich listach jeszcze kilka innych spontanicznie wypowiadanych słów i wyra�e�.  
Klasycznym przykładem jest słowo „Abba” (Rz 8,15-16; Ga 4,6). Wielkim nieporozumieniem jest okre�lanie 

go mianem „wewn�trznego �wiadectwa”, poniewa� grecki czasownik „krazein” znaczy wykrzykn�� odruchowo, 
z nagła, w sposób niekontrolowany (porównaj u�ycie tego słowa w Mt 14,26.30). Słowo to, które dziecko 
�ydowskie kieruje po raz pierwszy do swego ojca (polskim równoznacznikiem byłoby słowo „tata”, „tatu�"), 
było ulubionym zwrotem Jezusa w Jego modlitwie do Ojca, którego jednak nigdy nie u�ywał w publicznym 
nauczaniu. 	aden 	yd nie o�mieliłby si� wypowiedzie� go, nawet w prywatnej modlitwie; nie �miałby spoufala� 
si� w taki sposób z Bogiem, który zagroził straszn� kar� tym, którzy bior� imi� Jego nadaremno! Nie u�yliby go 
tak�e poganie, gdy� było to słowo �ydowskie. U�yte spontanicznie przez 	yda czy poganina byłoby pewnym 
znakiem i �wiadectwem Ducha Jezusowego, �e osoba wołaj�ca w ten sposób ju� teraz ma prawo u�ywa� takiego 
zdrobnienia.  

Innym przykładem jest zwrot „Jezus jest Panem” (1 Kor 12,3). Trzeba podkre�li�, �e Paweł nie odnosi tego 
do formułki z wyznania wiary, jak przypuszcza wi�kszo�� komentarzy biblijnych (nawet papug� mo�na nauczy� 
tych słów bez �adnej nadnaturalnej pomocy!), lecz do spontanicznego rozpoznania w Jezusie Pana (podobnie jak 
dziecko �ydowskie krzyczy „Abba” na widok swego ojca). Kontekst, w którym znajduje si� ten zwrot, zawiera 
równie� słowa wypowiadane pod natchnieniem innych mocy ("Niech Jezus b�dzie przekl�ty"), które 
prawdopodobnie wykrzykiwano w czasie zgromadze� w Koryncie.  

Spotykamy tak�e przykład „niewysłowionych westchnie�” (Rz 8,26), cho� trzeba zaznaczy�, �e ani te, ani 
wymienione powy�ej „wykrzykniki” nie s� szczególnie zwi�zane z momentem narodzin i w tym znaczeniu nie 
nale�y ich przecenia�.  

 
Przyj	cie Ducha �wi	tego  
Musimy wreszcie zada� pytanie, w jaki sposób przyjmowano Ducha. Czy działo si� to zupełnie niezale�nie i 

nieoczekiwanie, czy te� musiały by� spełnione przez ludzi jakie� warunki? Czy ludzie przyjmuj�cy Ducha byli 
całkowicie bierni, czy te� czynnie współdziałali?  

Oczywiste wydaje si�, �e nie d��ono do otrzymania tego daru dopóki opami�tanie, wiara i chrzest nie stały 
si� faktem. Brak któregokolwiek z tych elementów mógłby sta� si� przeszkod� w otrzymaniu daru (w przypadku 
Korneliusza mamy do czynienia z wyj�tkowymi okoliczno�ciami, st�d przypadek ten nie stanowi precedensu).  
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Na podstawie pierwszego rozdziału Dziejów niektórzy nauczaj�, �e nale�y „oczekiwa� przed Panem”, by� 
mo�e z my�l� o tym, �e czas przekazania tego daru zale�y całkowicie od Jego suwerennej woli. Lecz takie 
oczekiwanie było konieczne jedynie przed dniem Pi��dziesi�tnicy, który Bóg wybrał na pierwsze wylanie swego 
Ducha; a nawet wtedy okres oczekiwania trwał zaledwie kilka dni. Zarówno Piotr jak i Paweł najwyra�niej 
spodziewali si�, �e dar ten b�dzie dany natychmiast po odpowiedzi na ewangeli� w postaci opami�tania, wiary i 
przyj�cia chrztu w wodzie. Jednak�e wyst�puje pewna wskazówka, �e modlitwa o ten dar powinna by� 
zdecydowana i wytrwała; w kontek�cie daru Ducha �wi�tego (Łk 11,13) Jezus powiedział swym uczniom, aby 
prosili tak długo, a� otrzymaj�. Z cał� pewno�ci� modlitwa wydaje si� by� bardzo istotnym czynnikiem w 
przyj�ciu, nawet dla samego Jezusa (Łk 3,21-22), jak równie� dla apostołów (Dz 1,14) i dla tych, którym pó�niej 
zwiastowali (Dz 8,15). Musimy prosi� o ten dar; nie nast�puje to automatycznie.  

Jak wa�n� rol� spełniało nało�enie r�k? Jest to intensywna forma modlitwy – pro�by; zarówno kieruje, jak i 
koncentruje modlitw� wstawiennicz� na danej osobie. Nale�y powiedzie�, i� tylko w dwóch zapisanych w 
Nowym Testamencie przypadkach przyj�cie Ducha nast�piło bez nało�enia r�k, ale istniały po temu istotne 
przyczyny. W dzie� Pi��dziesi�tnicy nie było jeszcze nikogo napełnionego Duchem, kto „mógłby” poło�y� na 
zgromadzonych r�ce (tak wi�c sam Jezus uczynił to „palcami” płomieni, dotykaj�c ka�dego z nich). W 
przypadku poga�skiego domu Korneliusza nie było nikogo, kto „zechciałby” to zrobi�! We wszystkich 
pozostałych zapisanych przypadkach nakładano r�ce zwykle natychmiast po chrzcie w wodzie (Dz 8,17; 9,17; 
19,6). Mogliby�my �miało zało�y�, �e nakładanie r�k było normalnym �rodkiem przekazywania Ducha innym; z 
pewno�ci� czytamy o tym w li�cie do Hebrajczyków (Hbr 6,1-6; patrz rozdział 27), gdzie nakładanie r�k 
wymienione jest po�ród podstawowego nauczania przekazywanego pocz�tkuj�cym. Oczywi�cie, je�li dar ten jest 
dany i przyj�ty spontanicznie (tak jak w przypadku Korneliusza), nie b�dzie to konieczne, niemniej jednak 
wydaje si� to normaln� praktyk�.  

Oczywiste jest równie�, �e aktywn� postaw� powinni mie� zarówno ci, którzy nakładali r�ce, jak i 
przyjmuj�cy Ducha. Prorokowanie jest zarówno bosk�, jak i ludzk� czynno�ci�. Jak ju� zauwa�yli�my, ten kto 
przyjmuje Ducha bierze w tym udział robi�c u�ytek ze swych płuc, krtani i ust. Lecz czy to współdziałanie jest 
celowe i �wiadome, czy nie? Czy nowotestamentowi uczniowie byli pod tak wielkim wpływem nadnaturalnej 
mocy, �e nie mogli zapanowa� nad potokiem słów wydobywaj�cych si� z ich ust? Niestety, nie mo�emy ich o to 
zapyta�! Biblia mówi jedynie o tym, co robili, nie wspomina czy mieli jaki� wybór! Jednak mo�emy znale�� 
odpowied� w innych tekstach. Duch �wi�ty jest nie tylko moc�, jest osob�. Jest Pocieszycielem, który ma nas 
prowadzi�. W przeciwie�stwie do Ojca i Syna nie jest królem i nie panuje w sposób absolutny. Mo�emy Go 
zasmuci� (Ef 4,30), gasi� (1 Tes 5,19) i sprzeciwi� si� Mu (Dz 7,51). Wszystko to nie stwarza wra�enia 
„nieodpartej mocy”. Duch Bo�y nigdy nie narusza ludzkiej woli ani nie narzuca swej mocy czy swych darów 
nikomu. Nawet powierza kontrol� nad swymi darami tym, którzy je przyj�li; nie musz� ich u�ywa� (1 Kor 
14,28).  

Mo�emy wyci�gn�� z tego wniosek, �e Duch �wi�ty b�dzie dany tylko tym, którzy zechc� Go przyj�� i 
„nastawi� �agle” na wiatr Jego działania. Je�li Bóg co� daje, musimy chcie� to przyj��! Lecz jak�e wspaniały to 
przywilej – mie� Ducha �ywego Boga mieszkaj�cego w nas, ci�gle nas od�wie�aj�cego, daj�cego nam nowe 
zdolno�ci pomagania innym, skuteczne �wiadectwo o Jezusie i dzieci�ce uwielbienie dla Ojca!  

 

6. 
NARODZONY NA NOWO 

 
J�zyk stanowi problem od czasów wie�y Babel! Wydaje si�, �e słowa �yj� własnym �yciem. Czasami staj� 

si� zbyt elastyczne i nabieraj� zbyt szerokiego znaczenia, a czasami staj� si� zbyt sztywne, o znaczeniu 
zaw��onym. Słowa biblijne nie stanowi� �adnego wyj�tku. Kto�, kto u�ywa biblijnej terminologii niekoniecznie 
musi obja�nia� prawd� biblijn� (tym samym cz�ste u�ycie cytatów biblijnych nie czyni takiego nauczania 
„biblijnym”, zwłaszcza gdy cytaty te s� wyrwane z kontekstu).  

Cz�sto musimy oddzieli� słowa od ich współczesnych konotacji, aby przywróci� im znaczenie biblijne. 
Jednak „oduczanie si�” jest zawsze trudniejsze od uczenia si�. Odzwyczajenie si� od czego� jest o wiele 
trudniejsze, ni� wytworzenie nowego przyzwyczajenia. Jak�e trudno jest zrezygnowa� ze zwyczajowego 
u�ywania pewnych słów!  

„Nawrócenie” i „narodzenie na nowo” s� dobrymi przykładami takiego niebezpiecze�stwa. Obydwa 
przestały by� elastycznymi słowami opisowymi i stały si� sztywnymi definicjami. Powiedzie� „jestem 
narodzonym na nowo chrze�cijaninem” brzmi tak samo nonsensownie, jak mówienie o okr�głym okr�gu albo 
czworok�tnym kwadracie! Podobnie stwierdzenie: „Nie pami�tam dnia mego nawrócenia” zawiera zało�enie, 
które jest zupełnie niebiblijne.  

Problem polega na tym, �e w kr�gach ewangelicznych dwa powy�sze terminy bardzo długo były traktowane 
jako równoznaczne. U�ywano ich zamiennie na okre�lenie takiego działania Bo�ego w nas, które przenosi nas 
od �mierci w grzechu do nowego �ycia w Chrystusie. W przypadku obydwu słów wkradło si� ukryte 
zrozumienie, �e dzieje si� to natychmiastowo. W celu przedstawienia „wa�nego” �wiadectwa oczekuje si�, �e 
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korzystnym byłoby podanie takich szczegółów, jak moment czy data tego prze�ycia, cho� z drugiej strony 
uznaje si� fakt, �e wielu wierz�cych (raczej wi�kszo��, zgodnie z pewnymi badaniami) nie było �wiadomych 
tego, co si� wtedy działo.  

Je�li (stawiam przy tym du�y znak zapytania) przyjmiemy, �e obydwa te słowa odnosz� si� do 
nadnaturalnego i natychmiastowego wydarzenia, powstaje pytanie: w jakiej relacji pozostaje to z 
czteroelementowym procesem narodzin chrze�cija�skich, przedstawionym w poprzednich rozdziałach? Na jakim 
etapie tego procesu nawrócenie/odrodzenie ma miejsce?  

Jednak najwa�niejszym pytaniem jest to czy powszechne pojmowanie tych słów jest naprawd� biblijne. W 
tym rozdziale postaramy si� pokaza�, �e uwa�ne przestudiowanie tych terminów w Pi�mie wskazuje, i� maj� one 
charakter opisowy, a nie definiuj�cy, tylko jedno z nich opisuje nadnaturalne dzieło i �adne nie musi wi�za� si� z 
działaniem natychmiastowym!  

 
NAWRÓCENIE  
 
Któ� nie słyszał ewangelisty mówi�cego: „nigdy nikogo nie nawróciłem – tylko Bóg mo�e nawróci� 

człowieka”? Uwaga ta wydaje si� słuszna, lecz jest zupełnie niebiblijna. Według Pisma �wi�tego Bóg nigdy 
nikogo nie „nawrócił”!  

We współczesnym słownictwie ewangelicznym, rzeczownik „nawrócenie” pojawia si� bardzo cz�sto („moje 
nawrócenie”). W Nowym Testamencie rzeczownik ten nie pojawia si� nigdy, a czasownik zwykle wyst�puje w 
stronie czynnej („nawró� swego brata” lub zwrotnej „nawró� si�”). Podmiotem, z którym zawsze ł�czy si� ten 
czasownik jest człowiek, nigdy Bóg. (Je�li my�l ta wydaje si� zupełnie obca, zach�cam do przestudiowania 
takich tekstów, jak Mt 13,15; Mk 4,12; Łk 22,32; Dz 3,19; 2 Kor 3,16; Jk 5,20; 1 P 2,25.)  

W rzeczywisto�ci nowotestamentowe greckie słowo „nawróci� si�” nie jest ani technicznym, ani 
teologicznym terminem, jakim stało si� obecnie. Jest to bardzo zwyczajne słowo, jedno z grupy słów 
pochodz�cych od greckiego „strefo” (obróci�). Ta szczególna forma, zwykle tłumaczona jako „nawróci� si�” ma 
przyrostek „epi"-, który nadaje mu znaczenie „obróci� si�” albo „zawróci�”.  

Dlatego jest to najbardziej odpowiednie słowo opisuj�ce wydarzenie, gdy grzesznik odwraca si� od swych 
grzechów, obraca si� o 180 stopni i zwraca si� do Boga. Opisuje ono czynno�� człowieka, a nie Boga, bez 
wzgl�du na to czy była to jego własna decyzja, czy został przekonany przez kogo� innego. W słowie tym nie ma 
równie� niczego, co okre�lałoby szybko�� tego zwrotu, czy jest on nagły czy powolny; wi��e si� jedynie z 
okre�leniem kierunku. To czy zwrot ten jest uczyniony za jednym razem, czy te� poprzez seri� pomniejszych 
etapów, jest zupełnie nieistotne. Najwa�niejsze jest to, �e osoba, która pod��ała w jednym kierunku (do piekła), 
pod��a teraz w odwrotnym (do nieba). Zrozumienie tego powinno sta� si� pociech� dla wielu chrze�cijan, którzy 
poprzednio prze�ywali zakłopotanie przy „składaniu �wiadectwa”. Najwa�niejsze w nawróceniu to zmiana 
kierunku, a nie jej tempo. Niektórzy kierowcy szybko jad�cy w złym kierunku zawracaj� na miejscu w kilka 
sekund (tego rodzaju „brawura” stanowi „mocny” moment w wielu filmach). Bardziej ostro�ni kierowcy nie 
spiesz� si� i bior� pod uwag� bezpiecze�stwo innych. W ka�dym razie, najistotniejsze to jecha� po wła�ciwej 
stronie drogi! Wła�ciwie trudniej jest okre�li� w czasie opami�tanie i wiar�; w przypadku chrztu w wodzie i 
chrztu w Duchu łatwo jest zapami�ta� dat�.  

Przechodz�c przez „czworo duchowych drzwi”, dokonujemy całkowitego zwrotu od grzechu do Boga. Na 
ka�dym z tych czterech etapów konieczne jest ludzkie działanie i uczynienie nast�pnego kroku. W Nowym 
Testamencie o wszystkich czterech jest mowa w trybie rozkazuj�cym, s� to polecenia, które powinni�my 
wypełni�:  

* Opami�tajcie si� (Dz 2,38)  
* Uwierzcie (Dz 16,31)  
* Dajcie si� ochrzci� (Dz 22,16)  
* We�cie Ducha �wi�tego (J 20,22)  
Oczywi�cie, proporcjonalny udział człowieka na ka�dym etapie znacznie si� ró�ni. W przypadku chrztu w 

wodzie ogranicza si� do powzi�cia decyzji i poddania si� mu (strona zwrotna: „daj si� ochrzci�”). W przypadku 
chrztu w Duchu �wi�tym najwi�cej czyni Bóg, chocia� przyj�cie Go jest raczej czynne ni� bierne. Natomiast 
je�li chodzi o opami�tanie i uwierzenie, nacisk spoczywa w wielkiej mierze na udziale człowieka, cho� nie 
wył�cznie.  

Dlatego u�ycie słowa „nawrócenie” na okre�lenie całego procesu wydaje si� w pełni uzasadnione, patrz�c z 
perspektywy udziału człowieka na czterech poszczególnych etapach. Wszystkie z nich s� konieczne dla 
„całkowitego” „zwrotu”. Szczególnie dotyczy to chrztu w wodzie, który oznacza ostateczne zerwanie z 
grzechem oraz chrztu w Duchu �wi�tym, który rozpoczyna nowe �ycie. Obydwa s� fundamentalne dla 
nawrócenia i powinny by� zawarte w �wiadectwie ka�dego, kto spotkał Jezusa Chrystusa.  

Jednak�e nawrócenie mo�na powtórzy�! To samo słowo pojawia si� w Nowym Testamencie w przypadku 
wierz�cego brata, który wraca („nawraca si�”) do grzechu (Ga 4,9; Tt 3,11). B�dzie musiał zwróci� si� 
(nawróci� si�) do Boga ponownie (Łk 22,32; Jk 5,20), chocia� tym razem ani chrzest w wodzie ani chrzest w 
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Duchu nie b�dzie ju� konieczny. Dziewczyna z Armii Zbawienia, która twierdziła, �e nawróciła si� dziesi�� razy 
i za ka�dym razem lepiej ni� poprzednio, przynajmniej była uczciwa! Oczywi�cie słowo to jest o wiele bardziej 
elastyczne, ni� mogliby�my przypuszcza�. By� mo�e bezpieczniej byłoby u�ywa� prostego równoznacznika 
„odwróci� si�”, bo takie było pierwotne znaczenie „epistrefo”, nawróci� si�. Wówczas �wiadectwa musiałyby 
by� bardziej konkretne i obiektywne. Zamiast mówi� „nawróciłem si�”, co jest raczej wygodnym skrótem, 
musieliby�my opisa� z jakich grzechów opami�tali�my si�, dlaczego uwierzyli�my w to, o czym usłyszeli�my, 
kiedy zostali�my ochrzczeni w wodzie i jak przyj�li�my Ducha. Takie �wiadectwo zawierałoby wi�cej 
informacji i byłoby bardziej inspiruj�ce!  

 
ODRODZENIE  
 
Przejdziemy teraz do „odrodzenia”, jeszcze jednego słowa, które ucierpiało na przekształceniu je w termin 

teologiczny, okre�laj�cy akt łaski Bo�ej, poprzez który grzesznik otrzymuje now� natur�. Prawie powszechnie 
zakłada si�, �e wydarzenie to jest natychmiastowe, z którego grzesznik nie musi zdawa� sobie sprawy w czasie, 
gdy ma ono miejsce, cho� �wiadomo�� jego dokonania si� z pewno�ci� pojawi si� pó�niej.  

Takie zrozumienie tego terminu nieuchronnie stwarza problem odniesienia momentu odrodzenia do procesu 
narodzin. W jakim momencie cud odrodzenia ma miejsce? Trzy ró�ne stanowiska – kalwinizm, arminianizm, 
katolicyzm – podaj� trzy zupełnie ró�ne odpowiedzi:  

Kalwinizm. Teologia reformowana, podkre�laj�c suwerenno�� Boga, zwykle umieszcza moment odrodzenia 
„przed” całym procesem narodzin. Za logiczn� podstaw� przyjmuje fakt, i� zepsuta natura człowieka absolutnie 
nie jest w stanie opami�ta� si� z grzechu, nie mówi�c ju� o przyj�ciu Ducha. Najpierw Bóg okazuje sw� 
suwerenn� łask� w odrodzeniu człowieka i w ten sposób pozwala mu odpowiedzie� na ewangeli�. Dlatego te� 
decyzja narodzenia si� na nowo spoczywa całkowicie w r�kach Boga.  

Arminianizm. Wydaje si�, �e wi�kszo�� chrze�cijan ewangelicznych i zielono�wi�tkowców opiera si� na 
zało�eniu, i� odrodzenie ma miejsce po opami�taniu i uwierzeniu, lecz przed (a przynajmniej poza) chrztem w 
wodzie. Chrze�cijanie ewangeliczni cz�sto uto�samiaj� odrodzenie z chrztem w Duchu �wi�tym („narodzony z” 
i „ochrzczony w” Duchu uwa�a si� za synonimy, cho� to drugie okre�lenie jest u�ywane bardzo rzadko). 
Zielono�wi�tkowcy natomiast wyra�nie rozdzielaj� je. W ka�dym razie decyzja narodzenia si� na nowo nale�y 
zarówno do Boga, jak i do człowieka; kiedy człowiek odpowiada na ewangeli�, Bóg daruje mu odrodzenie (st�d 
te� nacisk na „podj�cie decyzji”).  

Katolicyzm. Podej�cie sakramentalne uto�samia odrodzenie z chrztem wodnym, bez wzgl�du na to czy 
nast�puje po, czy przed (chrzest niemowl�t) osobist� wiar�. Dotyczy to równie� Ko�cioła anglika�skiego. 
Wydaje si�, �e w tym przypadku decyzja narodzenia si� na nowo nale�y do rodziców i ksi�dza.  

O ile te trzy stanowiska ró�ni� si� powa�nie w swej nauce wynikaj�cej z podej�cia do problemu odrodzenia, 
ł�czy je zało�enie, i� odrodzenie nast�puje w jednej chwili. Lecz czy zało�enie to jest biblijne? Je�li nie jest, czy 
wyja�nia to drastyczne ró�nice dziel�ce te stanowiska? A poza tym sk�d wzi�ło si� takie przekonanie?  

W rzeczywisto�ci „odrodzenie”, tak jak „nawrócenie”, jest zupełnie „normalnym” słowem o charakterze 
opisowym, a nie definiuj�cym. Termin „odrodzenie” jest jednym z grupy słów pochodz�cych od tego samego 
rdzenia „by�” (greckie „eimi”). Na przykład po dodaniu do niego przyrostka powstaje czasownik „ginomai”, 
znacz�cy „zaistnie�”, „sta� si�”. Kiedy jednak dodamy jeszcze jeden przedrostek, otrzymujemy czasownik 
„anagennao”, „sta� si� na nowo”, chocia� w przypadku odpowiadaj�cego mu rzeczownika u�ywamy innego 
przedrostka oznaczaj�cego „na nowo” – „palingenesia” (odrodzenie).  

Czasownik „sta� si�” (ginomai) pojawia si� w Nowym Testamencie ponad dwie�cie razy, w ró�nych 
odcieniach znaczeniowych – od zwykłej relacji („Na pustyni wyst�pił, stał si� Jan Chrzciciel”– por. Mk 1,4), po 
nadzwyczajne wydarzenia zwi�zane ze stworzeniem („to co niewidzialne stało si� tym co widzimy” – por. Hbr 
11,3). Kiedy wyst�puje w swym w��szym znaczeniu, słowo „sta� si�” ma dwa ró�ne powi�zania, obydwa te� s� 
istotne dla naszego studium. Z jednej strony, mo�e odnosi� si� do zupełnie nowego pocz�tku, czego� co zdarza 
si� naprawd� po raz pierwszy, st�d jest to odpowiednie słowo na stworzenie �wiata (w taki wła�nie sposób u�yte 
jest w Ew. Jana 1,3.4.10). Z drugiej strony, mo�e ono odnosi� si� do czego�, co ju� istniało, a teraz przyjmuje 
zupełnie now� posta� czy to poprzez naturalny proces (ziarenko gorczycy staj�ce si� du�ym drzewem – Łk 
13,19), czy to poprzez nadnaturaln� interwencj� (woda staj�ca si� winem – J 2,9).  

To podwójne znaczenie słowa „sta� si�” (w hebrajskim, aramejskim oraz w grece) idealnie posłu�yło 
Jezusowi w rozmowie z Nikodemem. Pozwoliło poł�czy� zdarzenie cielesnych narodzin (przez które nowa 
osoba staje si� cz��ci� starego stworzenia) z poj�ciem narodzin duchowych (przez które ta sama osoba staje si� 
cz��ci� nowego stworzenia). To drugie znaczy po prostu „sta� si� na nowo” (mo�na to tłumaczy� jako „narodzi� 
si� z góry”, gdy� w grece słowo to znaczy zarówno „na nowo”, jak i „z góry” – patrz rozdz. 10). W ka�dym 
razie wi��e si� to z boskim aktem stworzenia, cho� nie wyklucza tak�e elementu wytwarzania (tzn. tworzenia z 
istniej�cego ju� materiału). Nawet cielesne narodziny nie wynikaj� „z niczego"; jest to wytwór istniej�cego ju� 
materiału genetycznego i procesu rozwoju płodu. Tak�e cud wcielenia ma podwójny wymiar – Boga istniej�cego 
od zawsze i człowieka, który miał pocz�tek. Ci�gło�� to�samo�ci mo�e współistnie� z tymczasowo�ci� formy.  
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Chocia� forma rzeczownikowa „sta� si� ponownie” (palingenesia – odrodzenie) pojawia si� w Nowym 
Testamencie tylko dwukrotnie, dotyczy zarówno ludzi (Tt 3,5), jak i całego stworzenia (Mt 19,28). Bóg, który 
przywraca swe najwa�niejsze stworzenia do pierwotnego stanu, zamierza uczyni� to kiedy� z całym 
stworzeniem! Niebiosa i ziemia maj� „narodzi� si� na nowo” (Ap 21,1-5), cho� stanie si� to przez chrzest ognia, 
a nie wody! (2 P 3,10-13).  

Nie ma nic takiego w samym słowie „odrodzenie” czy te� w kontekstach, w jakich ono si� pojawia, co 
wskazywałoby na fakt, i� staje si� to natychmiast. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e tak „mo�e” by� – i czasami jest to 
wyra�nie zaznaczone, jak w przypadku otrzymania nowego ciała przy zmartwychwstaniu „w jednej chwili, w 
oka mgnieniu” (1 Kor 15,51-52), cho� wyst�puje tam inne słowo. Lecz nie jest prawd�, �e „musi” ono nast�pi� 
natychmiast. Pierwsze stworzenie (genesis – stworzenie – Rdz 2,4) było procesem, który dokonał si� w kilku 
etapach, jakkolwiek by�my oceniali długo�� tych sze�ciu dni. Ponowne stworzenie nieba i ziemi równie� dokona 
si� w podobnych etapach. Przecie� ziarnko gorczycy nie staje si� wielkim drzewem w przeci�gu jednej nocy. 
Wła�ciwie słowo to w Nowym Testamencie o wiele cz��ciej okre�la zjawiska, które przebiegaj� w pewnym 
przedziale czasu – dłu�szym lub krótszym. Nawet wcielenie (Słowo, które stało si� ciałem) trwało dziewi�� 
miesi�cy. Przyczyna, natura i cel tworzenia jest o wiele istotniejsza, ni� jego szybko��!  

Sk�d wi�c bierze si� ten nacisk na natychmiastowe odrodzenie? Prawdopodobnie jest to skutek 
powszechnego mniemania, i� wszystko to co staje si� powoli lub stopniowo, mo�na wytłumaczy� w sposób 
naturalny (np. woda, która staje si� winem poprzez upraw� winogron a nast�pnie proces fermentacji), podczas 
gdy ta sama rzecz, dokonuj�c si� nagle, wskazuje na działanie nadnaturalne (tak jak w Kanie Galilejskiej).  

Ten rodzaj my�lenia opiera si� na bł�dnym zało�eniu, i� Bóg nie jest obecny w normalnych i powolnych 
procesach zachodz�cych w przyrodzie, a tak�e, i� w naturze Boga le�y działanie w po�piechu. Czy� nie jest to 
czynieniem Boga na nasze podobie�stwo? Zazwyczaj przecie� narzekamy i zarzucamy Mu, i� w kluczowych 
momentach historii nie działa dostatecznie szybko! Na podstawie Jego pracy nad stworzeniem powinni�my 
nauczy� si� czego� o Jego cierpliwo�ci (Jk 5,7-8), zwłaszcza w obecnym wieku domagaj�cym si� 
natychmiastowych odpowiedzi.  

Skoro uwolnili�my ju� poj�cie „odrodzenia” od powi�zania z „natychmiastowo�ci�”, mo�emy teraz bez 
obci��e� spojrze� na jego zwi�zek z procesem narodzin. Zarówno „odrodzenie” jak i „chrze�cija�skie 
narodziny” s� procesami, a nie pojedynczymi wydarzeniami i wi��� si� ze sob� w sposób zadziwiaj�cy.  

Traktowanie rozpocz�cia �ycia chrze�cija�skiego jako narodzin jest w pełni biblijne i bierze pocz�tek od 
słów samego Jezusa, chocia� powinni�my tak�e zaznaczy�, �e nie pojawia si� ono zbyt cz�sto (w zasadzie 
„narodzenie z Ducha” wyst�puje rzadziej ni� „ochrzczenie w Duchu”, w proporcji 6 do 7 – fakt niezbyt jasno 
odzwierciedlany we współczesnym zwiastowaniu ewangelicznym!).  

Istnieje wi�c pewna analogia pomi�dzy narodzinami cielesnymi i duchowymi (chocia� Nikodem potraktował 
to zbyt dosłownie – J 3,4!), co z kolei wskazuje na pewne podobie�stwo pomi�dzy nimi. Narodziny cielesne s� 
procesem składaj�cym si� z kilku wydarze�, pocz�wszy od pierwszych skurczów macicy, poprzez wyj�cie 
noworodka na �wiat i odci�cie p�powiny, do pierwszego oddechu i krzyku. Seria tych zdarze� daje pocz�tek 
nowemu stworzeniu (chocia� istniało w ukryciu ju� od dziewi�ciu miesi�cy). Nazwanie którego� z tych etapów 
„narodzeniem” byłoby ogromnie trudne, a dociekanie, w którym dokładnie momencie dziecko narodziło si�, 
byłoby z pewno�ci� nieistotne i zbyteczne. Cały proces mo�e przebiega� nad podziw sprawnie i szybko albo 
stosunkowo powoli. Najwa�niejsze jest jednak to, �e rozpocz�ło si� nowe �ycie i �e wszystko, co jest konieczne 
do jego kontynuacji, zostało wła�ciwie uczynione. Narodziny same w sobie nie s� a� tak istotne, s� przecie� 
tylko pocz�tkiem �ycia; liczy si� jako�� tego �ycia.  

Pismo �wi�te zach�ca nas do spojrzenia na to jako analogi� do nowych narodzin, jak równie� do tego, aby 
termin „odrodzenie” powi�za� z całym procesem duchowych narodzin. Oprócz kilku oczywistych podobie�stw, 
takich jak: pierwsze bóle „przekonania o grzechu”, odci�cie p�powiny poprzez „opami�tanie”, obmycie 
niemowl�cia w „chrzcie” i pierwszego krzyku w Duchu po nało�eniu r�k, istnieje tak�e biblijna podstawa do 
zauwa�enia takiego powi�zania.  

Tak samo jak słowo „nawrócenie” mo�emy odnie�� do wszystkich czterech etapów narodzin, gdy� o 
wszystkie z nich wyst�puj� w trybie rozkazuj�cym, wskazuj�cym na aktywno�� człowieka, tak i termin 
„odrodzenie” mo�emy odnie�� do wszystkich czterech etapów narodzin, gdy� wszystkie z nich opisane s� w 
trybie oznajmuj�cym, wskazuj�cym na fakt Bo�ej działalno�ci:  

* Bóg sam darowuje opami�tanie (Dz 5,31; 11,18);  
* Bóg daje dar wiary (Ef 2,8);  
* Bóg wzbudza z grobu chrztu (Kol 2,12);  
* Bóg wylewa swego Ducha (Tt 3,5).  
Cały proces jest wynikiem Bo�ej działalno�ci i poprzez niego Bóg odradza człowieka (tzn. powoduje, �e kto� 

„staje si� na nowo”). Ka�dy etap jest konieczny do rozpocz�cia normalnego chrze�cija�skiego �ycia i niezb�dny 
do zdrowego wzrostu i rozwoju.  

Jak ju� zauwa�yli�my, udział człowieka jest inny na ka�dym poszczególnym etapie i zwykle jest odwrotnie 
proporcjonalny do udziału Boga. W przypadku pierwszych dwóch (opami�tania i wiary) nacisk spoczywa przede 
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wszystkim na działaniu człowieka, lecz w przypadku trzeciego i czwartego (chrztu w wodzie i w Duchu) 
przechodzi na Boga. Istotnie wydaje si�, �e działalno�� człowieka stopniowo zmniejsza si�, a odpowiada temu 
wzrastaj�cy udział Boga na kolejnych czterech etapach. To post�puj�ce przeniesienie nacisku mo�emy 
przedstawi� na wykresie:  

 
Oczywi�cie wykres ten jest raczej podsumowaniem cz�stotliwo�ci wyst�powania tekstów, a nie 

stwierdzeniem teologicznym. Jednak�e jego wymowa mo�e mie� pewne znaczenie duchowe: narodziny 
chrze�cija�skie s� porzuceniem własnych wysiłków i zdaniem si� na działanie w mocy Bo�ej.  

Tak wi�c, podczas gdy cały proces mo�emy traktowa� jako zarówno nawrócenie (z ludzkiego punktu 
widzenia), jak i odrodzenie (z Bo�ego punktu widzenia), to drugie poj�cie ma szczególne zastosowanie dla jego 
drugiej cz��ci, tj. obydwu chrztów, przez które Bóg ko�czy wprowadzanie nas do nowego �ycia. Zanim 
czytelnicy ewangeliczni zapłon� oburzeniem na takie stwierdzenie, pragn� zach�ci� ich do ponownego 
przyjrzenia si� dwóm wierszom z Pisma �wi�tego, które najdokładniej definiuj� charakter nowych narodzin. Jan 
w r.3 w.5 (dosłownie tłumacz�c) stwierdza, �e człowiek „staje si� na nowo „z” wody i Ducha” (patrz rozdz. 10 
omawiaj�cy szczegółowo to intryguj�ce stwierdzenie). Tt 3,5 (te� tłumacz�c dosłownie) mówi o zbawieniu przez 
„k�piel odrodzenia” i „wylanie Ducha ku odnowieniu” (patrz rozdz. 26 zawieraj�cy dokładn� egzegez� tego 
wiersza). Jakkolwiek gor�co �yczyliby�my sobie, aby Jezus i Paweł ł�czyli odrodzenie z opami�taniem i wiar�, 
musimy jednak odczytywa� Pismo w jego rzeczywistym znaczeniu. Tre�� wyra�ona w tych dwóch wierszach nie 
b�dzie stwarzała nam �adnych problemów, je�li odrodzenie b�dziemy traktowa� jako pełny proces, zbie�ny z 
dopełnieniem narodzin chrze�cija�skich.  

Przyj�cie Ducha �wi�tego, czwarty i ostatni etap nowych narodzin, posiada znaczenie, którego pozbawione 
s� pozostałe trzy etapy. Jest to „dopełnienie” procesu odrodzenia, oznaczaj�ce pocz�tek nowego �ycia, jak 
równie� koniec nowych narodzin, gdy� to nowe �ycie jest „�yciem w Duchu” (Rz 8,4-5). Lecz jest to równie� 
„potwierdzenie” odrodzenia, dowód na to, �e nowe �ycie rzeczywi�cie si� rozpocz�ło. Wracaj�c na chwil� do 
analogii z narodzinami fizycznymi, przyj�cie Ducha z towarzysz�cym znakiem zewn�trznym jest równoznaczne 
z pierwszym oddechem i krzykiem niemowl�cia. Istnieje tak�e podobie�stwo biblijne, a mianowicie 
„powstanie” Adama, kiedy Bóg „tchn�ł” w jego nozdrza, ko�cz�c w ten sposób proces jego tworzenia, i 
o�ywiaj�c go.  

Je�li takie zrozumienie podwójnego znaczenia przyj�cia Ducha (dopełnienie i potwierdzenie) jest wła�ciwe, 
wówczas ani opami�tanie, ani wiara, ani chrzest nie dostarczaj� dowodu czy te� nie stanowi� gwarancji 
usprawiedliwienia. Powodem tego jest fakt, �e ka�de z nich mo�e by� wyznawane czy praktykowane w sposób 
nie do przyj�cia przez Boga, który jedynie zna wszystko to, co jest w sercu człowieka. Dowód Jego akceptacji i 
przyj�cia wierz�cego uwidacznia si� w darowaniu Jego Ducha, który jest piecz�ci� tej „transakcji”. Stanowi to 
podstaw� naszej pewno�ci: „Wiemy”, �e w nim mieszkamy [tj. w Bogu], a On w nas, „poniewa�” z Ducha 
swojego nam udzielił” (1 J 4,13; por. 3,24). Nic dziwnego, �e apostołowie byli gł�boko zatroskani, kiedy takiego 
potwierdzenia brakowało (patrz rozdziały 16 i 20) i to wła�nie było kamieniem w�gielnym bycia 
chrze�cijaninem (Rz 8,9; patrz rozdz. 21).  

W tym momencie pojawiaj� si� jeszcze dwa kolejne pytania, chocia� zostan� pełniej omówione w rozdz. 36. 
Po pierwsze, dlaczego tak du�o nacisku kładzie si� raczej na „narodziny”, ni� na „�ycie” duchowych niemowl�t? 
(tak�e nasze ewangelizowanie dotyczy bardziej „rodzenia si� ludzi na nowo”, ni� troski o to, czy s� „w pełni 
�ywi"). I po drugie, dlaczego chrze�cijanie ewangeliczni s� tak niech�tnie nastawieni do traktowania chrztu w 
wodzie (a zielono�wi�tkowcy zarówno tego „jak” „i” chrztu w Duchu �wi�tym), jako integralnej cz��ci całego 
procesu odrodzenia?  

U podstawy obydwu problemów le�y zbytnio uproszczony pogl�d na zbawienie. Je�li zbawienie zwiastuje 
si� przede wszystkim w kategoriach zabezpieczenia przed piekłem, a nie uwolnienia od grzechów, je�li wydaje 
si� ono bardziej odpowiednie dla �ycia przyszłego ni� obecnego, dla ludzi bliskich �mierci ni� tych, których 
czeka jeszcze długie �ycie – wówczas bardziej istotne staj� si� narodziny z Ducha, ni� �ycie w Duchu (potrzeba 
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usprawiedliwienia pozostawia w cieniu konieczno�� u�wi�cenia). Je�li nasze zrozumienie zbawienia pomniejsza 
„ziemsk�” perspektyw�, wówczas (skoro dotycz� one przede wszystkim tego �ycia, uwalniaj�c nas od naszych 
grzechów tutaj i teraz) zarówno chrzest w wodzie, jak i w Duchu trac� na warto�ci dla �ycia chrze�cija�skiego, a 
nawet staj� si� raczej dodatkow� opcj�, ni� czym� koniecznym.  

Takie zwiastowanie „biletu do nieba” jest niebiblijne i wskazuje na brak równowagi w nauce o zbawieniu. 
Usprawiedliwienie i odrodzenie traktuje si� jako cel sam w sobie, a nie jako �rodek do „u�wi�cenia, bez którego 
nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14). Jednak nowe narodziny nie s� ani �wiadectwem zwolnienia z piekła, ani 
biletem do nieba. Umo�liwiaj� one �ycie wolne od grzechów (1 J 3,9), pozwalaj� cieszy� si� �yciem wiecznym 
zarówno w tym, jak i w przyszłym �wiecie. U�wi�cenie jest istotnym ogniwem ł�cz�cym usprawiedliwienie z 
�yciem w chwale. Poniewa� chrzest w wodzie i w Duchu jest istotn� cz��ci� u�wi�cenia, jest tak�e integraln� 
cz��ci� pełnego zbawienia; dlatego wła�nie Paweł u�ywa słowa „zbawiony” w kontek�cie obydwu (Tt 3,5), a 
Jezus widział je jako podstawowe składniki nowych narodzin (J 3,5).  

Dla zbyt wielu nawróconych proces nowych narodzin jest długi i skomplikowany: wiara mo�e nast�pi� na 
długo przed opami�taniem; chrzest mo�e mie� miejsce długo po uwierzeniu (lub te�, co gorsza, na długo przed 
nim); wielu ludzi nie jest pewnych czy zostali „ochrzczeni” w Duchu, czy nie; niektórzy nigdy si� nie 
opami�tali; inni nigdy si� nie ochrzcili. Zwykle nie oni ponosz� za to win�. Ich poród został �le odebrany przez 
niedo�wiadczone i nie przeszkolone „poło�ne”.  

Ksi��ka ta została napisana jako próba naprawienia tej sytuacji. Po „tematycznym” omówieniu „normalnych 
narodzin chrze�cija�skich” powinni�my przyjrze� si� „praktycznym” rozwi�zaniom, dzi�ki którym nauka ta 
mogłaby zosta� zastosowana w ewangelizacji i w słu�bie duszpasterskiej.  

Jednak�e zanim to uczynimy, konieczne b�dzie upewnienie si�, �e zasady przedstawione do tej pory mocno 
opieraj� si� na Pi�mie. Powinni�my przyjrze� si� bli�ej kilkunastu kluczowym tekstom biblijnym, które 
bezpo�rednio wi��� si� z naszym tematem. Tak wi�c istotne b�dzie otwarcie Biblii, a tak�e umysłu, gdy� czeka 
nas wiele nowych rzeczy do nauczenia si� i wiele starych do oduczenia si�!  

 
_______________________________________________________________________________ 
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7. 
NAKAZ EWANGELIZACYJNY 

 
(Mateusz 28,19-20) 

 
Id�cie tedy i czy�cie uczniami wszystkie narody, chrzcz�c je w imi� Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego, Ucz�c je 
przestrzega� wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a� do sko�czenia 
�wiata. (Mt 28,19-20)  
 

Nakaz ewangelizacyjny dany apostołom a przez nich całemu Ko�ciołowi zawiera dwa najbardziej 
nieprawdopodobne roszczenia Jezusa. Na pocz�tku przyznał sobie prawo panowania nad całym „�wiatem”, a na 
ko�cu obiecał sw� obecno�� na przestrzeni całego „czasu”. Dlatego to wielkie polecenie mo�emy w pełni 
zrozumie� jedynie uznaj�c Jego powszechne panowanie i moc. Jezus korzysta teraz ze swych praw do wysyłania 
apostołów w celu powi�kszania szeregów swych uczniów na całym �wiecie oraz do kształtowania ich na Jego 
obraz i podobie�stwo.  

Okre�lenie „wszystkie narody” dotyczy raczej grup etnicznych, a nie narodów w poszczególnych krajach; 
wypływa z Bo�ego pragnienia wł�czenia ka�dego człowieka („ludu, plemienia, j�zyka”) do Jego Królestwa, 
chocia� z drugiej strony słowa „narody” czy „ludy” s� hebrajskim synonimem „pogan”. Niezmiernie istotne jest 
to, �e nakaz ten pojawia si� u Mateusza, w ewangelii napisanej przede wszystkim dla „	ydów”! Staje si� jasne, 
�e to sam Jezus dał pocz�tek ewangelizacji pogan, zmieniaj�c w ten sposób poprzednie zało�enie działalno�ci 
misyjnej jedynie „w�ród zaginionych owiec Izraela” (Mt 15,24). Ta zmiana została zapowiedziana jeszcze przed 
Jego �mierci� (Mt 21,43 i 24,14).  

Bardzo wa�ny jest gramatyczny aspekt tego polecenia. Jeden czasownik wyst�puj�cy w trybie rozkazuj�cym 
(„czy�cie uczniami”) jest okre�lany przez dwa imiesłowy czynne („chrzcz�c” i „ucz�c”).  

„Ucze�” uczy si� od jakiego� człowieka, a nie z ksi��ki czy na kursie. Jest raczej uczniem w sensie 
czeladnika, a nie studenta. Uczniostwo wi��e si� z nawi�zaniem osobistej wi�zi z tym, który uczy, z 
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nauczycielem, ze starszym, z prowadz�cym. Powstaje wi�c pytanie: „czyimi” maj� by� uczniami? Tych, którzy 
ich nauczaj� czy kogo� innego? Ze wzgl�du na przechodni� form� tego czasownika obydwie mo�liwo�ci 
mogłyby by� prawdziwe – Piotr mógłby czyni� ludzi swoimi uczniami, lub uczniami Jezusa. Pytanie to zostaje 
rozwi�zane przez kontekst: „imi�”, w które ludzie ci mieli by� ochrzczeni, nie było imieniem �adnego z 
apostołów i „przykazania”, których mieli naucza�, nie były ich przykazaniami. Mieli czyni� ludzi „uczniami 
Jezusa”. Potwierdza to troska, z jak� Piotr i Paweł unikali chrzczenia ludzi przez nich nawróconych (Dz 10,48; 
1 Kor 1,13-17) oraz fakt, �e pierwsi chrze�cijanie byli nazywani „uczniami”, lecz nie „uczniami... Piotra, Jana, 
Pawła, itd.” Jednak�e, je�li nauczanie Jezusa jest wcielone w �ycie nauczycieli, czynienie uczniami innych mo�e 
odbywa� si� nie tylko przez nauk�, lecz tak�e przez na�ladowanie nauczycieli (1 Kor 4,16; 1 Tes 1,6; Hbr 6,12; 
13,7; 3J 11).  

Niektórzy teolodzy wyci�gn�li daleko id�ce wnioski z faktu, �e polecenie „czynienia uczniami” wyst�puje 
przed poleceniem „ochrzczenia” ich, twierdz�c, i� chrzest powinien zawsze nast�powa� po nauczaniu. 
Zadziwiaj�ce, i� do tego wniosku dochodz� pedobapty�ci (tzn. ci, którzy chrzcz� niemowl�ta) – skoro logicznym 
wnioskiem takiego zało�enia powinien by� chrzest wierz�cych (jednym z nich był Charles Simeon, 
ewangeliczny anglikanin, a przed nim Jan Kalwin – patrz Dodatek I). Przyjrzyjmy si� teraz, co Richard Baxter 
(w „Disputations of Right to Sacrament”, str.149, cytowane w „Baptism Not For Infants” T.E. Watson'a (Walter, 
1967), str. 27) mówi na ten temat:  

Nie jest to jaka� przypadkowa, historyczna wzmianka o chrzcie, lecz nakaz Chrystusa skierowany do 
apostołów...Ich pierwszym zadaniem jest czynienie uczniów (których Marek nazywa wierz�cymi) przez 
„nauczanie”. Drugim zadaniem jest chrzczenie ich...Trzecim zadaniem jest uczenie ich tego wszystkiego, 
co niezb�dne w szkole Chrystusa. Odwrócenie tego porz�dku byłoby zaprzeczeniem wszelkim prawom 
porz�dku; bo gdzie� mamy go odnale��, je�li nie w Słowie Bo�ym?  
Jednak�e gramatyka tego zdania nie potwierdza takiej interpretacji w pełni, poniewa� nie składa si� ono z 

trzech nast�puj�cych po sobie czasowników w trybie rozkazuj�cym, lecz tylko jednego, po którym nast�puj� 
dwa imiesłowy czynne – mamy czyni� uczniami innych chrzcz�c i nauczaj�c ich. Lecz nawet w tym przypadku 
nie mo�emy powiedzie�, �e chrzest poprzedza nauczanie, chocia� inni pedobapty�ci wykorzystuj� to na 
usprawiedliwienie chrztu niemowl�t na długo przed tym, a� nauczanie ich b�dzie mo�liwe. Ten przeciwstawny 
pogl�d jest równie niezgodny z tekstem, gdy� czasownik „czy�cie uczniami” w oczywisty sposób wi��e si� z w 
pełni �wiadomym i dobrowolnym zwi�zkiem, na który decyduje si� dana osoba.  

Równie� i w tym przypadku „chrzcz�c” jest słowem nie maj�cym nic wspólnego z oryginalnym greckim 
„baptizein”, oznaczaj�cym zanurzy�, zatopi� co� w płynie (tak jak zanurza si� materiał w farbie, kubek w misie 
z winem lub nawet statek zatopiony w morzu; patrz rozdział 4). Wi�kszo�� komentarzy traktuje t� wypowied� 
jako odniesienie raczej do chrztu w wodzie, ni� do chrztu w Duchu, szczególnie ze wzgl�du na wyst�powanie 
elementu „imi�”. Potwierdza to fakt, i� chocia� praktyka chrzczenia w wodzie wydaje si� drugorz�dna podczas 
ziemskiej słu�by Jezusa, stała si� ona powszechna we wczesnym Ko�ciele od dnia Pi��dziesi�tnicy. Jedynie 
wyra�ne polecenie Pana mogło zapewni� tak wierne wypełnianie tego obrz�du po tym, jak duchowy chrzest 
Mesjasza dokonał si� ju� w pełni (por. reakcj� Piotra na przyj�cie Ducha �wi�tego przez Korneliusza w Dz 
10,47). Nacisk kładziony przez apostołów na chrzest w wodzie mo�emy wyja�ni� jedynie wtedy, je�li nakaz 
ewangelizacyjny w Mt 28,19 jest rzeczywistym przytoczeniem prawdziwych słów Jezusa.  

Modne stało si� przypisywanie tych słów raczej pierwotnemu Ko�ciołowi, ni� Jezusowi, cho� w sytuacji 
braku jakiegokolwiek innego polecenia Jezusa dotycz�cego chrztu w wodzie, stwarza to problem znalezienia 
wyja�nienia, dlaczego Piotr nalegał na ochrzczenie si� tych, którzy uwierzyli w dzie� Pi��dziesi�tnicy! Jedn� z 
głównych przyczyn takiej interpretacji jest fakt, i� formuła wyst�puj�ca w Mt 28,19-20, wymieniaj�ca wszystkie 
trzy osoby boskie, przypomina raczej ko�cieln� formuł� chrzcieln� z wczesnych wieków i odbiega od chrztu 
tylko w imi� Jezusa, wyst�puj�cego w całych Dziejach Apostolskich (np. Dz 8,16; 19,5). Rzeczywi�cie, a� do II 
wieku n.e. nie napotykamy na �aden bezpo�redni dowód u�ywania podczas chrztu w wodzie formuły 
wymieniaj�cej trzy osoby boskie.  

O ile forma zanurzania w wodzie była taka sama dla apostołów jak i dla Jana Chrzciciela, „formuła” wtedy 
wypowiadana była z pewno�ci� inna. U�ycie imienia w chrzcie było czym� nowym wprowadzonym przez 
apostołów. Zwykle zakłada si�, �e formuła zapisana w Ewangelii Mateusza zawiera trzy imiona: „Ojciec”, „Syn” 
i „Duch �wi�ty”. Lecz taka prosta interpretacja jest w rzeczywisto�ci zbyt uproszczona – z nast�puj�cych 
przyczyn:  

1. W zasadzie „Ojciec” i „Syn” to nie s� imiona, lecz okre�lenia odzwierciedlaj�ce zwi�zek mi�dzy Nimi,  
2. Imi� Ojca brzmi Jahwe,  
3. Imi� Syna brzmi Jezus,  
4. Słowo „imi�” wyst�puje w liczbie pojedynczej (jedno), a nie w mnogiej (trzy).  
Jednak�e, główny problem z „trzema imionami” polega na tym, �e chocia� błogosławie�stwa w imi� 

Trójjedynego Boga były udzielane przez apostołów (np. 2 Kor 13,13), jednocze�nie w Nowym Testamencie nie 
ma �adnego zapisu chrztu udzielanego w imi� Trójjedynego Boga. Chrzest, jak równie� uzdrowienia i 
uwolnienia, działy si� przez jedno pot��ne imi� Jezus. Jak mogliby�my wyja�ni� t� rozbie�no��?  
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Wielu teologów (pocz�wszy od MacNeile'a po Barclaya) po prostu przypisuje formuł� z Mateusza 
pó�niejszej liturgii Ko�cioła, która została dopisana i niejako wło�ona w usta Jezusa. Jednak�e, poniewa� nie 
istnieje �aden manuskrypt, który potwierdzałby, �e nakaz Jezusa jest pó�niejszym dodatkiem do ewangelii, takie 
przypuszczenie stawia pod znakiem zapytania rzetelno�� Mateusza, oskar�aj�c go o niedokładny zapis!  

Inni oskar�aj� Łukasza o tak� sam� nierzetelno��, twierdz�c, �e pragnienie wywy�szenia Jezusa skłoniło go 
do uproszczenia zapisu w Dziejach Apostolskich i ograniczenia rzeczywistej formuły, aby podkre�li� imi� 
Jezusa. Jednak�e, w pozostałych przypadkach Łukasz na pewno nie usiłuje unika� słownictwa zwi�zanego z 
Trójjedyn� istot� Boga (patrz Łk 3,22; Dz 2,32-33; 20,21-22).  

Ekstremalne stanowisko zajmuj� ci, którzy twierdz�, �e zarówno Mateusz jak i Łukasz wypaczaj� fakty; w 
takim razie nie byłoby nadziei na odzyskanie oryginalnego słownictwa zwi�zanego z chrztem, i nie miałaby 
sensu dyskusja na ten temat!  

Mo�liwe jest jednak, �e obydwa dokumenty zawieraj� wła�ciwe informacje. Apostołowie u�ywaj�c jedynie 
imienia „Jezus” albo nie zwracali uwagi na „liter�”, albo byli przekonani, �e w ten sposób post�powali zgodnie z 
„duchem” nakazu ewangelizacyjnego. Czy mogli uwa�a�, �e imi� „Jezus” było w gruncie rzeczy równoznaczne 
z wyra�nym odniesieniem do Trójjedynego Boga? W ko�cu wtedy wiedzieli ju�, �e Bóg jest „Ojcem Jezusa” i 
�e Duch �wi�ty jest „Duchem Jezusa” (Dz 16,7). Ponadto, „kazanie w górnej izbie” (J 14-16) tak powi�zało trzy 
osoby boskie (zobacz np. J 14,26), �e odnie�� si� do jednej z nich znaczyło odnosi� si� do wszystkich trzech. 
Pojedyncze imi� „Jezus” mogło by� uznawane za pewnego rodzaju „skrótow�” nazw� Trójjedynego Boga.  

Przypuszczenie to nie jest tak dalekie od prawdy, jakby si� mogło wydawa� na pierwszy rzut oka. Mo�e 
wyst�puj�ce pojedynczo imi� „Jezus” nie odzwierciedla dokładnie formuły w Ewangelii Mateusza, lecz mimo to 
jest z ni� zgodne, jak wskazuj� na to nast�puj�ce punkty:  

1. Cały kontekst wyst�puje w pierwszej osobie liczby pojedynczej (ja, mi). Jezus nie wypowiada si� tutaj w 
imieniu Trójjedynego Boga (my, nam). Nie mówi „(...) ucz�c je przestrzega� wszystkiego co wam 
przykazali�my”.  

2. wyra�enie „w imi�” wyst�puje w liczbie pojedynczej, a nie w mnogiej, co wskazuje, �e to jedno imi� 
dotyczy wszystkich trzech. Nie mówi im, aby chrzcili „w imiona...”.  

3. Euzebiusz, cytuj�c ten wiersz, mówi: „czy�cie uczniami wszystkie narody, chrzcz�c je w imi� moje, ucz�c 
ich (...)” Chocia� mało prawdopodobne jest, aby było to godne zaufania �wiadectwo na temat oryginalnej wersji 
tekstu Mateusza (nikt inny nie cytuje go w taki sposób), niemniej jednak stanowi dowód powszechnego 
zrozumienia tego nakazu, który jest całkowicie zgodny z zapisem w Dziejach Apostolskich (nawet w kwestii 
niezwykłego u�ycia przyimka „w”, „w imi� Pana Jezusa” – Dz 19,5).  

Ta ostatnia uwaga jest bardzo istotna. Chrzest opisany w Dziejach był nie tyle „w” (greckie „en”) ile „do” / 
„ku” (greckie „eis”) imienia Jezus. Oznacza to o wiele wi�cej, ni� „obdarzenie autorytetem” tego, „który chrzci”. 
Oznacza osobiste identyfikowanie si� z Jezusem tego, który” jest chrzczony”, intymny zwi�zek, który prowadzi 
do tego wszystkiego, co Paweł pó�niej ma na my�li u�ywaj�c sformułowania „w” Chrystusie” (Ga 3,27). 
Znaczenie to nie jest wcale tak dalekie od staro�ytnego zwyczaju, według którego �ołnierze zaprzysi�gali si� na 
absolutn� własno�� i podporz�dkowanie cesarzowi (oryginalne znaczenie słowa „sakramentum” – przysi�ga 
podda�stwa i lojalno�ci wobec władcy). Tak wi�c kandydat do chrztu, w pewnym sensie, traci sw� własn� 
to�samo�� a przez to i imi�; teraz dane mu jest nowe imi�, imi� tego, którego to�samo�� przyj�ł – „Jezus”. A 
wi�c chrzest jest obrz�dem, w którym nadaje si� imi� (jednak w zupełnie odmienny sposób ni� ochrzczenie 
niemowl�cia, któremu nadaje si� jego własne imi�. Ró�ni si� tak�e od zwyczaju, według którego nadaje si� 
nowe imi� wierz�cemu przyjmuj�cemu chrzest na pami�tk� nowego, w odró�nieniu od „starego”, narodzenia).  

Tak wi�c, jakiekolwiek inne słowa czy imiona wyst�puj� w formule chrzcielnej, imi� „Jezus” powinno 
zajmowa� szczególne miejsce, gdy� moc i władza Trójjedynego Boga spoczywa w tym wła�nie imieniu 
(zauwa�my, �e w Dziejach Apostolskich „imi� Jezus” i „moc Ducha” s� prawie synonimami i pojawiaj� si� 
prawie z tak� sam� cz�stotliwo�ci� w pocz�tkowych rozdziałach). Jednak�e, popadliby�my w typowy legalizm 
tworz�cy niebezpieczne podziały, gdyby�my chcieli uniewa�ni� (lub uczyni� wa�nym) jaki� chrzest jedynie na 
podstawie u�ytej w nim formuły słownej, tak jakby był to jedyny czynnik decyduj�cy o wa�no�ci chrztu. 
Naleganie na słowa zawieraj�ce jedynie imi� Jezusa lub te� wszystkie trzy osoby Trójjedynego Boga po to, aby 
chrzest taki był istotnie chrze�cija�ski, byłoby oznak� sekciarstwa i doprowadziłoby do licznych powtórnych 
chrztów. By� mo�e zmniejszyliby�my to napi�cie, gdyby�my u�ywali troch� bardziej elastycznego słownictwa, 
takiego jak: „W imieniu Ojca, Syna i Ducha �wi�tego chrzcimy ci� w Pana „Jezusa”, w Jego �mier�, Jego 
pogrzeb i zmartwychwstanie” (s� to słowa, których u�ywałem przez lata i wszyscy byli zupełnie szcz��liwi!) 
lub: „Chrzcimy ci� w imi� Pana „Jezusa”, Jego Ojca i Jego Ducha”. Przypomnieli�my te� czytelnikom o tym, �e 
zwyczajem pierwszego Ko�cioła było zach�canie samych kandydatów, aby wzywali imienia Pana, gdy 
nadchodził moment chrztu (Dz 22,16 – patrz rozdział 3).  

Na koniec zwró�my uwag�, �e chrzest jest jedynie pierwszym krokiem w „czynieniu uczniami”. Ten moment 
w narodzinach chrze�cija�skich prowadzi do dłu�szego okresu nauczania. Katechumenat „rozpoczyna si�” od 
chrztu (podczas gdy dzisiaj cz�sto ko�czy si� na nim!). B�d�c pogrzebanym i zmartwychwstałym z Chrystusem, 
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ochrzczony musi nast�pnie pobiera� nauk�, jak wciela� to w codzienne �ycie (Kol 2,20-3,17 stanowi wspaniały 
przykład takiego „planu lekcji”!).  

Istnieje pewien odłam ameryka�skiego ruchu zielono�wi�tkowego, który zboczył w kierunku doktryny 
unitaria�skiej opartej na osobie Jezusa. Zaprzeczaj�c istnieniu trzech osób Trójjedynego Boga, traktuj� Jezusa 
jako „absolutne” wcielenie Boga Izraela. Odrzucaj�c wszelkie formuły wymieniaj�ce trzy osoby boskie, chrzcz� 
„tylko w imi� Jezusa” i stali si� znani jako „ruch jedno�ciowy”. Je�li napotkamy chrzest praktykowany tylko w 
imi� Jezusa, konieczne jest zbadanie teologii stoj�cej za tego rodzaju praktyk�, poniewa� ci, którzy chrzcz�, 
mog� uto�samia� si� z t� herezj�.  

 

8. 
DOPISEK MARKA 

 
(Marek 16,9-20) 

 
I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzie� tygodnia, ukazał si� najpierw Marii Magdalenie, 
z której wyp�dził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy si� smucili i 
płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, �e �yje i �e si� jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał si� w innej postaci dwom 
z nich, gdy szli do wsi. Oni te� wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał si� 
jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiar� i zatwardziało�� serca, �e nie uwierzyli tym, którzy 
go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im: Id�c na cały �wiat, gło�cie ewangeli� wszystkiemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, b�dzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, b�dzie pot�piony. A takie znaki b�d� 
towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wygania� b�d�, nowymi j�zykami mówi� b�d�, W��e 
bra� b�d�, a cho�by co� truj�cego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych r�ce kła�� b�d�, a ci wyzdrowiej�. A gdy 
Pan Jezus to do nich powiedział, został wzi�ty w gór� do niebo i usiadł po prawicy Boga. Oni za� poszli i 
wsz�dzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. (Mk 16,9-20)  

 
Bezpowrotnie stracili�my oryginalne zako�czenie Ewangelii Marka. Najstarsze greckie manuskrypty urywaj� 

si� w połowie zdania („bo si� bały...”). Pó�niejsze kopie zawieraj� ró�ne zako�czenia, które ró�ni� si� od cało�ci 
ewangelii zarówno pod wzgl�dem stylu, jak i słownictwa i st�d przypuszcza si�, �e pochodz� od innych autorów 
pragn�cych zako�czy� to dzieło. Dłu�szy od pozostałych dodatek jest zwykle tym, który znajduje si� w naszych 
współczesnych wersjach Biblii.  

Wydaje si�, �e anonimowy autor zaczerpn�ł swój materiał z trzech pozostałych ewangelii i z Dziejów 
Apostolskich (co wskazuje na pó�n� dat� jego pracy). Niewiele jest tu takich faktów, których nie mo�na by 
odnale�� gdzie� indziej w Pi�mie. Nawet obietnica ochrony przed w��ami i trucizn� pojawia si� zarówno w 
ewangelii (Łk 10,19) oraz w Dziejach (28,3-6), chocia� warto pami�ta�, �e chodzi tutaj raczej o przypadkowe 
niebezpiecze�stwo, ni� o celowe igranie z nim.  

Cho�by nawet ten tekst nie był autorstwa apostołów, nie oznacza to, �e jest całkowicie pozbawiony 
apostolskiego autorytetu. Słowa te mog� by� dokładnym przypomnieniem słów Jezusa, które wypowiedział w 
okresie sze�ciu tygodni nauczania pomi�dzy zmartwychwstaniem i wniebowst�pieniem. Zapis tego, co wtedy 
mówił, jest raczej sk�py, lecz układa si� w pewien wzór, z którym tekst przez nas omawiany jest zupełnie 
zgodny. (Cho� trzeba zaznaczy�, �e tylko tutaj, w zapisie przedpentekostalnym, wymienione zostały „j�zyki” i 
wyra�enie „Pan Jezus”; por. jednak J 20,28.)  

Jednak�e nawet jako pó�niejszy, podsumowuj�cy dodatek, ma on dla nas wielk� warto��, gdy� przedstawia 
pogl�dy pierwotnego Ko�cioła pod koniec I wieku. W szczególno�ci mo�emy pozna� jego pogl�d na 
ewangelizacj�, która jest głównym tematem tego tekstu.  

Z jednej strony, chrzest jest widziany jako konieczny i integralny element zbawienia, co jest zupełnie zgodne 
z nauk� apostołów (patrz Tt 3,5 i 1 P 3,21, omówione szerzej w rozdziałach 26 i 29). Zwró�my jednak�e uwag� 
na to, �e kto� zostaje pot�piony w dzie� s�du za to, �e nie uwierzył, nie za to, �e nie dał si� ochrzci�.  

Z drugiej strony, cudowne „znaki” traktowane s� jako konieczne potwierdzenie prawdy zwiastowanej 
ewangelii, co tak�e jest zgodne z do�wiadczeniem apostołów (por. Rz 15,18-19; 1 Tes 1,5; Hbr 2,4). Zauwa�my, 
�e tekst ten wyra�a oczekiwanie, i� „wszyscy” wierz�cy b�d� mieli tak� charyzmatyczn� moc, nie tylko 
apostołowie. Ewangelia miała by� nie tylko „słyszana”, ale i „widziana” (patrz rozdział 33). St�d ewangelizacja 
miała by� wspólnym przedsi�wzi�ciem Pana i Jego uczniów – uczniowie mieli nie�� „dobr� nowin�” a On 
„cuda” (Dz 4,29-30; 6,8; 11,20-21; 14,3). Wła�ciwie pó�niejsze pochodzenie tego dłu�szego zako�czenia 
podkre�la jeszcze fakt, �e pierwotny Ko�ciół spodziewał si�, i� ta wspólna działalno�� misyjna b�dzie trwała 
przez długie lata po tym, jak apostołowie opuszcz� nasz ziemski padół!  
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9. 
UMIERAJ�CY ŁOTR 

 
(Łukasz 23,40-43) 

 
Drugi natomiast, odezwawszy si�, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty si� Boga nie boisz, cho� taki sam wyrok 
ci��y na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdy� słuszn� ponosimy kar� za to, co uczynili�my, Ten za� nic 
złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawd� 
powiadam ci, dzi� b�dziesz ze mn� w raju. (Łk 23,40-43)  

 
Wcze�niej czy pó�niej ka�da dyskusja na temat chrze�cija�skich narodzin dochodzi do tego pytania: „a co z 

umieraj�cym łotrem?” Zwykle podaje si� ten przykład na poparcie tezy, �e nawrócenie jest raczej prostym 
krokiem, a nie zło�onym procesem. W szczególno�ci podaje si� go jako dowód na to, �e zbawienie jest osi�galne 
bez chrztu w wodzie i chrztu w Duchu �wi�tym. Wszystko co potrzebne, to wiara, jakkolwiek naiwna.  

Je�li opinia ta miałaby by� prawdziwa, ksi��ka ta w przewa�aj�cej mierze byłaby bezsensowna i zbyteczna. 
Nie byłoby �adnej potrzeby studiowania jakiegokolwiek tekstu biblijnego, oprócz tego jednego! Prawda jednak 
jest taka, �e ten uproszczony pogl�d na narodziny chrze�cija�skie nie wypływa z innych kluczowych wierszy 
(Dz 2,38 – patrz rozdział 15) czy kluczowych tekstów (Dz 19,1-6 – patrz rozdział 20).  

Istnieje kilka całkiem oczywistych powodów, dla których wydarzenie to nie mo�e by� uznawane jako 
normalny wzór dzisiejszego chrze�cija�skiego nawrócenia.  

Po pierwsze, okoliczno�ci, w jakich znalazł si� łotr, były zupełnie wyj�tkowe. Miał umrze� w przeci�gu 
kilku godzin i nie była to �mier� naturalna. Był młodym człowiekiem skazanym na kar� �mierci. Dlatego jego 
przykład jest odpowiedni dla tych, którzy oczekuj� nieuchronnej i zasłu�onej egzekucji (st�d przykład ten został 
wykorzystany przez Johna i Charlesa Wesley'a, którzy towarzyszyli skazanym zbrodniarzom do Tyburn, 
dzisiejszego Marble Arch, gdzie mieli zosta� powieszeni; wykorzystał go tak�e Padre Gerecke w rozmowie ze 
zbrodniarzami hitlerowskimi w Norymberdze). Mogliby�my te� zało�y�, �e przykład ten byłby wa�ny dla 
ka�dego, kto stoi w obliczu �mierci, przypadkowej czy naturalnej. Lecz korzystanie z tej historii podczas 
zwiastowania zdrowym ludziom, przed którymi jest jeszcze całe �ycie, wydaje si� raczej nieuzasadnione.  

Po drugie, umieraj�cy łotr nie mógł dopełni� całego procesu nowych narodzin. Niewiele mo�na uczyni�, je�li 
jest si� przybitym do krzy�a. Jedynie j�zyk jest wci�� wolny, aby przeklina� lub modli� si� (ten złoczy�ca 
wybrał t� lepsz� mo�liwo��). Nie miał jednak �adnej mo�liwo�ci, aby wydawa� owoce opami�tania ani te� 
ochrzci� si� w wodzie. Uczynił wszystko, co mógł: wyznał swoje grzechy i wiar� w Jezusa (patrz poni�ej). 
Niebezpiecznie byłoby na podstawie tego przypadku zapewnia� tych, którzy mog� uczyni� wi�cej, �e „nie 
musz�” tego robi�.  

Po trzecie, łotr spotkał Jezusa w ciele. Historia ta pochodzi z jednej z Ewangelii a nie z Dziejów 
Apostolskich. Stosunek do Jezusa, kiedy był jeszcze na ziemi, jest inny ni� ten, jaki mamy do Niego gdy ju� 
powrócił do nieba i zasiadł po prawicy swego Ojca. W poprzednim przypadku ludzie tacy jak łotr widzieli i 
słyszeli Jezusa. Ponadto, wtedy mo�liwe było „przyj�cie Jezusa” poprzez wiar� w Jego imi� i odrodzenie 
dokonywało si� na tym wła�nie poziomie (J 1,12-13). Zmiana nast�piła wtedy, gdy Jezus został zabrany do nieba 
(Mk 16,19). Od dnia Pi��dziesi�tnicy ludzie stawali si� chrze�cijanami „przyjmuj�c Ducha �wi�tego”, który 
zaj�ł miejsce Jezusa na ziemi. Łotr na krzy�u nie mógł przyj�� Ducha – urodził si� i zmarł zbyt wcze�nie (J 
7,39).  

Tak wi�c obecnie cało�ciowy obraz chrze�cija�skich narodzin musi by� odtworzony na podstawie nauki i 
praktyki apostolskiej po dniu wylania Ducha �wi�tego. Jednak�e mo�emy uzupełni� pewne fragmenty tego 
obrazu korzystaj�c z wydarze� opisanych w ewangeliach, b�d�cych cz�sto zal��kow� form� cało�ci pokazanej w 
pełni w nast�pnych ksi�gach. Dlatego Zacheusz jest dla nas wspaniałym przykładem praktycznego opami�tania 
si�, a umieraj�cy na krzy�u łotr stanowi wyj�tkowy przykład wiary w Jezusa.  

Był on jedyn� osob� w tym strasznym dniu, która wierzyła, �e słowa widniej�ce ponad głow� Jezusa były 
prawdziwe. Jeszcze tydzie� wcze�niej tysi�ce ludzi było przekonanych, �e Jezus jest „Królem 	ydów”, lecz 
teraz zapanowało powszechne rozczarowanie i rozpacz wkradła si� w szeregi Jego uczniów (Łk 24,21). Słowa 
Piłata napisane pod wpływem uporu i zgorzknienia pozostawionego przez ten dziwny proces, wywołały jedynie 
ogólne pow�tpiewanie (Łk 23,37) – za wyj�tkiem łotra, który z prawie niewiarygodn� wiar� wyraził swe 
przekonanie, �e ten umieraj�cy obok niego człowiek pewnego dnia b�dzie miał swe królestwo, �e zamieni krzy� 
na tron, ciernie na koron�, nago�� na królewskie szaty i gwo�dzie w swych dłoniach i stopach na berło i 
podnó�ek!  

Nigdy nie dowiemy si�, gdzie i kiedy według łotra Jezus miał „wej�� do swego królestwa”. Lecz fakt, �e 
poprosił Go, aby „pami�tał o nim” wskazuje, i� my�lał o jakim� dłu�szym okresie, podczas którego pami�� 
mogłaby zawie�� Jezusa („Kiedy wejdziesz do swego królestwa, prosz� wspomnij ten dzie�, gdy umierałe� obok 
złoczy�cy, który uwierzył w ciebie...”). W taki sam sposób, w jaki przeniósł wiar� Marty odno�nie do 
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przyszło�ci do tera�niejszo�ci (J 11,25), Jezus powiedział łotrowi, �e nie b�dzie musiał długo czeka�, a wi�c nie 
było �adnego niebezpiecze�stwa, �e zapomni o nim! Emfatyczne słowa Jezusa: „zaprawd�, zaprawd�” 
(hebrajskie „amen, amen”; co po polsku znaczy „naprawd�”) s� zapewnieniem, �e Jezus nigdy nie oszukiwałby 
umieraj�cego fałszywym pocieszeniem (por. J 14,2); ponadto, Jezus przyznaje niniejszym, �e to co ma mu do 
powiedzenia, mo�e zabrzmie� zupełnie niewiarygodnie. Jego modlitwa b�dzie wysłuchana „dzisiaj"! Jego 
marzenie spełni si� w przeci�gu kilku godzin! W zapowiedzi tej mie�ci si� element proroctwa, gdy� �mier� na 
krzy�u zwykle nast�powała po upływie dwóch do siedmiu dni. Łotr zmarł tego samego dnia co Jezus tylko 
dlatego, �e złamano mu nogi, co Jezus musiał przewidzie�, podczas gdy Jezus sam „zdecydował si�” umrze� 
tego dnia, dokładnie w chwili, w której zabijano baranka paschalnego, b�d�c całkowicie posłusznym swemu 
Ojcu a� do ostatniego tchnienia (por. Wj 12,6; Łk 23,46; J 10,18).  

Słowo „raj” nie jest tylko synonimem „nieba”. Pierwotnie oznaczało „ogród”, zwłaszcza królewski ogród, 
gdzie król przyjmował swych honorowych go�ci (podobnie jak przyj�cia urz�dzane obecnie w ogrodach pałacu 
Buckingham w Anglii); jest to szczególne miejsce dla szczególnych ludzi. Ten obiecany przywilej mo�e by� 
czym� wi�cej, ni� nagrod� za wyj�tkow� wiar�; mo�e wskazywa�, jak wiele znaczyło dla samego Jezusa to 
moralne wsparcie i zrozumienie jednego jedynego człowieka, który dzielił z Nim ogromne cierpienie, a tak�e 
mgli�cie przeczuwał, jak wielki ci��ar moralny zło�ono na Jego barki (Łk 23,41).  

Jezus zwrócił tak�e my�li łotra na osob�, z któr� b�dzie przebywał ju� niedługo, odwracaj�c jego uwag� od 
samego miejsca. Słowa „b�dziesz ze mn�” s� wspaniałym zapewnieniem. Przyja�� zawi�zana w ostatnich 
godzinach �ycia nie b�dzie przerwana przez �mier�! Jak tylko pozb�d� si� swoich krzy�y, przejd� si� na spacer 
w pałacowym ogrodzie – „razem”! Chocia� ich ciała b�d� martwe i w stanie snu, duch ich b�dzie �ywy i 
�wiadomy (1 P 3,18). Słowa Jezusa skierowane do łotra na krzy�u stanowi� dowód na pełn� �wiadomo�� 
pomi�dzy �mierci� i zmartwychwstaniem, w przeciwie�stwie do pogl�du o „�nie duszy”. Ponadto trudno byłoby 
powiedzie�, �e dla Pawła taki stan nie�wiadomo�ci byłby „zyskiem” w porównaniu z jego ekscytuj�cym, cho� 
troch� m�cz�cym, �yciem na ziemi (Flp 1,1-23).  

Całe to wydarzenie jest wypełnione poj�ciem „łaski” i słusznie przytaczane jest jako odzwierciedlenie 
działania usprawiedliwienia przez wiar�. Nie było �adnej innej mo�liwo�ci, dzi�ki której ten złoczy�ca mógłby 
zasłu�y� sobie na przychylno�� i przebaczenie. Bramy nieba s� szeroko otwarte przed tymi, którzy uznaj� 
własn� nieprawo��. Tym, którzy utrzymywali si� z prostytucji lub ze �ci�gania pieni�dzy (tzw. „silnor�cy” – 
u�ywaj�c terminologii z filmu „Ojciec chrzestny”) łatwiej było „wedrze� si�” do Królestwa, ni� religijnym i 
szanowanym ludziom wła�nie dlatego, i� mieli �wiadomo�� swego zepsucia. Umieraj�cy łotr jest po prostu 
przykładem wielu takich „zdobyczy łaski”.  

Jednak�e utracił wiele z tego, co jego zbawienie umo�liwiłoby mu w innych okoliczno�ciach. Jego 
odkupienie było skuteczne jedynie w tym drugim �wiecie. 	ycie, jakie prowadził na ziemi, mo�emy uzna� za 
stracone. Nigdy nie poznał rado�ci płyn�cej z dobrego �ycia tutaj i teraz, wolnego od zbrodniczych pobudek, 
zwyczajów i towarzystwa. Nie mógł wyrazi� swej wdzi�czno�ci w wiernej słu�bie u tego, którego nazwał Panem 
i dlatego nie b�dzie zasługiwał na nagrod� ani na odpowiedzialn� rol� w przyszłym wieku.  

Dlatego wła�nie nie mo�emy pozwoli� na to, aby jego przykład stał si� modelem chrze�cijanina. Uznanie go 
za taki doprowadziłoby jedynie do powstawania szeregów chrze�cijan nastawionych na minimum, którzy z 
niech�ci� pytaj�: „jakie jest minimum, które zapewni mi �ycie w niebie?” A przecie� Pan poszukuje chrze�cijan 
nastawionych na maksimum, którzy z zapałem pytaj�: „jak wiele mog� mie�, aby by� pewnym �wi�to�ci tutaj, 
jak równie� szcz��liwego �ycia na drugim �wiecie?” Ci ostatni b�d� chcieli o wiele wi�cej ni�, umieraj�cy łotr 
mógłby kiedykolwiek mie�. B�d� pragn�li chrztu w wodzie i w Duchu �wi�tym, nie zazdroszcz�c przy tym po 
kryjomu łotrowi na krzy�u, któremu „udało si� obej��” bez nich. Raczej b�d� współczu� temu biednemu 
człowiekowi, który umarł za wcze�nie!  

 

10. 
POWTÓRNE NARODZINY 

 
(Jan 3,3-8) 

 
Odpowiadaj�c Jezus, rzekł mu: Zaprawd�, zaprawd�, powiadam ci, je�li si� kto nie narodzi na nowo, nie mo�e 
ujrze� Królestwa Bo�ego. Rzekł mu Nikodem: Jak�e si� mo�e człowiek narodzi�, gdy jest stary? Czy� mo�e 
powtórnie wej�� do łona matki swojej i urodzi� si�? Odpowiedział Jezus: Zaprawd�, zaprawd�, powiadam ci, 
je�li si� kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo�e wej�� do Królestwa Bo�ego. Co si� narodziło z ciała, ciałem 
jest, a co si� narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw si�, �e ci powiedziałem: Musicie si� na nowo narodzi�. 
Wiatr wieje, dok�d chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, sk�d przychodzi i dok�d idzie; tak jest z ka�dym, kto 
si� narodził z Ducha. (J 3,3-8)  
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Ile kaza� i ulotek na temat tekstu „Musicie si� na nowo narodzi�” wyja�niło zwi�zek tego tekstu z wod� czy 
w ogóle wspomniało o niej? Fobia na tle „odrodzenia przez chrzest” doprowadziła chrze�cijan ewangelicznych 
do konspiracyjnego milczenia na ten temat, odzieraj�c nowe narodzenie z jakiegokolwiek powi�zania z 
materialnym aktem. Nikodem nie był ostatnim, który �le rozumiał nauczanie Jezusa – wielu pozostaje wraz z 
nim „w ciemno�ci”!  

Zdecydowana wi�kszo�� komentatorów biblijnych (wł�czaj�c Ojców Ko�cioła, rzymsko-katolików, 
protestantów, purytanów angielskich i wi�kszo�� współczesnych teologów) zgadzaj� si� z tym, �e wiersz pi�ty 
jest poszerzeniem wiersza trzeciego, okre�laj�c bardziej szczegółowo charakter powtórnych narodzin.  

Istniej� podzielone opinie o tym czy greckie słowo „anothen” znaczy „ponownie”, czy „z góry”. Na korzy�� 
tego drugiego przemawia inne wyra�enie: „narodzeni z Boga” w J 1,13. Oczywiste jest, �e Jezus odnosi si� do 
Bo�ego, a nie ludzkiego wydarzenia, przeciwstawia narodziny nadnaturalne naturalnym (wiersz 6). Nikodem 
zrozumiał to słowo jako „ponownie” (wiersz 4) i pomieszał wszystko s�dz�c, �e chodzi tu o zwykłe powtórzenie 
pierwszych narodzin. W innych miejscach ewangelii Jana słowo to wyra�nie oznacza „z góry” (patrz 3,31; 
19,11. 23). Warto byłoby te� pami�ta�, �e je�li Jezus mówił wtedy po aramejsku, j�zyk ten nie ma takiego 
przysłówka jak „ponownie”. Niektórzy tłumacze, jak William Barclay, zabezpieczaj� si�, tłumacz�c to 
wyra�enie „odrodzeni z góry"! Jakkolwiek by�my to przetłumaczyli, nie zmieni to znaczenia stwierdzenia Jezusa 
w wierszu 5, które poprawia mylne poj�cie Nikodema o tym, �e drugie narodziny byłyby takie „same”, jak 
pierwsze i okre�la, w czym si� „ró�ni�”. W przeciwie�stwie do narodzin z ciała, te b�d� narodzinami z (greckie 
„ek”) wody i Ducha.  

W tym wła�nie miejscu rozpoczynaj� si� trudno�ci z interpretacj�! Ogólnie mówi�c, istniej� trzy mo�liwo�ci 
zrozumienia wyra�enia „z wody i z Ducha":  

1. Dwoje narodzin, jedne fizyczne i jedne duchowe,  
2. Jedne narodziny, czysto duchowe,  
3. Jedne narodziny, maj�ce zarówno aspekt fizyczny, jak i duchowy .  
 
Omówimy teraz te trzy mo�liwo�ci szczegółowo.  
 
NARODZINY FIZYCZNE I NARODZINY DUCHOWE  
 
Krótko mówi�c, w przypadku tej interpretacji paralelizm wiersza 6 przedstawiaj�cy kontrast pomi�dzy 

„ciałem” i „Duchem” jest przeniesiony do wiersza 5, a poj�cie narodzin fizycznych z wiersza 4 jest przeniesione 
do wiersza 5. Nikodem bł�dnie zakładał, �e człowiek musi prze�y� dwoje fizycznych narodzin, st�d Jezus 
poprawia go mówi�c, �e ka�dy musi prze�y� fizyczne narodziny (z wody) i duchowe narodziny (z Ducha).  

St�d „woda” jest synonimem „ciała” i musi mie� jaki� zwi�zek z fizycznymi narodzinami. Według 
niektórych chrze�cijan ewangelicznych chodzi tu o „odej�cie wód płodowych”, które poprzedza fizyczne 
narodziny (zobacz np. przypis Kennetha Taylora w The Living Bible). Jednak przy takiej interpretacji 
napotykamy na nast�puj�ce trudno�ci:  

Po pierwsze, nie ma �adnego dowodu na to, �e w staro�ytno�ci zwrotu „narodzony z wody” u�ywano 
kiedykolwiek na okre�lenie fizycznych narodzin. Istniej� odniesienia do „nasienia” jako do „wody” (tak�e jako 
do „rosy” czy „deszczu"), lecz chodziłoby tu raczej o zwi�zek z pocz�ciem, ni� z narodzinami. Ponadto nie ma 
�adnego znanego zwi�zku ze słowami „narodzi� si� z”.  

Po drugie, o wiele łatwiej byłoby Jezusowi powiedzie� „narodzi� si� z ciała i z Ducha”, je�li wła�nie o to Mu 
chodziło. Dlaczego miałby miesza� Nikodemowi jeszcze bardziej, wprowadzaj�c w tym momencie słowo 
„woda”?  

Po trzecie, rozumuj�c w ten sposób, pierwsza cz��� tego stwierdzenia staje si� „non sequitur”! Uwaga typu 
„człowiek nie mo�e wej�� do Królestwa je�li najpierw si� nie urodzi...” wydaje si� mało potrzebna! Z samej 
definicji „człowiek” jest kim�, kto si� ju� narodził. W dodatku emfatyczne „je�li” nadaje temu zdaniu szczególny 
wymiar, podkre�laj�c istotny do spełnienia warunek.  

Po czwarte, „woda” mo�e towarzyszy� fizycznym narodzinom, lecz nie jest przyczyn�, która je powoduje. 
Wyst�powanie „jednego” przyimka (ek = z) przed „obydwoma” słowami (woda i Duch) oznacza, �e te 
narodziny pozostaj� w takim samym stosunku (przyczyna/skutek, �rodek/cel) do obydwóch. Nie mog� wydarzy� 
si� w obecno�ci jednego, spowodowane tym drugim. Nie istniałaby wtedy �adna równowa�no�� pomi�dzy 
narodzinami z wody i narodzinami z Ducha.  

Po pi�te, gramatyka wskazuje raczej na jedne narodziny, ni� na dwoje. Jezus nie mówi „narodzi� si� z wody i 
narodzi� si� z Ducha”, ani nawet „narodzi� si� z wody i z Ducha”, lecz „narodzi� si� z wody i Ducha” (co w 
zasadzie czyni te dwa słowa podwójn� przyczyn� tych narodzin).  

Po szóste, bardzo mało prawdopodobne jest, aby Nikodem potraktował „wod�” jako odniesienie do 
pierwszych (tj. fizycznych) narodzin.  

Ze wzgl�du na te sze�� powodów musimy odrzuci� t� interpretacj�.  
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CZYSTO DUCHOWE NARODZINY  
 
Podczas gdy ten pierwszy pogl�d traktował „wod�” i „ciało” jako synonimy, według tego podej�cia 

synonimami s� „woda” i „Duch”. Zwrot „co si� narodziło z ducha, duchem jest” w wierszu 6 uwa�a si� za 
całkowity ekwiwalent „wody i Ducha” w wierszu 5.  

Na poparcie tej tezy przytacza si� fakt, �e Jan cz�sto u�ywa słowa „woda” jako metafory dla niematerialnej, 
duchowej rzeczywisto�ci, a zwłaszcza Ducha �wi�tego (np. J 4,14; 7,38). Jest to zgodne z terminologi� Starego 
Testamentu (np. w Ez 36,25, gdzie „czysta woda” oczyszcza wn�trze i serce).  

Na pierwszy rzut oka wydaje si�, �e problem zostaje gładko rozwi�zany, lecz przy gł�bszym rozwa�aniu 
dochodzimy do wniosku, �e jest to zbyt proste rozwi�zanie. Nie jest ono w stanie wyja�ni� nast�puj�cych 
kwestii.  

Po pierwsze, słowo „woda” wydaje si� zbytecznym dodatkiem, je�li jest synonimem „ducha”. Po co czyni� 
takie podwójne stwierdzenie przez po�rednie i bezpo�rednie słowo? „Narodzi� si� z ducha (tj. wody) i Ducha” 
nie brzmi jak stwierdzenie najwi�kszego nauczyciela wszechczasów!  

Po drugie, „woda” u Jana „zawsze” oznacza fizyczn� wod� (H2O!). Wyst�puje w tym wła�nie znaczeniu w 
pierwszych rozdziałach, a nawet pó�niej w tym samym rozdziale (1,26.33; 2,7; 3,23). W kilku pó�niejszych 
tekstach, gdzie wyst�puje jako metafora na okre�lenie Ducha �wi�tego, niezmiennie jest poprzedzana 
dodatkowym przymiotnikiem (np. „�ywa”) lub wyra�eniem (np. „któr� ja mu dam”), lub nawet rzeczownikiem 
(np. „�ródło” czy „strumienie”) – „nigdy” nie jest to pojedyncze słowo „woda”.  

Po trzecie, bardzo w�tpliwe jest, aby Nikodem, do którego stwierdzenie to było skierowane, rozumiałby go 
jako metafor� Ducha �wi�tego. Byłby jeszcze bardziej zdezorientowany, gdyby Jezus, pomagaj�c mu 
zrozumie�, prawie od razu przeszedł do metafory „wiatru”! „Je�li si� kto nie narodzi z wody i wiatru...”!  

Dlatego te�, na podstawie tych trzech kwestii, taka interpretacja tak�e musi zosta� wykluczona.  
 
JEDNE NARODZINY Z FIZYCZNYM I DUCHOWYM ASPEKTEM  
 
W przypadku tej interpretacji Jezus mówi Nikodemowi o potrzebie przeobra�aj�cego prze�ycia, za 

po�rednictwem zarówno fizycznego, jak i duchowego „�rodka przekazu” – st�d drugie narodziny maj� wymiar 
zarówno fizyczny, jak i duchowy. „Woda” odnosi si� do fizycznego aktu zanurzenia, cho� zanurzenie w wodzie 
samo w sobie nie mo�e spowodowa� nowych narodzin, je�li nie towarzyszy mu Bo�e działanie Ducha �wi�tego. 
Na poparcie tego pogl�du mo�emy przytoczy� nast�puj�ce my�li.  

Po pierwsze, istnieje zdrowa zasada studiowania Biblii, według której teksty Pisma rozumie si� w ich 
najprostszym znaczeniu, chyba �e istniej� powody usprawiedliwiaj�ce inne podej�cie. W obecnym przypadku 
„woda” ma oznacza� „wod�”, a „duch” ma oznacza� „ducha”!  

Po drugie, jest to zgodne z gramatyk� tego zdania, gdzie obydwa rzeczowniki s� podporz�dkowane temu 
samemu czasownikowi i przyimkowi. Wyst�puj�ce obok siebie „woda-i-duch” maj� funkcjonowa� jako 
podwójna podstawa jednego wydarzenia.  

Po trzecie, wydaje si� prawie pewne, �e Nikodem zrozumiałby „wod�” w kategoriach rytualnego 
obmywania, skoro był tak dobrze obeznany zarówno z zapowiedziami prorockimi, jak i z praktykami 
faryzejskimi. Ponadto, tło tej rozmowy stanowi nie tylko pełna cudów słu�ba Jezusa, lecz tak�e słu�ba Jana 
zwi�zana z chrztem ku opami�taniu (J 1,19-28; 3,22-26). Wiemy o tym, �e faryzeusze odrzucali chrzest, a tak�e 
Jan go im odmawiał (Mt 3,7; Łk 7,30). By� mo�e nawet w pocz�tkowych słowach Nikodema w J 3,2 znajduje 
si� subtelne odniesienie do Jana Chrzciciela, który nie czynił �adnych cudów (J 10,41). By� mo�e równie� w 
słowie „woda” znajdziemy delikatne napomnienie Nikodema za jego pochlebstwo, gdy� faryzeusze, a on do nich 
nale�ał, byli w pełni �wiadomi, �e Jezus rówie� chrzcił w tym czasie (J 4,1). Czy Jezus nie mówi Nikodemowi, 
�e nie mo�e posi��� tajemnicy słu�by w mocy, gdy� odmawia poddania si� chrztowi czy to Jana, czy Jego?  

Po czwarte, poł�czenie „wody” i „ducha” jest ju� znane w czterech ewangeliach – Jan zwiastował dwa 
chrzty, jeden w wodzie i drugi w Duchu (Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33). Zbyt du�o jest tych przypadków, 
aby uwierzy�, �e Jan 3 nie ma nic wspólnego z istniej�cym ju� ogniwem pomi�dzy dwoma chrztami.  

Po pi�te, interpretacja taka jest całkowicie zgodna z instrumentalnym charakterem j�zyka, jakim posługuj� 
si� nowotestamentowi autorzy, opisuj�cy chrzest w wodzie (patrz rozdział 4). Najwyra�niej wierzyli, �e chrzest 
„osi�gał to, co symbolizował” i �e był tak samo aktem Boga, jak i człowieka. J 3,5 zadziwiaj�co koresponduje z 
Tt 3,5 – „narodzi� si� z wody” i „k�piel odrodzenia” wcale tak bardzo nie ró�ni� si� od siebie.  

Po szóste, przewa�aj�ca wi�kszo�� teologów, zarówno katolickich jak i protestanckich, przez całe wieki 
traktowała „wod�” jako wyra�ne odniesienie do chrztu.  

Przyczyny, jakie zwykle podaje si� odrzucaj�c t� interpretacj�, nie s� natury egzegetycznej, lecz s� raczej 
wczytane w tekst ze wzgl�dów teologicznych. Z jednej strony, na Zachodzie istnieje ten chroniczny podział na 
to, co materialne i to, co duchowe, który ma wi�cej wspólnego z platonizmem, ni� nauk� biblijn�. Z drugiej 
strony, mamy do czynienia z fobi� na tle „odrodzenia przez chrzest”, która za�lepia wielu na proste znaczenie 
słów naszego Pana. Pogl�d Zwingliego na sakramenty (jako jedynie symbole) nie chce przyzna� aktom 
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materialnym duchowego skutku – pomimo katastrofalnego rezultatu spo�ycia materialnego owocu z drzewa 
poznania (Rdz 2,17) czy te� niegodnego spo�ywania chleba i wina podczas wieczerzy Pa�skiej (1 Kor 11,29-
30).  

Mnie równie� niepokoi pogl�d, według którego ka�dy mo�e „narodzi� si� na nowo” jedynie z wody (pod 
warunkiem, �e wła�ciwa osoba u�ywa wła�ciwych słów!). Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy odnosi si� do 
niemowl�t, które zupełnie nie s� w stanie odpowiedzie� na ewangeli� poprzez opami�tanie i wiar�. Lecz je�li 
„woda” odnosi si� do chrztu tego, kto si� prawdziwie opami�tał i uwierzył, to jest ju� zupełnie inna sprawa, 
daleka od tego przes�dnego i magicznego poj�cia, rozumianego tradycyjnie jako „odrodzenie przez chrzest”. 
Ponadto, bliski zwi�zek, w jakim pozostaj� ze sob� „woda” i „duch”, stanowi zabezpieczenie, aby nikt nie 
przypuszczał, �e mogłoby si� to wydarzy� jedynie przez wod�. Bez zasadniczego udziału Ducha nie byłoby 
�adnych nowych narodzin. To prowadzi nas do ostatniego pytania: co dokładnie oznacza słowo „duch” w tym 
kontek�cie?  

Uwa�ni czytelnicy z pewno�ci� zauwa�yli, �e cytuj�c tekst J 3,3-8 z tłumaczenia New International Version 
(dotyczy to tak�e Biblii Warszawskiej) słowo „Duch” wyst�puje z du�ej litery, natomiast omawiaj�c sporne 
kwestie zwi�zane z interpretacj� „wody” i „ducha” u�ywam słowa z małej litery – „duch”. Powodem tego jest 
ch�� zasygnalizowania faktu, �e w wierszu 5 słowo to nie jest poprzedzone przez rodzajnik okre�lony. Oznacza 
to, �e „narodzi� si� z...ducha” (wiersz 5 – „pneumatos”) mo�e nie by� tym samym, co „a co si� narodziło z 
Ducha...” w wierszu 6 (tou pneumatos; „chocia� nawet tutaj brakuje rodzajnika okre�lonego w niektórych 
wczesnych manuskryptach). Tłumaczenie NIV i Biblii Warszawskiej jasno wskazuje na wybór interpretacji ich 
tłumaczy.  

O ile „woda” zwykle jest rozumiana jako odniesienie do chrztu, słowo „duch” rozumie si� jako odniesienie 
do działania Ducha �wi�tego podczas przyjmowania tego „sakramentu”. Podczas gdy człowiek chrzci w wodzie, 
Duch �wi�ty w tym momencie wykonuje wewn�trzn� prac� w jego wn�trzu. Oczywi�cie mo�emy si� zgodzi�, 
�e bez takiego działania Ducha Bo�ego temu obrz�dowi nie towarzyszyłby �aden duchowy skutek, gdy� ani 
człowiek, który chrzci, ani woda nie mog� tego osi�gn��. Lecz czy wyja�nia to całkowicie niezwykłe cechy 
gramatyczne stwierdzenia Jezusa?  

Jak ju� wcze�niej zaznaczyli�my, chodzi tu o brak rodzajnika okre�lonego oraz o uderzaj�cy fakt, �e „woda” 
i „duch” s� podporz�dkowane temu samemu przyimkowi (ek = z), który wskazuje na to, �e obydwa te wyrazy 
maj� taki sam zwi�zek z nowymi narodzinami (podczas gdy według pogl�du przed chwil� omówionego, „woda” 
jest �rodkiem, w jakim dokonuje si� chrzest, a „Duch” tym, który w nim działa).  

Trudno�ci znikaj� zupełnie, gdy „wod� i ducha” traktuje si� jako odniesienie do chrztu w wodzie i chrztu w 
Duchu �wi�tym, tak bliskie siebie, a jednak nigdy nie równoznaczne w nauce nowotestamentowej. Przemawiaj� 
za tym nast�puj�ce my�li.  

Po pierwsze, jak ju� zauwa�yli�my, „woda” i „Duch” były ju� wcze�niej powi�zane w zwiastowaniu Jana i 
odnosiły si� do tych dwóch chrztów – jego własnego oraz Mesjasza. Nikodem z pewno�ci� był w pełni 
�wiadomy zwiastowania Jana; był przecie� uwa�nym obserwatorem ka�dej niezwykłej słu�by!  

Po drugie, teraz wspólny przyimek i jego niezwykłe znaczenie staj� si� zrozumiałe. Nawet fizyczne 
narodziny s� wyj�ciem „z” poprzedniego stanu „w łonie matki” (o tym wła�nie mówi Nikodem w wierszu 4 – �e 
niemo�liwe jest powróci� „do” tego stanu po to, aby wyj�� z niego ponownie!). Jezus mówi, �e drugie narodziny 
nie nast�puj� „z łona matki” lecz „z wody i ducha”. Ci, którzy s� ochrzczeni „w” wodzie i „w” Duchu, 
wychodz� „z” tego podwójnego prze�ycia do nowego �ycia. Zarówno „woda” jak „Duch” s� „�rodkiem”, w 
którym narodziny te odbywaj� si� (zobacz rozdział 23 na temat 1 Kor 12,13).  

Po trzecie, brak rodzajnika okre�lonego wskazuje na subiektywne prze�ycie mocy Ducha �wi�tego; jego 
obecno�� wskazuje na obiektywne istnienie osoby Ducha �wi�tego. Wyra�enie „ochrzczony w Duchu �wi�tym” 
nigdy nie zawiera rodzajnika okre�lonego; nacisk poło�ony jest na to, co człowiek przyjmuj�cy ten dar 
prze�ywa. W czasie chrztu w wodzie kandydat nie odczuwa w zasadzie działania Ducha �wi�tego w jego 
wn�trzu, natomiast w przypadku chrztu w Duchu �wi�tym taka �wiadomo�� jest centraln� cech�, zarówno dla 
samego kandydata, jak i dla wszystkich przy tym obecnych. W rozmowie z Nikodemem Jezus podkre�lił t� 
�wiadomo�� działania Ducha, jakby uczucia wiatru wiej�cego w twarz i „słyszenia” jego głosu – stwierdzenia 
tego po prostu nie mo�na nie powi�za� z dniem Pi��dziesi�tnicy, gdy wszyscy uczniowie zostali „ochrzczeni w 
Duchu �wi�tym”. Kiedy kto� „narodzi si� z Ducha”, mo�e nie jest to widoczne, ale na pewno „nie jest” 
niesłyszalne!  

Jezus równie� odpowiedział na pierwsze pytanie Nikodema – jak nauczyciel, oprócz nauczania, mo�e czyni� 
cuda. Jezus sam nie mógł czyni� ich, dopóki nie przyj�ł chrztu w wodzie i Ducha �wi�tego. Takie dzieła s� 
tak�e znakiem Królestwa Bo�ego (Mt 12,28).  

Teraz mo�emy podsumowa� nasze rozwa�ania. Narodzi� si� na nowo to znaczy narodzi� si� z wody i Ducha, 
to znaczy „by� ochrzczonym w wodzie i w Duchu” i wyj�� „z” obydwóch do nowego �ycia w Chrystusie przez 
Jego Ducha. Apostoł Paweł wyra�a t� sam� prawd� innymi słowami: „zbawił nas...przez [znowu jeden przyimek 
dla dwóch rzeczowników] k�piel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha �wi�tego, którego wylał na nas 
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obficie” (Tt 3,5-6-patrz rozdział 26). St�d, chrzest w wodzie i chrzest w Duchu �wi�tym nie s� tylko 
integralnymi elementami rozpocz�cia �ycia chrze�cija�skiego; s� fundamentalne dla odrodzenia i zbawienia!  

 

11. 
RZEKI WODY �YWEJ 

 
(Jan 7,37-39) 

 
A w ostatnim, wielkim dniu �wi�ta stan�ł Jezus i gło�no zawołał: Je�li kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wn�trza jego popłyn� rzeki wody �ywej. A to mówił o Duchu, którego 
mieli otrzyma� ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch �wi�ty nie był jeszcze dany, gdy� Jezus nie był 
jeszcze uwielbiony (J 7,37-39).  

 
Na Bliskim Wschodzie �wi�to Namiotów nast�puje po sze�ciu miesi�cach bezdeszczowych i ko�czy si� 

ceremoni� modlitwy o rozpocz�cie „wczesnych deszczy”. W czasach nowotestamentowych, ósmego, 
„wielkiego” dnia tego �wi�ta wylewano na ołtarz wod� z sadzawki Siloam. Deszcz zawsze był uwa�any za 
najwa�niejszy dowód Bo�ego błogosławie�stwa dla ziemi i ludu, tak samo jak jego brak był Bo�ym 
przekle�stwem (Pwt 28,12.14).  

Tego wła�nie dnia Jezus obiecał zniesienie „pory suchej”; od tej pory z wn�trza ka�dego człowieka miały 
popłyn�� rzeki wody �ywej w nieko�cz�cej si� obfito�ci. Wymienił jednak dwa istotne warunki, od których 
zale�ało przyj�cie tego daru.  

Po pierwsze, zale�ało to od czynno�ci człowieka. S� tam trzy czasowniki w trybie rozkazuj�cym: „Niech 
przyjdzie... pije... wierzy”. Wszystkie skupiaj� si� na Nim i w stwierdzeniu tym mo�emy odczyta� Jego 
niezwykłe roszczenie – „Prosicie „Boga” o wod�; „Ja” wam j� dam!”  

Komentarz Jana w wierszu 39 wyja�nia, �e Jezus posługuje si� przeno�ni� (tak jak w przypadku Jego 
twierdzenia o odbudowaniu �wi�tyni w trzy dni). Mówił wtedy o duchowym od�wie�eniu, które mo�e uczyni� o 
wiele wi�cej, ni� tylko podtrzyma� �ycie fizyczne. To wła�nie miał na my�li mówi�c o „�ywej wodzie” czy o 
„wodzie �ycia”.  

Po drugie, nie mo�na było osi�gn�� tego od razu. Jezus nie oferował natychmiastowego błogosławie�stwa!  
Ponownie, konieczne było wyja�nienie Jana. Poniewa� słowa Jezusa odnosz� si� do daru Ducha �wi�tego, 

musiał upłyn�� rok albo dwa, zanim dar ten stałby si� osi�galny dla kogokolwiek, gdy� nie mógł by� on dany, 
dopóki Jezus nie powrócił do nieba. Dopiero po dniu Pi��dziesi�tnicy obietnica ta mogła zosta� spełniona.  

Warto zauwa�y� w tym tek�cie kilka istotnych punktów. Najbardziej zagadkowe jest odniesienie do 
podobnej obietnicy wyst�puj�cej w Starym Testamencie. Nie ma �adnej wyra�nej zapowiedzi zwi�zanej z 
nadchodz�cym wiekiem mesja�skim, któr� mo�na by zacytowa� w zwi�zku z tym roszczeniem Jezusa. 
Przypuszczalnie jest to nawi�zanie do nast�puj�cych tekstów:  

Iz 12,3, b�dziecie czerpa� z rado�ci� ze zdrojów zbawienia;  
Iz 58,11, �ródło, którego wody nie wysychaj�;  
Ez 47,1-12, woda wypływaj�ca spod progu przybytku;  
Za 14,8, �ywe wody płyn�ce z Jeruzalem.  
Ten ostatni tekst ma dla naszego pytania t� zalet�, �e stanowi cz��� proroctwa o pojawieniu si� Mesjasza w 

Jerozolimie podczas �wi�ta namiotów. Jednak�e, musimy przyzna�, �e nie mo�emy mie� całkowitej pewno�ci, 
który tekst z Pisma Jezus (czy te� Jan, przekazuj�cy słowa Jezusa) miał na my�li.  

Interesuj�ce jest tak�e to, �e „wierzy�” i „przyj��” były osobnymi wydarzeniami dla wszystkich 
na�ladowców Jezusa w tamtych czasach. Ju� wcze�niej uwierzyli w Jezusa, lecz nie mogli jeszcze przyj�� 
Ducha. Przynajmniej dla tego pokolenia wierz�cych wiara w Jezusa nie była tym samym, co przyj�cie Ducha. 
Słowo tłumaczone jako „uwierzyli” w wierszu 39 to „pisteusantes”, wyst�puj�ce w aory�cie, st�d oznaczaj�ce 
jeden zdecydowany krok, ju� uczyniony, podczas gdy „otrzyma�” wyra�nie odnosi si� do przyszło�ci.  

Oczywi�cie, wszystko to miało miejsce przed wylaniem Ducha w dzie� Pi��dziesi�tnicy; wtedy wierzyli w 
Jezusa, lecz nie mogli otrzyma� Ducha, nawet je�li tego pragn�li (gdy� Duch nie był jeszcze „dany” – patrz 
poni�ej). Ró�nica pomi�dzy „uwierzy�” i „otrzyma�” mogłaby zosta� zachowana w okresie po wylaniu Ducha 
�wi�tego tylko wtedy, gdyby spełniły si� te dwie rzeczy.  

Po pierwsze, gdyby w czasie „po” wylaniu Ducha istniały „jakiekolwiek” przykłady ludzi, którzy uwierzyli 
w Jezusa nie przyjmuj�c Ducha. W rzeczywisto�ci było kilka takich przypadków, wł�czaj�c samego Pawła, lecz 
najbardziej oczywistym był przypadek Samarytan (patrz rozdział 16 na temat Dz 8, gdzie znowu pojawia si� 
aoryst: „episteusan”).  

Po drugie, gdyby nauka apostolska zawierała takie rozró�nienie pomi�dzy nimi. Pytanie Pawła skierowane 
do Efezjan potwierdza takie zało�enie: „Czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, gdy uwierzyli�cie?” (patrz rozdział 
20 na temat Dz 19, gdzie ponownie, tak jak w przypadku J 7,39, u�yty jest aoryst: „pisteusantes”).  
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Wnioskujemy z tego, �e zarówno przed jak i po wylaniu Ducha �wi�tego, „uwierzenie w Jezusa” oraz 
„przyj�cie Ducha” nie były ani jednoznaczne, ani koniecznie jednoczesne (patrz rozdział 16 i 20, gdzie 
zamieszczam dalsze dowody popieraj�ce taki wniosek).  

Druga cz��� wiersza 39 zawiera tak�e niezwykł� konstrukcj� o wielkim znaczeniu. Wi�kszo�� tłumacze� 
zamieszcza tutaj dodatkowe słowa, których nie ma w oryginale greckim. Te dodatkowe słowa raczej wyja�niaj�, 
ni� zniekształcaj� znaczenie tego wiersza, niemniej jednak zaciemniaj� wag� i wyd�wi�k oryginału. Tłumacz�c 
dosłownie, brzmiałoby to jak: „jeszcze za� nie było Ducha”. Wynikaj� z tego dwa fakty, które pozwalaj� lepiej 
zrozumie� inne teksty w Pi�mie.  

Po pierwsze, stwierdzenie to nie mo�e oznacza�, �e Duch �wi�ty jeszcze wtedy nie „istniał”. Jest On jedn� z 
trzech osób odwiecznego Boga. Oznacza ono po prostu, �e Jego działanie nie było jeszcze w pełni dost�pne dla 
ludzi. Zwykle wyst�puj�cy dodatek „dany” wskazuje na przyszł� manifestacj� Jego osoby i mocy. Lecz w Dz 
19,2 w odpowiedzi Efezjan na pytanie Pawła wyst�puje prawie taka sama konstrukcja: „nie słyszeli�my, �e jest 
Duch �wi�ty” (Dz 19,2 – patrz rozdział 20). Równie� w tym przypadku dodanie słowa „dany” nadaje sens ich 
stwierdzeniu. Słyszeli ju� o przyszłym chrzcie w Duchu �wi�tym (w ko�cu byli uczniami Jana, a ten mówił o 
tym swym na�ladowcom); nie słyszeli jednak tego, �e dar ten jest ju� dost�pny. Wi�kszo�� przekładów 
niewła�ciwie formułuje ich odpowied�, sugeruj�c, �e byli całkowicie nie�wiadomi istnienia Ducha �wi�tego, co 
jest bardzo myl�ce.  

Po drugie, zarówno tutaj w J 7,39 jak i w Dz 19,2, w wyra�eniu brakuje rodzajnika okre�lonego, co jest 
bardzo istotne. Przyjrzyjmy si� komentarzowi biskupa Westcott'a w „Gospel of John” (John Murray, 1903), str. 
123, na temat tego braku: „Je�li termin ten wyst�puje w takiej postaci [bez rodzajnika okre�lonego], oznacza on 
działanie, manifestacj� lub dar Ducha, a nie osob� Ducha”. Zwró�my uwag� na pocz�tek tego wiersza, który 
podkre�la osob� Ducha, gdy� zawiera rodzajnik okre�lony.  

W ko�cu, musimy zwróci� uwag� na przej�cie w tym tek�cie od poj�cia „picia” do „wypływania”. Słowo 
„pi�” jest ekwiwalentem słowa „otrzyma�” i w taki wła�nie sposób u�yte jest w 1 Kor 12,13 (patrz rozdział 23), 
chocia� tam czasownik ten wyst�puje w aory�cie (nawi�zuj�c do pierwszego „łyka"), podczas gdy tutaj 
wyst�puje w trybie rozkazuj�cym – „pijcie ci�gle”. Chodzi tu o to, �e „wpływ” i „wypływ” powinny nast�powa� 
równolegle. Człowiek ma by� „kanałem”, a nie „zbiornikiem"! Ci, którzy ci�gle b�d� pi� Ducha, b�d� te� ci�gle 
przekazywa� Ducha. Taki nacisk na ci�gło�� odnajdujemy tak�e w formie „wierzy�” w wierszu 38 (greckie „ho” 
„pisteuon”, tj. „kto ci�gle wierzy” a nie „kto uwierzył”, w przeciwie�stwie do wiersza 39).  

Dwie ksi�gi Łukasza – Ewangelia i Dzieje Apostolskie – zostały napisane przede wszystkim ze wzgl�du na 
niewierz�cych, st�d główny nacisk kładziony jest na „pocz�tkowe” przyj�cie wylanego Ducha (st�d równie� 
wyra�enia takie jak „zst�pił”, „został wylany na”, podkre�laj�ce obecno�� Ducha poza człowiekiem – do tej 
pory). Jan, pisz�c dla wierz�cych ("aby�cie ci�gle wierzyli...i ci�gle mieli �ywot wieczny” – J 20,31), podkre�la 
„ci�głe” działanie Ducha �wi�tego, zamieszkuj�cego w człowieku (st�d takie wyra�enia jak „z jego wn�trza” 
czy te� „z jego wn�trzno�ci”, podkre�laj�ce obecno�� Ducha we wn�trzu człowieka).  

Jak�e istotne jest wzi�� pod uwag� ró�ne punkty widzenia wszystkich pisarzy nowotestamentowych, ł�cz�c 
je w jedn�, wywa�on� teologi�. W przypadku �adnej innej nauki nie jest to tak istotne, jak tej dotycz�cej osoby i 
działania Ducha �wi�tego. Łukasz, Jan i Paweł maj� w tym swój własny, szczególny udział – i prawdopodobnie 
powinni�my przestudiowa� ich w takiej wła�nie kolejno�ci, aby doj�� do prawdziwego zrozumienia!  

 

12.  
ZNAJOMY OBCY 

 
(Jan 14,17) 

 
�wiat przyj�� go [Ducha prawdy] nie mo�e, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa w�ród was i w 
was b�dzie. (J 14,17)  

 
W noc poprzedzaj�c� swoj� �mier� w ogromnym cierpieniu, Jezus musiał pociesza� swych uczniów! Ich 

poczucie nadci�gaj�cej katastrofy wypływało ze słów Jezusa o Jego odej�ciu. Obietnica zast�pienia Go przez 
Pocieszyciela (tego, który b�dzie przy nich wspieraj�c ich wiernie) niewiele pomogła. Jak kto� zupełnie obcy 
mógłby zaj�� Jego miejsce w ich sercach i w ich �yciu?  

I wtedy Jezus wypowiedział te zadziwiaj�ce słowa: „wy go znacie, bo przebywa w�ród was..."! Nie mówił w 
tym momencie o ogólnym oddziaływaniu Ducha w �wiecie, gdy� to nigdy nie było i nie mo�e by� podstaw� 
osobistej wi�zi z Nim. �wiat nigdy Go nie widział ani nigdy nie był blisko Niego. Lecz uczniowie byli �wiadomi 
Jego obecno�ci, cho� mo�e nie zdawali sobie sprawy z Jego to�samo�ci.  

Ich wi�� z Duchem prawdy („prawda” w grece jest takim samym słowem jak „rzeczywisto��”) mo�e zosta� 
wyja�niona jedynie w postaci paradoksu. Zawiera ona zarówno ci�gło�� jak i nieci�gło��. Ta sama osoba 
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pozostanie z nimi, a jednak b�dzie im posłana. Nie jest to nowy zwi�zek, a jednak b�dzie to nowy zwi�zek. Do 
tej pory był z nimi, lecz teraz b�dzie w nich.  

Niektórzy kopi�ci nowotestamentowych manuskryptów nie mogli poradzi� sobie z tym paradoksem i 
wprowadzili poprawki do czasów, w jakich wyst�powały te czasowniki, tak �e albo obydwa zapisywali w czasie 
tera�niejszym ("przebywa w�ród was i jest w was") albo, cz��ciej, obydwa zapisywali w czasie przyszłym 
(„b�dzie przebywał z wami i b�dzie w was”). Lecz najbardziej wiarygodne formy tekstu niew�tpliwie zawieraj� 
jeden czasownik w czasie tera�niejszym, a drugi w przyszłym. Pismo powinno by� czytane takim, jakim jest, a 
nie zmieniane po to, aby „brzmiało z sensem"; mo�e to obróci� prawd� w nonsens! Wyst�powanie zarówno 
czasu tera�niejszego, jak i przyszłego wskazuje na ci�gło�� i nieci�gło�� ich wi�zi z Duchem �wi�tym.  

 
CI�GŁO��  
 
„On [ju�] mieszka [albo przebywa] z wami”. Istniej� dwie mo�liwo�ci wytłumaczenia tego, �e Duch ju� był 

z (wła�ciwie „obok” / „przy” – greckie „para”) nimi.  
Po pierwsze, „w fizycznej obecno�ci Jezusa”. Poniewa� Jezus otrzymał Ducha �wi�tego „bez miary” (J 

3,34), Jego uczniowie prze�ywali ju� obecno�� Ducha w charakterze, post�powaniu i słowach Jezusa. Jego 
przesłanie i cuda, jakie czynił, były dziełem Ducha �wi�tego (Mt 12,28).  

Po drugie, „w nieobecno�ci Jezusa”. Ku swemu wielkiemu zdziwieniu odkryli, �e sami mogli leczy� choroby 
i wygania� demony, nawet wtedy, gdy Jezus wysłał ich samych. Wła�nie to rzeczywiste prze�ycie sprawiło im 
wielk� rado�� (Łk 10,17).  
�ci�lej mówi�c, w przyszło�ci, po odej�ciu Jezusa, miało trwa� to drugie prze�ycie (i do niego głównie 

odnosiły si� słowa Jezusa). Jednak poniewa� obydwa prze�ycia były do siebie tak podobne, to drugie było tak 
samo dobre jak pierwsze, a nawet lepsze (J 16,7). Rzeczywi�cie, trudno byłoby odró�ni� je od siebie w 
kategoriach egzystencjalnego prze�ycia (J 14,20.23). Wyja�nia to absurdaln� z pozoru rado�� uczniów po 
ostatecznym odej�ciu Jezusa (Łk 24,52).  

 
NIECI�GŁO��  
 
W relacji uczniów do Ducha �wi�tego miała nast�pi� radykalna zmiana, przej�cie od zewn�trznego („z 

wami”) do wewn�trznego („w was”) poznania Jego osoby. Jakie znaczenie ma ta zmiana, która według 
wi�kszo�ci teologów okre�la przed i po-pentekostalny etap uczniostwa (patrz rozdział 13 na temat J 20,22)? 
Mo�emy wymieni� nast�puj�ce, najbardziej istotne zmiany b�d�ce wynikiem wylania Ducha w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy:  

Od nie�wiadomo�ci do �wiadomo�ci. Pełna �wiadomo�� obecno�ci Ducha �wi�tego sprawiła, �e zacz�li 
mówi� o Nim w sposób tak naturalny, jakby mówili o Jezusie (Duch �wi�ty jest wspomniany bezpo�rednio 
około 40 razy w pierwszych trzynastu rozdziałach Dziejów Apostolskich).  

Od tymczasowo�ci do trwało�ci. Uczniowie poznali Jego moc, kiedy zostali wysłani przez Jezusa w 
„podró� apostolsk�”; prze�ywali te� brak tej mocy w innych chwilach (Mk 9,28). Od tej pory jednak b�d� mogli 
ci�gle, jak równie� �wiadomie, korzysta� z Jego mo�liwo�ci.  

Od tchórzostwa do pewno�ci. Prze�ywali wcze�niej niepowodzenia w słu�bie, a ich morale zostało 
całkowicie zdruzgotane pod krzy�em. Po dniu Pi��dziesi�tnicy podziwiano ich odwag� (greckie „parresia” – 
„�miało�� mowy”). Przeciwnicy uczniów mylnie przypisywali j� ich przeszłemu zwi�zkowi z Jezusem (Dz 
4,13), podczas gdy był to rezultat obecnej wi�zi z Jego Duchem.  

Od przekazywanego do bezpo�redniego autorytetu. Chocia� skutecznie działali jako przedstawiciele 
Jezusa podczas Jego �ycia na ziemi, teraz mogli u�ywa� Jego imienia z autorytetem, który „nale�ał” do nich 
(„Co mam, to ci daj�...” – Dz 3,6).  

Te i inne przeciwstawienia stanowi� zmian� raczej w stopniu, ni� w rodzaju – jednak zmiana ta nast�piła 
nagle, a nie stopniowo.  

By� mo�e najwa�niejsze jest to, aby�my zauwa�yli, �e j�zyk okre�laj�cy „zamieszkiwanie Ducha” stał si� 
wła�ciwy w przypadku uczniów dopiero po zmianie, jaka nast�piła w dniu wylania Ducha �wi�tego, po tym jak 
„otrzymali moc”, jak „zostali ochrzczeni w Duchu �wi�tym”, po tym jak „zostali napełnieni” i „namaszczeni”. 
Takie u�ycie pojawia si� w dalszej cz��ci Nowego Testamentu (np. gdy Paweł pisze: „Czy nie wiecie, �e ciało 
wasze jest �wi�tyni� Ducha �wi�tego, który jest w was i którego macie od Boga?” – 1 Kor 6,19). Taki sposób 
my�lenia ró�ni si� od współczesnego nauczania ewangelicznego, według którego Duch zamieszkuje w 
człowieku od momentu uwierzenia w Jezusa (zobacz rozdział 21 na temat Rz 8,9).  

Podobna zmiana w relacji z Duchem miała miejsce w �yciu samego Jezusa. Trudno byłoby uwierzy�, �e 
Jezus pocz�ty przez Ducha �wi�tego (Łk 1,35), podczas swego dzieci�stwa i wczesnych lat młodzie�czych w 
mniejszym stopniu prze�ywał obecno�� Ducha, ni� Jego kuzyn Jan, który został „napełniony Duchem �wi�tym 
ju� w łonie matki swojej” (Łk 1,15). A jednak w wieku trzydziestu lat, natychmiast po swym chrzcie w wodzie, 
kiedy modlił si� (Mt 3,16; Łk 3,21), został „namaszczony Duchem �wi�tym i moc�” (Dz 10,38) a nast�pnie 
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czynił cuda, których Jan, nie ochrzczony w wodzie (Mt 3,14) ani nie namaszczony w taki sam sposób przez 
Ducha, nigdy nie czynił. Mo�e to wyja�ni�, dlaczego Jezus darz�c go najwi�kszym szacunkiem, uwa�ał go 
jednocze�nie za mniej wa�nego od najmniejszego człowieka w Królestwie Niebios (Mt 11,11).  

Innymi słowy, istnieje pewne podobie�stwo pomi�dzy prze�yciem Jezusa nad Jordanem a prze�yciem 
uczniów w dniu Pi��dziesi�tnicy (w obydwóch przypadkach Duch �wi�ty „zst�pił” na nich, tzn. spoza nich). 
Było to namaszczenie moc� Ducha do słu�by – to pierwsze było namaszczeniem fizycznego ciała Jezusa do 
rozpocz�cia Jego misji mesja�skiej; to drugie namaszczeniem Jego mistycznego ciała (Ko�cioła) do 
kontynuowania tej samej słu�by (patrz Dz 1,1).  

Czy istnieje podobna zmiana w do�wiadczeniu kolejnych wierz�cych a� do dnia dzisiejszego? Chyba 
niewła�ciwym byłoby odrzucenie tekstu J 14,17, traktuj�c go jedynie jako historyczn� wypowied�, dotycz�c� 
przej�ciowego etapu w historii zbawienia. W rzeczywisto�ci wszyscy wierz�cy mog� prze�y� to samo 
paradoksalne przej�cie w ich zwi�zku z Duchem �wi�tym.  

Pocz�wszy od pierwszych chwil duchowego przebudzenia, poprzez �arliwe poszukiwanie Boga, a� do 
pełnego poddania si� Jego woli Duch �wi�ty jest „z” nimi. Bez Jego obecno�ci nie byłoby przekonania o 
grzechu, sprawiedliwo�ci i s�dzie. To wła�nie Duch przygotowuje ich do nowych narodzin i przeprowadza ich 
przez nie. To wła�nie Duch �wi�ty przekazuje Bo�y dar opami�tania i wiary. To On prowadzi ich do wody 
chrztu i przeze� dokonuje ich pogrzebu i zmartwychwstania. W tym wszystkim Duch �wi�ty jest „z” nimi, a oni 
„znaj�” Jego obecno��, gdy� prze�ywaj� Jego działanie.  

Lecz całkowita zmiana w ich zwi�zku nast�puje wtedy, gdy zostaj� „ochrzczeni w Duchu �wi�tym”. Teraz 
otrzymuj� Go w widzialnej mocy (tzn. z zewn�trznym dowodem). To co prze�ył Jezus, przyjmuj�c chrzest w 
Jordanie i uczniowie w dniu Pi��dziesi�tnicy, teraz stało si� równie� ich udziałem – i towarzyszy temu taka 
sama �wiadoma pewno�� i słu�ba wypełniona cudami. Tak wi�c ta zamiana przyimków, od „z” do „w”, dotyczy 
teraz tak�e ich.  

Warto zauwa�y�, �e j�zyk okre�laj�cy „przyj�cie” i „zamieszkiwanie” wyst�puje w Nowym Testamencie 
tylko w przypadku tych, którzy mieli takie osobiste prze�ycie mocy wylanego Ducha. Terminy te nigdy nie 
pojawiaj� si� tam, gdzie mowa o działaniu Ducha w opami�taniu, wierze i chrzcie w wodzie (chocia�, jak 
zobaczymy w rozdziale 36, słowo „ucze�” pojawia si� w kontekstach dotycz�cych tych pocz�tkowych etapów 
rozpocz�cia �ycia chrze�cija�skiego). Dlatego mo�liwe jest by� skruszonym, wierz�cym i ochrzczonym w 
wodzie uczniem, nie b�d�c równocze�nie napełnionym Duchem �wi�tym (Samarytanie s� klasycznym 
przykładem takiej anomalii – patrz rozdział 16). A� do tego momentu Duch �wi�ty jest z uczniem w taki sposób, 
w jaki nie mo�e by� ze �wiatem niewierz�cych, lecz nie jest jeszcze „w” nim, tak jak b�dzie to miało miejsce po 
dopełnieniu narodzin chrze�cija�skich.  

Takie zrozumienie nie mo�e oczywi�cie opiera� si� jedynie na tym jednym wierszu z ewangelii Jana, gdy� 
nie jest w stanie samodzielnie podoła� ci��arowi tak istotnego stwierdzenia. Lecz rozwa�aj�c kolejne teksty, 
zwłaszcza z Dziejów Apostolskich i Listów, znajdziemy szersze potwierdzenie takiego stanowiska. Praktyczne 
wskazania wypływaj�ce z takiego wniosku zostan� omówione w ko�cowej cz��ci tej ksi��ki, a zwłaszcza w 
rozdziale 35.  

 

13 
PIERWSZYCH JEDENASTU 

 
(Jan 20,22) 

 
A to rzekłszy, tchn�ł na nich i powiedział im: We�cie Ducha �wi�tego. (J 20,22)  
 
Jaki zwi�zek ma to wydarzenie w „Górnej Izbie” w pierwsz� niedziel� wielkanocn� z tym, co rozegrało si� 

na dziedzi�cu �wi�tyni w dzie� Pi��dziesi�tnicy, dwa miesi�ce pó�niej? Dlaczego uczniowie w ogóle nie 
zareagowali na czyn i nakaz Jezusa lub przynajmniej, tak jak podaje Pismo, nie dokonała si� w nich �adna 
zmiana? Dlaczego po tym zdarzeniu ci�gle musieli oczekiwa� spełnienia si� obietnicy Ojca (Łk 24,49)? I 
dlaczego tydzie� pó�niej nadal ukrywali si� za zamkni�tymi drzwiami?  

Najbardziej powszechnym rozwi�zaniem tych problemów jest twierdzenie teologii liberalnej, według którego 
Jan przekr�cił histori� dla własnych literackich celów. Poniewa� nigdy nie zamierzał powiela� pracy Łukasza i 
pisa� drugiego tomu na temat pierwotnego Ko�cioła, pragn�c jednak opisa� wszystkie najwa�niejsze wydarzenia 
z historii zbawienia, zmienił dzie� wylania Ducha �wi�tego, aby w ten sposób móc wł�czy� go do swej 
ewangelii. Wspomniawszy wcze�niej, �e Duch �wi�ty b�dzie dany po tym, jak Jezus b�dzie uwielbiony (7,39), 
odczuwał potrzeb� doko�czenia historii i, czyni�c to, przemieszał fakty!  

Nawet w ogólnym zarysie, interpretacja ta jest nie do przyj�cia. Pomijaj�c ju� zarzut skierowany pod 
adresem uczciwo�ci Jana (a rzetelno�� historyczno�ci jego zapisu jest coraz powszechniej doceniana przez 
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teologów, z których niektórzy twierdz�, �e pod tym wzgl�dem jego ewangelia przewy�sza ewangelie 
synoptyczne), takiego manipulowania prawd� nie da si� pogodzi� z wiar� w Bo�e natchnienie Pisma.  

Musimy odrzuci� to wyja�nienie, poniewa� takie przeniesienie w czasie zmienia w znacznym stopniu samo 
wydarzenie: staje si� ono zdarzeniem prywatnym zamiast publicznym, dotyczy bardzo nielicznej grupy (jednej 
dwunastej z cało�ci!), i nie s� równie� zapisane �adne skutki tego zdarzenia czy to w przypadku ludzi, którzy to 
prze�yli, czy te� przez oddziaływanie na innych. Bardzo trudno byłoby zgodzi� si�, �e Jan mówi o tym samym 
wydarzeniu, co wylanie Ducha w dzie� Pi��dziesi�tnicy.  

Z tych i innych przyczyn, wydaje si� wła�ciwym przyj�cie faktu, �e Jan jest wierny historii. W tym samym 
kontek�cie zawarte jest stwierdzenie, �e wniebowst�pienie Jezusa nast�pi w przyszło�ci (21,22), tak samo jak 
powrót Jezusa na ziemi� (21,22). Tak wi�c mo�emy przyj��, �e Jan wiarygodnie podaje to, co Jezus powiedział i 
uczynił w dniu swego zmartwychwstania. Lecz co dokładnie wydarzyło si� wtedy? Istniej� co najmniej trzy 
mo�liwe odpowiedzi na to pytanie: otrzymali Ducha �wi�tego, zostali odrodzeni albo te� „odbyli prób�” przed 
dniem Pi��dziesi�tnicy. Przyjrzyjmy si� teraz ka�dej z tych odpowiedzi po kolei.  

 
OTRZYMALI DUCHA �WI�TEGO  
 
Odpowied� taka zakłada, �e oto nast�piło wypełnienie obietnicy Jezusa uczynionej podczas �wi�ta 

Namiotów (7,38-39; patrz rozdział 11); ci, którzy ju� uwierzyli w Jezusa, teraz otrzymali Ducha �wi�tego. Jezus 
powiedział im, �e otrzymaj�, i tak si� teraz stało. Konieczny do tego warunek (Jezus miał by� najpierw 
uwielbiony) został spełniony w Jego ukrzy�owaniu (12,23-33) i zmartwychwstaniu. Dlatego wydarzenie to było 
ich pełnym spotkaniem z trzeci� osob� Trójjedynego Boga.  

Na pierwszy rzut oka wydaje si� to by� jedyn� mo�liw� interpretacj�, lecz dalsze zastanowienie si� prowadzi 
do kilku w�tpliwo�ci.  

Po pierwsze, je�li przyjmiemy takie zrozumienie tego zdarzenia, napotkamy wówczas na wielkie trudno�ci w 
powi�zaniu go z tym, co wydarzyło si� pó�niej w dzie� Pi��dziesi�tnicy, i co nabrałoby drugorz�dnego 
znaczenia. Zdarzenie nawet nie wspomniane przez Mateusza, Marka czy Łukasza, i tylko w jednym wierszu u 
Jana, stałoby si� kluczowym momentem w �yciu apostołów, obok którego Pi��dziesi�tnica staje si� jedynie 
dniem wyzwolenia mocy. Je�eli ju� wcze�niej otrzymali Ducha i zamieszkiwał w nich tego dnia, jak mamy 
zrozumie� takie obrazowe okre�lenia jak „zst�pił”, „został wylany na nich”, opisuj�ce Pi��dziesi�tnic� – czy� 
j�zyk ten nie wydawałby si�, mówi�c najdelikatniej, nieodpowiedni?  

Po drugie, równie trudno byłoby powi�za� to zdarzenie z „Górnej Izby” z ich dotychczasowym 
do�wiadczeniem. Je�li Duch był ju� wcze�niej z nimi i je�li ju� Go znali (J 14,17 – patrz rozdział 12), niełatwo 
jest dostrzec jak�� konkretn� zmian� nast�puj�c� w nich w tym momencie. Brak jest jakiegokolwiek dowodu na 
to, �e nast�piła radykalna zmiana w post�powaniu lub działalno�ci uczniów pomi�dzy tym wydarzeniem a 
Pi��dziesi�tnic� oprócz rado�ci, któr� mo�na łatwo wytłumaczy� ich ponownym spotkaniem ze 
zmartwychwstałym Jezusem.  

Po trzecie, gdyby interpretacja ta miała by� prawdziwa, zaprzeczyłaby bezpo�rednio wcze�niejszej 
wypowiedzi Jezusa o tym, �e przyj�cie Ducha było uzale�nione od Jego odej�cia, które jeszcze nie nast�piło 
(16,7).  

Po czwarte, czy� poj�cie „uwielbiony” nie oznaczało dla Jana tak�e powrotu do nieba i odzyskania chwały 
nale�nej tam Jezusowi (np. 17,5)?  

Po pi�te, Piotr, który był obecny podczas omawianego przez nas wydarzenia a tak�e w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy, zawsze traktował to drugie jako czas, kiedy „przyj�ł Ducha” (patrz Dz 10,47; 11,17; 15,9 – 
wszystkie zostały omówione w rozdziale 18). Je�eli sami apostołowie nie uwa�ali, �e „przyj�li Ducha” przed 
dniem Pi��dziesi�tnicy, nie wolno nam chyba sugerowa�, �e nie zrozumieli wyd�wi�ku zdarzenia w „Górnej 
Izbie”, a które my w naszej m�dro�ci rozumiemy lepiej ni� oni!  

W �wietle tych zarzutów dotycz�cych uto�samiania tego zdarzenia z przyj�ciem Ducha �wi�tego musimy 
poszuka� innego wyja�nienia.  

 
ZOSTALI ODRODZENI  
 
Według tego pogl�du zdarzenie to jest momentem, w którym uczniowie „narodzili si� na nowo” i zostali 

przeniesieni do „�ycia wiecznego”. W ten sposób zostali przygotowani na dzie� Pi��dziesi�tnicy, gdy� „tylko ci, 
którzy narodzili si� z Ducha, mog� zosta� ochrzczeni w Duchu”.  

Ta ostatnia uwaga odkrywa teologiczne zało�enia tych, którzy opowiadaj� si� za tak� interpretacj�. Jest to 
pogl�d na zbawienie powi�zany z zielono�wi�tkowym „drugim etapem”, czy te� „drugim błogosławie�stwem”. 
Oddzielaj�c chrzest w Duchu �wi�tym od odrodzenia, jego zwolennicy nauczaj�, �e istnieje podwójne 
„przyj�cie” Ducha w przypadku ka�dego wierz�cego. Najpierw przyjmuje si� Ducha �wi�tego dla zbawienia i 
przebaczenia (w momencie opami�tania i uwierzenia), a nast�pnie przyjmuje si� Go drugi raz do słu�by w mocy. 
J 20,22 jest prawie jedynym wierszem dowodz�cym tej teorii (by� mo�e dlatego, �e jest to jedyny wiersz w 
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Nowym Testamencie, który mówi o „przyj�ciu Ducha” poza prze�yciem chrztu w Duchu �wi�tym) i wydarzenie 
to traktuje si� jako standardowy przykład dla wszystkich nast�pnych nawróce�. Przerwa siedmiu tygodni 
pomi�dzy narodzeniem si� na nowo apostołów i chrztem w Duchu �wi�tym w poł�czeniu z „oczekiwaniem” w 
modlitwie jest traktowana jako „norma” dla dzisiejszego pocz�tku w �yciu chrze�cijanina.  

Pogl�d ten ma t� zalet�, �e brzmi bardzo rozs�dnie, ale chyba za rozs�dnie! W rzeczywisto�ci istniej� 
przynajmniej dwie wyra�ne oznaki, �e nie był to moment „odrodzenia” dla apostołów.  

Po pierwsze, słownictwo powi�zane z „odrodzeniem” uczniów pojawia si� ju� wcze�niej w Pi�mie: J 13,10 
mówi, �e ju� s� czy�ci; J 1,12-13 mówi, którzy przyj�li Jezusa i uwierzyli w Jego imi� „narodzili si� z Boga” (a 
to z cał� pewno�ci� dotyczyło przede wszystkim uczniów); Mt 13,11 mówi, �e do nich nale�ało ju� objawienie 
Królestwa, mogli ju� je „ogl�da�” (por. J 3,3).  

Po drugie, nie wszyscy apostołowie byli obecni podczas zdarzenia w „górnej izbie”. Ten fakt wydaje si� tak 
oczywisty, lecz prawie zawsze jest pomini�ty! Tylko dziesi�ciu z „dwunastu” było tam obecnych. Kiedy Tomasz 
prze�ył „odrodzenie"? A Maciej? I je�li ju� o tym mówimy, gdzie narodziła si� na nowo reszta ze 120 uczniów, 
którzy zostali ochrzczeni w Duchu w dzie� Pi��dziesi�tnicy? Je�eli Pi��dziesi�tnica traktowana jest jako drugie 
przyj�cie Ducha, kiedy ci wszyscy uczniowie otrzymali Go po raz pierwszy?  

Wydaje si�, �e ta druga interpretacja równie� jest niezadowalaj�ca. Mo�e wi�c przyjrzymy si� teraz 
trzeciemu i ostatniemu pogl�dowi i jego wyja�nieniu znaczenia zdarzenia w „Górnej Izbie”.  

 
„ODBYLI PRÓB�” PRZED PI��DZIESI�TNIC�  
 
Zamiast pyta�, co wydarzyło si� tego dnia, powinni�my zada� bardziej radykalne pytanie: czy „cokolwiek” 

si� wtedy wydarzyło? To znaczy, czy wydarzyło si� cokolwiek innego oprócz tego, co Jezus zrobił i powiedział? 
Mo�emy zupełnie prosto odpowiedzie� na to pytanie na podstawie zapisu Jana – nic si� nie zdarzyło!  

Je�eli to prawda, o co chodziło w tym wydarzeniu? Dlaczego Jan zapisał go i jaki miał on cel?  
Jezus przygotowywał swych uczniów do zupełnie nowego prze�ycia, którego mieli do�wiadczy� za kilka 

tygodni. Była to próba, która miała ich zaznajomi� z niektórymi aspektami nadchodz�cego wydarzenia, tak aby 
kiedy ju� nadejdzie, zarówno rozpoznali to co si� dzieje, jak równie� zareagowali na� we wła�ciwy sposób.  

W tym przygotowaniu Jezus podał swym uczniom i sygnał (znak), i polecenie (albo rozkaz). Był to 
klasyczny przykład przygotowania/prze�wiczenia typu: „kiedy to si� stanie... zróbcie tak...”  

 
Sygnał  
Dosłownie tekst ten mówi, �e „Jezus dmuchn�ł”. Dodatkowe słowa „na nich” stanowi� prób� 

przetłumaczenia niezwykłego czasownika greckiego „emfisao”, który dosłownie znaczy „wdmuchiwa�”, 
„nadmucha�”. Takie dmuchanie byłoby zarówno słyszane, jak i odczuwane przez uczniów (por. 3,8). D�wi�k ten 
b�dzie przypominał szum wiatru. Kiedy usłyszeli go siedem tygodni pó�niej, wiedzieli od razu, �e to Jezus 
ponownie dmucha na nich, wdmuchuj�c w nich swego Ducha. Tak si� składa, �e w grece jednego słowa – 
„pneuma” – u�ywa si� na okre�lenie trzech słów: „oddech”, „wiatr” i „duch”. Podobnie w Starym Testamencie, 
onomatopeiczne (tzn. takie, w którym brzmienie i znaczenie s� takie same) hebrajskie słowo „ruach” jest 
u�ywane na okre�lenie tych trzech słów.  

 
Rozkaz  
„Przyjmijcie” wyst�puje tutaj w trybie rozkazuj�cym; jest to polecenie. Słowo to wyst�puje tak�e w aory�cie, 

oznaczaj�c pojedynczy akt przyj�cia. Przyj�cie Ducha jest raczej czynn�, a nie biern� odpowiedzi�. Wskazuje na 
aktywne branie, a nie na bierne poddanie si�. Wymagana jest współpraca – Jezus tchnie, a oni musz� „przyj�� to 
tchnienie"! Ten aoryst w trybie rozkazuj�cym niekoniecznie musi oznacza�, �e Jezus nakazywał uczniom 
uczynienie tego od razu. Nie ma te� �adnej wskazówki w J 20, �e rzeczywi�cie odpowiedzieli wtedy na to 
polecenie. Lecz kiedy nadszedł dzie� Pi��dziesi�tnicy, z cał� pewno�ci� to uczynili. Kiedy wiatr/oddech Jezusa 
spocz�ł na nich, uczniowie „zacz�li mówi� innymi j�zykami... (Dz 2,4). Poddali swoje ciała Jego działaniu. Był 
to akt ich woli, akt współpracy, �wiadome przyj�cie daru Ducha.  

 
Inne rozwa�ania  
Je�li spojrzymy na zdarzenie, które rozegrało si� w „Górnej Izbie” w pierwsz� niedziel� wielkanocn� jedynie 

w kategoriach tego, co rzeczywi�cie zostało zapisane i nie b�dziemy wczytywa� we� �adnych dodatkowych 
informacji, znikn� wszelkie trudno�ci, które pojawiały si� przy spekulowaniu o tym, co mogło si� wtedy 
wydarzy�. Jako przygotowuj�ca próba, lub u�ywaj�c biblijnego okre�lenia, jako „czyn profetyczny” 
wyobra�aj�cy przyszłe zdarzenie, tekst J 20,22 pasuje doskonale do szerszego kontekstu. Takie czyny 
profetyczne wyst�puj� w Starym i Nowym Testamencie (np. Ez 4; Dz 21,10-11). Nast�puj�ce my�li dostarczaj� 
dodatkowych dowodów potwierdzaj�cych t� interpretacj�.  

Po pierwsze, o wiele łatwiej jest wyja�ni� ten tekst opieraj�c si� na tej hipotezie. Zauwa�yli�my ju�, �e słowa 
„na nich” nie wyst�puj� w greckim oryginale; Jezus po prostu „tchn�ł”. Jeszcze bardziej uderzaj�ce jest, �e 
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polecenie przyj�cia nast�puje „po” tym dmuchni�ciu, a nie przedtem; gdyby Jezus przez to tchnienie 
rzeczywi�cie przekazał im Ducha, powiedziałby „otrzymali�cie Ducha �wi�tego” (w trybie oznajmuj�cym, a nie 
rozkazuj�cym).  

Po drugie, cały ten kontekst ma raczej przyszłe, a nie tera�niejsze odniesienie. W J 20,21 Jezus wysyła swych 
uczniów – lecz nie od razu! Chocia� czasownik wyst�puje w czasie tera�niejszym, nie maj� i�� natychmiast. To 
wysłanie stanie si� skuteczne dopiero po Pi��dziesi�tnicy. W J 20,23 uczniowie maj� odpuszcza� i zatrzymywa� 
grzechy. A jednak nie wydarzy si� to od razu – dopiero po dniu Pi��dziesi�tnicy. Pierwszy zapis dotycz�cy 
odpuszczenia grzechów znajduje si� w Dz 2, a zapis dotycz�cy zatrzymania grzechu w Dz 5. Je�eli J 20,21 i 
20,23 odnosz� si� w sposób oczywisty do przyszło�ci pomimo u�ycia czasowników w czasie tera�niejszym, 
wydaje si�, �e to samo powinno dotyczy� J 20,22.  

Po trzecie, uczniowie widzieli ju� przykład takiego profetycznego czynu Jezusa w tej wła�nie „Górnej Izbie”. 
Jezus wzi�ł chleb i wino i powiedział im, aby jedli i pili to jako Jego ciało i krew – w dzie� przed swoj� 
�mierci�, zanim Jego ciało zostało złamane i Jego krew przelana. Nie musimy wierzy�, �e podczas tej pierwszej 
„wieczerzy Pa�skiej” chleb i wino były rzeczywi�cie „komuni�” Jego ciała i krwi, któr� pó�niej si� stały (1 Kor 
10,16). Tej niezapomnianej nocy, kiedy krew jeszcze kr��yła w Jego ciele a Jego ciało ci�gle było z nimi, Jezus 
„�wiczył” z nimi to, co pó�niej miało si� dla nich sta� centralnym aktem uwielbiania. Wtedy Jezus tak�e 
ograniczył si� do przekazania znaku (chleb i wino) i polecenia („czy�cie to na moj� pami�tk�”), nie ma tak�e 
�adnego zapisu o przyj�ciu przez uczniów czego� wi�cej ni� znak. Akt ten stał si� „sakramentem” dopiero po 
nast�pieniu wydarzenia, który zapowiadał; w istocie, wydaje si�, �e powtórzono go dopiero po dniu 
Pi��dziesi�tnicy!  

Po czwarte, fakt, �e nie ma w ogóle mowy o tym, co przydarzyło si� uczniom po słowach Jezusa i Jego 
czynie, teraz wydaje si� bardzo istotny. Jan jest całkowicie wiarygodny w swym zapisie. Jezus na pewno 
przekazywał wtedy uczniom swój „autorytet”, lecz jeszcze nie „moc”.  

Tak wi�c Jezus tym prostym słowem i czynem, powi�zał na zawsze Pi��dziesi�tnic� ze sw� osob�. Nic 
dziwnego, �e gdy wydarzenie to miało miejsce, Piotr z tak� pewno�ci� siebie potwierdził, �e „[sam Jezus] 
sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie” (Dz 2,33). Był to ostateczny dowód na to, �e „Bóg uczynił tego 
Jezusa, którego wy ukrzy�owali�cie, Panem i Chrystusem” (Dz 2,36).  

 

14 
DZIE� PI��DZIESI�TNICY 

 
(Dzieje Apostolskie 1,4-5; 2,1-4) 

 
A spo�ywaj�c z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie si� z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której 
słyszeli�cie ode mnie; Jan bowiem chrzcił wod�, ale wy po niewielu dniach b�dziecie ochrzczeni Duchem 
�wi�tym. (Dz 1,4-5)  
A gdy nadszedł dzie� Zielonych �wi�t, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, 
jakby wiej�cego gwałtownie wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały si� im j�zyki jakby z ognia, 
które si� rozdzieliły i usiadły na ka�dym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem �wi�tym, i zacz�li mówi� 
innymi j�zykami, tak jak im Duch poddawał. (Dz 2,1-4)  

 
Poniewa� Biblia jest ksi�g� samoobja�niaj�c� si�, konieczne jest studiowanie cało�ci, aby zrozumie� jak�� jej 

cz���. Znaczenie ka�dego wydarzenia mo�emy doceni� w pełni jedynie wtedy, gdy widzi si� je jako ogniwo w 
ła�cuchu historii zbawienia. Niektóre zdarzenia s� tak kluczowe, �e bez nich cała historia nie miałaby sensu. 
Pi��dziesi�tnica jest takim wła�nie zdarzeniem.  

Dzie� Pi��dziesi�tnicy ma swoje korzenie w Starym Testamencie, który jest przede wszystkim zbiorem pism 
„proroków” (poczynaj�c od Pi�cioksi�gu Moj�esza a� do Malachiasza). Patriarchowie tak�e byli prorokami (Rdz 
20,7; Ps 105,15). Moj�esz wyraził nadziej�, �e pewnego dnia cały Bo�y lud, nie tylko jego starsi, b�dzie 
prorokowa� (Lb 11,25-29). Joel poszedł jeszcze dalej zapowiadaj�c, �e w dniach ostatecznych prorokowa� b�d� 
wszyscy (Jl 3,1-2).  

Prorocy prorokowali, poniewa� Duch Pa�ski „zst�pił” na nich, „napełnił” ich albo „został im dany”. St�d te� 
w dniu, kiedy wszyscy ludzie b�d� prorokowa�, stanie si� tak, poniewa� nast�pi wylanie Ducha �wi�tego na 
skal� dotychczas niespotykan�. Stanie si� to istot� nowego przymierza, które Bóg ustanowi, w miejsce starego, 
zawartego na górze Synaj (Iz 32,15; Jr 31,31-34; Ez 36,26-27).  

Obietnica ta jest potwierdzona i uwypuklona w ewangeliach. Wszystkie cztery ewangelie podaj� zapowied� 
Jana Chrzciciela. Jako ostatni przedstawiciel proroków starego przymierza nakre�lił podwójny wymiar słu�by 
nadchodz�cego Mesjasza-króla, zmazuj�cego grzechy i zast�puj�cego je swym Duchem. Lecz Jan wprowadza 
nowy termin okre�laj�cy to prorockie pomazanie, termin zaczerpni�ty z własnej praktyki chrztu w wodzie, który 
stał si� wyrazist� analogi� tego, co miało nast�pi�. Sam Chrystus b�dzie pomazany przez Ducha, a nast�pnie 



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 51

b�dzie „chrzcił” innych Duchem �wi�tym. Nie byłaby to nowa rzecz, lecz nowe okre�lenie dla istniej�cego ju� 
wcze�niej prze�ycia i dlatego wła�nie jest ono identyczne z terminami starotestamentowymi wymienionymi 
powy�ej (patrz rozdział 5). To nowe słowo podkre�la ogarniaj�c� natur� tego namaszczenia; przyjmuj�cy Ducha 
b�dzie zanurzony, zatopiony w Duchu.  

Ostatniej nocy przed swoj� �mierci� Jezus poszerzył zrozumienie tej obietnicy, podkre�laj�c, �e Duch �wi�ty 
jest „osob�” a nie tylko „moc�” i �e Jego rol� b�dzie kontynuowanie przekonywuj�cej i nauczaj�cej słu�by 
Jezusa, oraz �e wypełni pustk� pozostawion� po odej�ciu Jezusa (J 14-16). W dzie� swego zmartwychwstania 
odbył ze swymi uczniami „prób�” uzmysławiaj�c� im sposób, w jaki obietnica ta spełni si� (patrz rozdział 13). 
Łukasz podaje Jego polecenie wydane tu� przed Jego wniebowst�pieniem, aby czekali w Jerozolimie a� zostan� 
„przyobleczeni moc� z wysoko�ci” (inny termin hebrajski u�yty w oryginale Sdz 6,14 i 1Krn 12,19).  

W taki oto sposób przez wiele wieków była przygotowywana scena na rozegranie si� dramatu 
Pi��dziesi�tnicy. Zwró�my teraz uwag� na znaczenie tego dnia. Jako jedno z trzech dorocznych �wi�t 
�ydowskich obchodzono je na pami�tk� otrzymania zakonu na górze Synaj, które miało miejsce dokładnie w 
pi��dziesi�t dni po rozlaniu krwi baranka paschalnego w Egipcie, st�d te� nazwa tego dnia -Pi��dziesi�tnica. 
Nadanie zakonu zako�czyło si� �mierci� trzech tysi�cy Hebrajczyków, którzy go złamali! (Wj 32,28). Od 
momentu wkroczenia do ziemi obiecanej dzie� ten nabrał znaczenia powi�zanego z rolnictwem, cho� zostało to 
ju� przewidziane w zakonie (gdzie znajdujemy odniesienie do niego jako do �wi�ta Tygodni w Wj 34,22; �wi�ta 
	niw w Wj 23,16; i – co najwa�niejsze dla Nowego Testamentu – Dnia Pierwszych Zbiorów w Lb 28,26). W 
istocie miał to by� dzie� pierwszych zbiorów wiele wieków pó�niej – kiedy trzy tysi�ce zostały przeniesione ze 
�mierci do �ywota (litera zabija, lecz Duch o�ywia – 2 Kor 3,6).  

Przed wydarzeniem tym miało miejsce przygotowanie zarówno ze strony ludzi, jak i Boga. Tych stu 
dwudziestu, którzy wzi�li w nim udział (liczba ta pochodzi z Dz 1,15), było uczniami Jezusa i wszyscy 
pochodzili z północy, z Galilei (Dz 2,7; por. 1,11); tylko jeden z dwunastu pochodził z południa, Judasz 
Iskariota, lecz tego nie było ju� w�ród nich. Byli �wiadkami �mierci i zmartwychwstania Jezusa i nieobce im 
było uczucie wielkiej rozpaczy i wielkiej rado�ci. B�d�c razem, wolni byli od emocjonalnych zahamowa� (które 
obecnie s� powszechn� barier�) i byli gotowi swobodnie, bez zakłopotania podda� si� działaniu Ducha 
�wi�tego. Równie� wspólnie sp�dzali czas na modlitwie – Pan Jezus jasno powiedział, �e Ojciec daje Ducha 
tym, którzy Go o to prosz� (Łk 11,13; zwró� uwag� na czas tera�niejszy ci�gły – „trwaj� w proszeniu"). 
Wszyscy oni chcieli by� ochrzczeni Duchem �wi�tym i otrzyma� Jego moc (Dz 1,5. 8). Czego oczekiwali w 
odpowiedzi na swe modlitwy, czy mieli jakie� wyobra�enie tego co i kiedy si� to wydarzy? Czy Pi��dziesi�tnica 
była zupełnie nieoczekiwana, zarówno w czasie jak i w tym, co ze sob� przyniosła?  

Je�li chodzi o to czego oczekiwali, mo�emy jedynie zgadywa�. Wydaje si� prawdopodobne, �e spodziewali 
si� usłysze� d�wi�k tchnienia ich Pana (patrz rozdział 13), cho� niewielu wyobra�ało sobie chyba, �e tym razem 
b�dzie on brzmiał jak pot��na wichura! I prawie na pewno spodziewali si�, �e rezultatem przyj�cia obiecanego 
Ducha b�dzie strumie� słów wypływaj�cy z ich ust (znane im były takie przykłady, jak Saul w 1Sm 10,10, nie 
mówi�c ju� o prorokach), chocia� prawdopodobnie nigdy nawet nie przypuszczali, �e tak płynnie b�d� mówili 
innymi j�zykami, których nigdy nie uczyli si�.  

Je�li chodzi o to, kiedy spodziewali si� zst�pienia Ducha �wi�tego, bardziej ni� prawdopodobne jest to, �e 
skupili sw� uwag� na dniu Pi��dziesi�tnicy. Nie mogli zignorowa� faktu, �e Jezus sam zaplanował sw� �mier� 
tak, aby zbiegła si� w czasie z zabiciem baranka paschalnego (co do minuty, o trzeciej po południu w wigili� 
Paschy – mo�liwe �e Wj 12,6 mówi o tej wła�nie godzinie). Byłoby rzecz� ze wszech miar naturaln� oczekiwa�, 
�e nast�pne wiekopomne wydarzenie b�dzie miało miejsce w czasie nast�pnego wielkiego �wi�ta, w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy, kiedy ponownie naród �ydowski zbierze si� ze wszystkich stron �wiata w Jerozolimie. W 
ka�dym razie, jedn� z ostatnich rzeczy, które Jezus im przekazał było to, �e zostan� ochrzczeni w Duchu 
�wi�tym za kilka dni (Dz 1,5). Czas i miejsce jakie wybrali do wspólnego spotkania potwierdza nasze 
przypuszczenie, �e wcze�niej ju� odgadli, jaki to b�dzie dzie�.  

Nie ma �adnej wskazówki w Dz 1, �e dziewi�ta rano była zwykł� por� dla ich spotka� modlitewnych. Była 
to jednak�e godzina rozpocz�cia modlitwy w �wi�tyni, a tutaj wła�nie zebrali si� razem, w jednym celu, 
pierwszego dnia �wi�ta. To, �e chodzi tu raczej o �wi�tyni�, a nie o górn� izb�, mo�emy odgadn�� z faktu, �e 
pó�niej tysi�ce ludzi doł�czyło do nich (a nie odwrotnie); jedynym ruchem, jaki wykonali uczniowie, było 
powstanie z miejsc dwunastu, podczas gdy reszta pozostała na swoich miejscach (Dz 2,14). Prawdopodobnie 
słowo „dom” wprowadziło w bł�d wielu czytelników; jednak mo�e ono oznacza� tak�e �wi�tyni�, jako miejsce 
przebywania Boga (2Sm 7,5-6; Iz 6,4; 56-7; Łk 19,46; Dz 7,47; itd.). Wiemy tak�e, �e było to zwykłe miejsce 
spotka� uczniów po Pi��dziesi�tnicy (Dz 3,1; to niezwykłe sformułowanie „ modlitwy” w Dz 2,42 mo�e tak�e 
odnosi� si� do liturgii �wi�tynnej). Najbardziej prawdopodobne jest to, �e chodziło tu o obszar Przedsionka 
Salomona, gdzie 	ydzi obydwu płci mogli przebywa� razem (miejsce to obecnie zajmuje meczet El-Aksa).  

Wst�p do tego wydarzenia tworzyły „zjawiska obiektywne” towarzysz�ce ich wewn�trznemu prze�yciu. 
Wiatr i ogie� s� bardzo ulotn� kombinacj�. Zwró�my uwag� na poł�czenie obrazu z d�wi�kiem; oko i ucho s� 
dwoma głównymi �rodkami komunikacji z dusz� człowieka, na które pó�niej Piotr si� powoływał: „to, co wy 
teraz widzicie i słyszycie” (Dz 2,33). Znaczenie wiatru byłoby zupełnie proste dla ka�dego 	yda, który u�ywał 
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tego samego słowa (ruach) na okre�lenie oddechu, wiatru i ducha. Powietrze w ruchu jest symbolem �ycia i 
mocy; wiatr jest metafor� niewidzialnej mocy Boga (Ez 37,9-10). Ogie� nie jest ju� tak oczywisty, chocia� 
cz�sto jest znakiem Bo�ej obecno�ci, tak jak w przypadku krzewu płon�cego przed Moj�eszem (Wj 3,2). Zwykle 
wskazuje on na niszcz�cy s�d Bo�y, gdy� Bóg jest ogniem trawi�cym (Pwt 4,24; 9,3; Ps 97,3; Hbr 12,29); do 
tego znaczenia prawdopodobnie odnosił si� Jan Chrzciciel kiedy mówił, �e Mesjasz b�dzie chrzcił Duchem 
�wi�tym i ogniem (por. Ml 4,1 z Mt 3,11-12). W Dz 2 bardziej prawdopodobne wydaje si�, �e ogie� 
symbolizuje Bo�� obecno��, a nie Jego oczyszczanie. Nie powinni�my te� wyobra�a� sobie pojedynczego 
płomyka płon�cego pionowo ponad głow� ka�dego ucznia (od tego mylnego poj�cia pochodzi kształt mitry 
biskupiej). J�zyk opisuj�cy to zdarzenie sugeruje raczej pot��ny ogie� zst�puj�cy z góry i rozdzielaj�cy si� na 
płomienie, których ko�ce dotykały ka�dej głowy, nie zapalaj�c nawet jednego włosa.  

Był to Bo�y odpowiednik nało�enia r�k! Poniewa� ka�dy z nich został dotkni�ty w tym samym czasie, 
wszyscy te� otrzymali Ducha w tym samym czasie. St�d te� prze�ycie to było zbiorowe tylko dlatego, �e było 
ono indywidualne. Jest to bardzo wa�na my�l -grupa ludzi nie mo�e by� napełniona Duchem �wi�tym, dopóki 
ka�dy jej członek nie b�dzie napełniony Duchem. Duch �wi�ty nie jest darowany zgromadzeniu jako cało�ci, 
chocia� cz�sto tak brzmi zwiastowanie w dzie� Zielonych �wi�t w wielu ko�ciołach. Jest On darowany ka�demu 
człowiekowi indywidualnie, a przez nich całemu ciału. St�d te� Ko�ciół nie mo�e nadal posiada� Ducha, je�eli 
jego członkowie Go nie otrzymali, ani duchowni nie mog� przekazywa� Ducha zgromadzeniu przez obrz�d 
liturgiczny, je�li sami nie zostali ochrzczeni w Duchu �wi�tym. Dzie� Zielonych �wi�t jest obchodzony 
niewła�ciwie, je�li traktuje si� go jako wyj�tkowy czas, w którym Ko�ciół jako cało�� otrzymał Ducha. Bli�sze 
prawdy jest to, �e był to pierwszy, cho� na pewno nie ostatni raz, kiedy członkowie Ko�cioła otrzymali Ducha 
�wi�tego, cho� przebywali wtedy jako grupa i otrzymali Go jednocze�nie. W pó�niejszych przypadkach 
opisanych w Dziejach, kiedy jaka� grupa ludzi otrzymywała Ducha, zwykle nie odbywało si� to jednocze�nie; 
grecki tekst nie pozostawia �adnych w�tpliwo�ci, �e otrzymywali Ducha „jeden za drugim”, kiedy kładziono na 
nich r�ce (patrz rozdział 16 i 20 na temat Dz 8 i 19).  

Zauwa�my, �e to co w Dz 1,5 zostało zapowiedziane jako „ochrzczenie Duchem �wi�tym”, teraz okre�lone 
jest mianem „napełnienia Duchem �wi�tym co oznacza, �e obydwa te terminy mo�na stosowa� wymiennie, z 
tym, �e „napełnienie” mo�e wyst�powa� cz��ciej ni� raz w przypadku tego samego człowieka (jak w Dz 4,31). 
„Chrzest” dotyczy tylko pierwszego napełnienia. To samo prze�ycie pó�niej jest opisane takimi okre�leniami, 
jak „został wylany”, „dany”, „otrzymany”, „zst�pił” itd., w przypadku, kiedy do�wiadczali tego inni (zobacz 
rozdział 5).  

W tym momencie „zjawiska obiektywne” (pochodz�ce z zewn�trz) ust�puj� miejsca „zjawiskom 
subiektywnym” (pochodz�cym od wewn�trz). Zostali napełnieni „po brzegi"! Jak ju� powiedzieli�my, usta 
zwykle daj� wyraz „zawarto�ci” serca – dobry nastrój wyra�a si� �miechem, zło�� i strach krzykiem, smutek 
płaczem. Osoba napełniona Duchem �wi�tym zaczyna prorokowa� (w której� z form prorokowania). 
Spontaniczna mowa jest znakiem towarzysz�cym temu oraz wszystkim nast�pnym przyj�ciom Ducha. J�zyki 
poprzednio „rozpalone przez piekło” (Jk 3,6), teraz wypowiadaj� jedynie słowa z natchnienia Ducha.  

W dzie� Pi��dziesi�tnicy wszystkie wypowiadane słowa pochodziły z j�zyków nieznanych tym, którzy si� 
nimi posługiwali, cho� Bóg znał je wszystkie. Był to drugi raz w historii, kiedy Bóg zst�pił i sprawił, �e ludzie, 
którzy dotychczas posługiwali si� tylko jednym j�zykiem, zacz�li mówi� wieloma. Jednak�e w przypadku 
Pi��dziesi�tnicy nast�piło raczej odwrócenie, a nie powtórzenie przypadku wie�y Babel (Rdz 11,7). Wówczas 
był to akt Bo�ego s�du, którego celem było pomieszanie i „oddzielenie”. (W innym znaczeniu „obce j�zyki” 
kojarzyły si� z nadchodz�cym s�dem nad Izraelem -por. Pwt 28,49 z Iz 28,11-12; Paweł ma na my�li te wła�nie 
teksty, kiedy pisze, aby nie modlono si� wspólnie j�zykami podczas nabo�e�stwa – 1 Kor 14,21-23). W 
przypadku Pi��dziesi�tnicy ta sama umiej�tno�� posłu�yła ku pocieszeniu i „poł�czeniu”. Ludzie nie byli teraz 
rozdzielani, ale poł�czeni (2,6).  

To, �e j�zyki te były rzeczywi�cie istniej�cymi j�zykami (lub przynajmniej ró�nymi dialektami) z wszelkimi 
zasadami gramatycznymi, potwierdza reakcja zafascynowanych słuchaczy.  

Zauwa�my te�, �e mowa ta była skutkiem współpracy i odpowiedzi człowieka na Bo�� inicjatyw�. „Oni” 
zacz�li mówi�, co wi��e si� ze �wiadomym aktem wibracji strun głosowych. Duch �wi�ty jedynie „poddawał im 
to, co maj� mówi�”, tzn. kontrolował ich j�zyk i usta, przetwarzaj�c d�wi�k w sensowny j�zyk. Nie zmuszał ich 
do tego, aby mówili, lecz dawał wyraz my�lom i uczuciom wypływaj�cym z ich ust. Uczniowie mówili, Duch 
mówił im co powiedzie�. Wszystkie dary Ducha �wi�tego maj� ten podwójny charakter, nikt nigdy nie jest 
zmuszany do ich u�ywania. Kiedy s� darowane, nale�y je przyj�� czynnie a nie biernie.  

Dopiero po tym wszystkim zebrał si� wokół nich du�y tłum gapiów. Poniewa� był to dzie� Pi��dziesi�tnicy, 
Jerozolima, a zwłaszcza �wi�tynia, wypełniona była pielgrzymami. Nie widzieli pierwszych znaków, czyli 
wiatru i ognia (gdyby tak było byliby jeszcze bardziej zdumieni!), lecz przyci�gn�ło ich niezwykłe, bez �adnych 
zahamowa�, zachowanie uczniów, zwykle kojarzone ze stanem upojenia alkoholem! Kiedy zacz�li rozumie�, co 
tamci mówili, napotkali na co�, co nie pasowało do takiego wyja�nienia. Dowód niezwykło�ci tego zdarzenia był 
zarówno słyszalny (słyszeli swoje własne j�zyki), jak i widzialny (widzieli, �e m��owie ci byli Galilejczykami, 
prawdopodobnie na podstawie ich ubioru). Piotr pó�niej nawi�zywał do tego dowodu (Dz 2,33).  
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Korzystaj�c z tego zainteresowania tłumu, dwunastu apostołów powstało ze swych miejsc i Piotr w ich 
imieniu i jednym j�zykiem wygłosił swe pierwsze mo�e najlepsze kazanie. Reszta to ju� historia.  

Wracaj�c do głównego celu tej ksi��ki – rozwa�ania na temat nowotestamentowej nauki o pocz�tku �ycia 
chrze�cija�skiego – musimy zada� teraz proste i zasadnicze pytanie: czy wydarzenie to było wyj�tkowe i 
niepowtarzalne, czy te� stanowi ono model dla wszystkich pó�niejszych chrze�cija�skich narodzin?  

Ci, którzy wierz�, �e Pi��dziesi�tnica była wyj�tkowa i nie wolno jej traktowa� jako normy dla pó�niejszych 
przypadków, zwykle podkre�laj� zbiorowy aspekt tego wydarzenia. Dzie� ten jest traktowany jako „narodziny 
Ko�cioła”. Uwa�a si�, �e obietnica, i� „Jezus b�dzie chrzcił Duchem �wi�tym”, została wypełniona ju� na 
pocz�tku, w przypadku 120 wierz�cych. Cały Ko�ciół, trwaj�cy poprzez wieki, został wtedy ochrzczony w 
Duchu �wi�tym i zachowuje to prze�ycie jako wieczn� własno��. St�d te� w takiej sytuacji nie ma �adnej 
potrzeby, aby ucze� d��ył do otrzymania tego „zielono�wi�tkowego prze�ycia” chrztu w Duchu �wi�tym 
bezpo�rednio dla siebie. Potrzebuje tylko zosta� członkiem Ko�cioła – przez wiar�, według chrze�cijan 
ewangelicznych; przez chrzest i bierzmowanie, według katolików. W ten sposób automatycznie ma udział w 
chrzcie w Duchu �wi�tym prawdziwego Ko�cioła czy jest on definiowany instytucjonalnie czy mistycznie. 
Jednak�e zauwa�yli�my ju� wcze�niej, �e podej�cie to nie zgadza si� z wyra�nym naciskiem na indywidualny 
aspekt Pi��dziesi�tnicy. Nie wyja�nia te� w sposób odpowiedni tego, co przydarzyło si� innym po 
Pi��dziesi�tnicy.  

Oczywi�cie, były pewne wyj�tkowe cechy pierwszego wylania Ducha, które pó�niej ju� si� nie powtórzyły. 
Szum wiatru i widok ognia nie pojawiaj� si� ponownie w Nowym Testamencie, cho� napotykamy wzmianki o 
takich zjawiskach w pó�niejszej historii Ko�cioła. Nie czytamy te� o �adnej innej sytuacji, w której inne j�zyki 
zostały rozpoznane jako rzeczywi�cie istniej�ce – chocia� i w tym przypadku pó�niejsza historia Ko�cioła 
zawiera takie przykłady. Z tego wnioskujemy, �e „zjawiska obiektywne”, jak je nazwali�my, nie maj� swych 
odpowiedników gdzie indziej w Nowym Testamencie.  

Ale „zjawiska subiektywne” maj�! Dzieje Apostolskie zawieraj� przynajmniej trzy inne opisy podobnych 
zdarze�, w których pojawia si� ten sam opisowy j�zyk i które przedstawiaj� takie same rezultaty. W jednym 
przypadku apostoł Piotr szczególnie identyfikuje to, co si� tam zdarzyło, z Pi��dziesi�tnic� (zobacz rozdział 18 
na temat Dz 10,47; 11,15 i 15,8, wszystkie odnosz�ce si� do domu Korneliusza w Cezarei). Jak zatem 
zwolennicy wyj�tkowo�ci Pi��dziesi�tnicy wyja�niaj� te „wyj�tkowe” wydarzenia, które miały miejsce w 
Samarii, Cezarei i Efezie? Ich odpowied� powi�zana jest ponownie z poj�ciem zbiorowo�ci; według niej 
przypadki te nie dotycz� poszczególnych osób ochrzczonych razem Duchem �wi�tym, lecz nowych grup 
etnicznych składaj�cych si� na ras� ludzk�, przedstawiaj�cych poszerzaj�cy si� kr�g Ko�cioła. St�d te� Samaria 
staje si� Pi��dziesi�tnic� dla Samarytan, Cezarea staje si� Pi��dziesi�tnic� dla pogan; Efez nie bardzo pasuje do 
tej serii, wi�c traktowany jest jako pewnego rodzaju historyczny anachronizm, Pi��dziesi�tnica dla byłych 
uczniów Jana. Uwa�aj�c, �e te cztery kolejne Pi��dziesi�tnice obejmuj� cał� ras� ludzk�, zwolennicy tego 
pogl�du nie oczekuj� �adnych nast�pnych (zbiorowych) narodzin tego rodzaju. Przypuszczalnie Chi�czycy, 
Rosjanie i Amerykanie wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu �wi�tym w Cezarei razem z Korneliuszem.  

Takie pogl�dy były wykorzystywane do pocieszania całych rzesz chrze�cijan. Traktowanie tych czterech 
wydarze� jako pocz�tkowych i dlatego anormalnych usprawiedliwia ich i zwalnia od d��enia do osobistego 
prze�ycia chrztu w Duchu �wi�tym.  

Lecz czy jest to wła�ciwa interpretacja? Czy zgadza si� ona z Pismem �wi�tym? Uwa�ne przestudiowanie 
pi�ciu nowotestamentowych nauczycieli odkrywa jednogło�ne oczekiwanie, �e „Pi��dziesi�tnica” b�dzie 
powtarzana w prze�yciu ka�dego poszczególnego wierz�cego!  

Jan Chrzciciel. Zapowied� Jana o przyszłej słu�bie Mesjasza, który miał chrzci� w Duchu �wi�tym, miała 
przynajmniej tak szeroki zakres jak jego własna słu�ba chrzczenia w wodzie. Mówi�c „ten b�dzie was chrzcił w 
Duchu �wi�tym”, potencjalnie zwracał si� do ka�dego spo�ród tych wielu tysi�cy, którzy przychodzili do niego, 
aby da� si� ochrzci� w wodzie ku opami�taniu. Opisywał nieustaj�c� słu�b� o wielkim zasi�gu, która zast�pi 
jego własn�. Byłby ogromnie zaskoczony, gdyby mu powiedziano, �e jego zapowied� wyga�nie po jednym dniu 
(lub w najlepszym przypadku po trzech albo czterech)! Z tym przekonaniem zapowiadał chrzest w Duchu, który 
b�dzie powszechnie dost�pny.  

Apostoł Jan. Czwarta ewangelia podziela to powszechne oczekiwanie, podaj�c słowa Jezusa, który zapraszał 
„ka�dego”, kto jest spragniony, aby przyszedł i pił (J 7,37-39), do których autor dodał swój własny komentarz 
identyfikuj�cy to zaproszenie z Pi��dziesi�tnic�. On tak�e byłby zadziwiony, gdyby mu powiedziano, �e 
zaproszenie Jezusa ograniczyło si� jedynie do stu dwudziestu, którym udało si� by� na wła�ciwym miejscu we 
wła�ciwym czasie!  

Apostoł Piotr. Pod koniec swego pierwszego kazania Piotr z cał� pewno�ci� siebie zaprosił swych 
słuchaczy, aby wzi�li udział w prze�yciu, którego byli �wiadkami, z pełnym przekonaniem, �e obietnica, która 
wła�nie si� wypełniła w przypadku 120, od tej pory b�dzie zawsze i wsz�dzie ("do wszystkich, którzy s� z dala") 
i dla wszystkich ("i dla dzieci waszych") dost�pna.  

Ewangelista Łukasz. Zapis Łukasza dotycz�cy wydarze� w Samarii i Cezarei pokazuje, �e jedyn� 
niezwykł� cech� w ka�dym tym przypadku był czas. Pod ka�dym innym wzgl�dem, jak jeszcze zobaczymy, 
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wydarzenia te były zgodne z normalnym wzorcem narodzin, zwłaszcza je�li chodzi o „zjawiska 
zielono�wi�tkowe” towarzysz�ce przyj�ciu Ducha. Nawet wydarzenie w Efezie pozostaje w zgodzie z t� norm�.  

Apostoł Paweł. J�zyk „zielono�wi�tkowy” okre�la narodziny duchowe wszystkich czytelników Pawła. 
Zostali oni „ochrzczeni w jednym Duchu” (1 Kor 12,13 – patrz rozdział 23), Duch �wi�ty został „wylany na 
nich” obficie (Tt 3,6 – patrz rozdział 26) i w ten sposób „przyj�li Ducha” (Ga 3,2).  

W �wietle tych argumentów nie znajdujemy w Nowym Testamencie podstawy, według której zdarzenie z 
dnia Pi��dziesi�tnicy mogłoby by� traktowane jako zbiorowe, wyj�tkowe i niepowtarzalne, i �e mogłoby ono 
by� całkowitym wypełnieniem proroctwa Jana o nadchodz�cym chrzcie w Duchu �wi�tym. J�zyk opisuj�cy 
subiektywne prze�ycie uczniów tego dnia wyst�puje w przypadku pó�niejszych wierz�cych, którzy nie byli 
obecni w tym czasie. Pewne „zjawiska obiektywne” towarzysz�ce temu pierwszemu zdarzeniu nie powtarzaj� 
si� ju� w przypadku nast�pnych, ale w istocie było to pierwsze z wielu takich „wyla�” Ducha �wi�tego.  

Wniosek z tego wypływaj�cy jest taki, �e dzie� Pi��dziesi�tnicy „dał pocz�tek” ostatniemu elementowi 
narodzin chrze�cija�skich. Chrzest w Duchu �wi�tym stanowi zako�czenie czteroelementowego procesu po 
opami�taniu, wierze i chrzcie w wodzie. Prze�ycie tych stu dwudziestu jest wzorcem, norm� dla wszystkich 
nast�pnych wierz�cych.  

 

15 
TRZY TYSI�CE 

 
(Dzieje Apostolskie 2,38-41) 

 
A Piotr do nich: Opami�tajcie si� i niechaj si� ka�dy z was da ochrzci� w imi� Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha �wi�tego. Obietnica ta bowiem odnosi si� do was i do dzieci 
waszych oraz do wszystkich, którzy s� z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu te� innymi słowy składał 
�wiadectwo i napominał ich, mówi�c: Ratujcie si� spo�ród tego pokolenia przewrotnego. Ci wi�c, którzy przyj�li 
słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysi�cy dusz. (Dz 2,38-41)  

 
Dlaczego Piotr nie powiedział swym słuchaczom, aby uwierzyli w Pana Jezusa? Czy wyra�enie „i do dzieci 

waszych” odnosi si� do chrztu niemowl�t? Dlaczego nie ma �adnej wzmianki na temat przejawów działania 
Ducha �wi�tego w�ród nawróconych? Ten krótki tekst wywołał wiele takich pyta� i kontrowersji!  

Mogliby�my nazwa� to pierwszym przykładem post-pentekostalnej ewangelizacji! St�d te� mo�emy 
oczekiwa�, �e dostarczy nam pewnych wskazówek co do rozpoczynania �ycia chrze�cija�skiego, wa�nych dla 
Ko�cioła nast�pnych wieków. Szczere pytanie słuchaczy Piotra, którzy chcieli uzyska� praktyczne wskazówki o 
tym, jak powinni zareagowa� na jego przesłanie, czyni jego odpowied� niezmiernie istotn�. Napotykamy tutaj na 
pierwsz� sytuacj�, w której podzielono si� wie�ci� o zbawieniu. Dlatego warto przyjrze� si� bli�ej nauce Piotra i 
technice przekazania jej.  

Zaskakuje nas brak czasownika „wierzy�”, czy nawet rzeczownika „wiara”. Najbli�szym odpowiednikiem 
tego poj�cia byłaby pó�niejsza uwaga – „przyj�li słowo jego” (2,41). Mo�emy przypuszcza�, �e Piotr albo 
wywnioskował z ich pytania, albo intuicyjnie domy�lił si�, �e ju� uwierzyli jego zwiastowaniu o tym, �e „Jezus 
jest Panem i Chrystusem” (2,36). Z pewno�ci� nie przejawili �adnej ch�ci zakwestionowania zwiastowania 
Piotra, czy nawet dyskutowania na ten temat. Teraz byli tak samo przekonani o Jego zmartwychwstaniu i 
wniebowst�pieniu, jak poprzednio o Jego ukrzy�owaniu i pogrzebie. Ich pytanie przyznaje, �e byli całkowicie 
�wiadomi tego, i� intelektualne zaakceptowanie tych faktów nie wystarczy; fakty te musz� doprowadzi� do 
czynów ("Co mamy „czyni�”, m��owie bracia?"). Dlatego zb�dne byłoby mówienie im aby „uwierzyli”, skoro 
zapragn�li odpowiedzie� w sposób praktyczny.  

Jednak pytanie to ma odcie� etyczny. Piotr oskar�ył ich o współudział w ukrzy�owaniu Jezusa ("którego wy 
ukrzy�owali�cie” – 2,36). Przyj�li ten zarzut bez sprzeciwu czy wymówki. Byli winni najohydniejszej zbrodni, 
jak� mogli popełni� – jako 	ydzi zamordowali swego własnego, z dawna oczekiwanego Mesjasza! Dlatego ich 
pytanie powinni�my odczyta� jako krzyk płyn�cy prosto z serca, a nie intelektualn� ciekawo��. Zawarte s� w 
nim rozpacz i nadzieja. Mogliby�my tak sparafrazowa� ich błaganie: „Czy jest co� takiego, co mogliby�my 
uczyni�, aby naprawi� to straszne zło?”; lub inaczej: „Co teraz zrobimy?”  

Nawet je�li w rozpaczy zw�tpili czy kiedykolwiek zdołaj� to naprawi�, odpowied� Piotra jest pełna nadziei. 
Ich grzech mo�e zosta� zmazany. Mog� „da� si� zbawi�” (takie jest znaczenie czasownika w stronie biernej w 
wierszu 40), je�li tylko wysłuchaj� jego polece�.  

Pierwsz� rad� Piotra jest polecenie „opami�tajcie si�” – to samo słowo u�ywane zarówno przez Jana 
Chrzciciela, jak i Jezusa, zapowiadaj�cych zbli�anie si� Królestwa („Królestwo Niebios jest na wyci�gni�cie 
r�ki”; Mt 3,2; 4,17). Dla słuchaczy Piotra oznaczało to tak� sam� radykaln� zmian� w my�lach, słowach i 
uczynkach. Zdaj�c sobie spraw� z tego, jak �le os�dzili Jezusa, musz� teraz otwarcie przyzna� si� do tego i 
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„przej�� na Jego stron�” wraz z uczniami, bez wzgl�du na to, jak� cen� musieliby za to zapłaci�. Publiczne 
przyznanie, �e Jezus jest Panem i Chrystusem, b�dzie dowodem ich opami�tania.  

„Dajcie si� ochrzci�” (wiersz 38) pokazuje, �e od samego pocz�tku apostołowie rozumieli, i� chrzest w 
wodzie, zapocz�tkowany przez Jana i kontynuowany przez Jezusa, miał by� nadal praktykowany obok chrztu w 
Duchu �wi�tym wieku mesja�skiego. Obydwa chrzty miały charakteryzowa� „dni ostateczne”. Jedynie wyra�ne 
polecenie samego Jezusa, tak jak zapisuje to Mateusz (Mt 28,19), mo�e wyja�ni�, dlaczego Piotr i inni 
apostołowie nigdy nie uwa�ali, �e chrzest w Duchu �wi�tym uczynił zb�dnym chrzest w wodzie (Dz 10,47 
�wiadczy o czym� zupełnie odwrotnym – chrzest w Duchu sprawił, �e chrzest w wodzie stał si� pilnie 
potrzebny). Ponadto, Piotr podał dokładnie ten sam powód dla chrztu w wodzie jak Jan Chrzciciel, a 
mianowicie: „odpuszczenie” lub „przebaczenie” grzechów (por. Dz 2,38 z Mk 1,4). J�zyk ten jest najwyra�niej 
„instrumentalny” – Piotr wierzy, �e w chrzcie w wodzie rzeczywi�cie „dokonuje si�” oczyszczenie. Dla niego, 
tak jak dla pozostałych apostołów, obmycie ciała i obmycie sumienia były zewn�trznym i wewn�trzny aspektem 
tego samego wydarzenia, akt zewn�trzny powoduj�cy wewn�trzn� zmian�. Zrozumienie takie było raczej 
„sakramentalne” ni� symboliczne. Ujmuj�c to pro�ciej, Piotr byłby bardzo zaskoczony, gdyby kto� zapytał go 
czy mo�e uzyska� przebaczenie grzechów nie przyjmuj�c chrztu w wodzie -prawdopodobnie zakwestionowałby 
szczero�� ich opami�tania i wiary.  

Te dwa czasowniki w trybie rozkazuj�cym („opami�tajcie si� i dajcie si� ochrzci�”) skierowane s� do 
poszczególnych osób, a „nie” do rodzin czy całego narodu. Nie mo�e by� mowy o opami�taniu czy chrzcie w 
czyim� imieniu. „Ka�dy z was” musi ponie�� pełn� odpowiedzialno�� za „swoje grzechy”. Wymagania Piotra 
skierowane s� tylko do tych, którzy s� moralnie odpowiedzialni za swe własne złe post�powanie (wielu z jego 
słuchaczy bez w�tpienia przypominało sobie ze strasznym poczuciem winy swój udział w krzyku tłumu: 
„Ukrzy�uj go!”). Taki chrzest byłby całkowicie nieodpowiedni dla niemowl�t, które nie miały �adnego udziału 
w grzechach swych rodziców. Chrzest jest moralnym aktem niemoralnych ludzi i musi by� wynikiem 
dobrowolnego wyboru człowieka, nawet je�li kto� inny b�dzie go chrzcił.  

Nast�pnie Piotr dodał: „a otrzymacie dar Ducha �wi�tego”. Wielu s�dzi, �e stwierdzenie to zawieraj�ce 
czasownik w trybie oznajmuj�cym a nie rozkazuj�cym, przy pewno�ci, z jak� Piotr mówi, wi��e si� z 
nast�puj�cymi wnioskami.  

Po pierwsze, absolutnie nic wi�cej nie jest potrzebne do uzyskania tego daru, tylko opami�tanie i wiara. 
Skoro wymagania te zostaj� spełnione, otrzymanie Ducha jest całkowicie bierne, innymi jeszcze słowy, 
„automatyczne”.  

Po drugie, na podstawie tego zapewnienia mo�emy by� całkowicie pewni, �e ka�dy wierz�cy przyj�ł Ducha 
�wi�tego, nawet „je�eli nie towarzyszyły temu �adne znaki zewn�trzne” w tym momencie. Wiara w obietnic� 
Piotra jest wystarczaj�c� podstaw� takiej pewno�ci.  

Jednak sam Piotr byłby zadziwiony tymi współczesnymi wnioskami wyci�ganymi z jego zwiastowania! 
Pomijaj�c ju� fakt, �e według niego to chrzest w wodzie a nie wiara był koniecznym warunkiem do otrzymania 
daru Ducha – wskazuj�c na to, �e w normalnych warunkach chrzest poprzedzał przyj�cie Ducha (Korneliusz jest 
jedynym nowotestamentowym wyj�tkiem) – pó�niejsze zachowanie Piotra w Samarii pokazuje, �e ani nie 
akceptował, ani nie post�pował według �adnego z powy�szych zało�e�.  

Je�li ludzie, którzy opami�tali si� i uwierzyli, nie okazywali �adnych oznak przyj�cia Ducha, Piotr nie 
zakładał, jak wielu obecnie, �e pewnie otrzymali Ducha automatycznie, nie zdaj�c sobie z tego sprawy. Wr�cz 
przeciwnie, wnioskował z tego, �e nie otrzymali Ducha i podejmował od razu praktyczne działanie – takie jak 
modlitwa z nało�eniem r�k – aby doko�czy� ich niekompletny start w �yciu chrze�cija�skim.  

Niemniej jednak Piotr był przekonany, �e ka�da osoba, która prawdziwie si� opami�tała i dała si� ochrzci�, 
otrzyma ten dar czy to natychmiast, czy troch� pó�niej. Kiedy modlił si� z Janem o Samarytan, czynił to z tak� 
wła�nie pewno�ci�. Co innego jest powiedzie�, �e ka�da osoba odpowiadaj�ca na ewangeli� przez opami�tanie, 
wiar� i chrzest otrzyma Ducha (jak w Dz 2,38), a co innego, �e ka�da taka osoba „otrzymała” Ducha – jest to 
zrozumienie mylnie wczytywane w ten tekst.  

 
OBIETNICA  
 
Przekonanie Piotra, �e „otrzymaj�” Ducha, było oparte na charakterze obietnicy Ojca, która zakładała 

nieograniczono��. To co ju� zdarzyło si� tego dnia w przypadku stu dwudziestu, miało powszechne 
zastosowanie i w sposób wyra�ny uwzgl�dniało tak�e trzy inne grupy ludzi:  

„Do was”. Nie chodzi tu tylko o te trzy tysi�ce, ale o ka�dego, kto słyszał wtedy te słowa, o wszystkich 
nale��cych do tego samego przewrotnego pokolenia. Ten zaimek osobowy dotyczy wszystkich ludzi �yj�cych w 
czasach Piotra w Izraelu.  

„Do dzieci waszych”. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „dzieci” nie oznacza ani noworodka 
(„brefos” czy „nepios”), ani nawet małego dziecka (teknion, paidion czy paidarion), lecz jest ogólnym 
okre�leniem na potomków (teknon). Nie odnosi si� tylko do nast�pnego pokolenia, lecz do wszystkich 
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nast�pnych pokole�. Obietnica ta nie ko�czy si� na ludziach współczesnych Piotrowi, lecz ma si�ga� poprzez 
wieki a� do ko�ca �wiata.  

„Do wszystkich, którzy s� z dala”. Obietnica ta jest nieograniczona zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 
Ma tak samo szeroki zakres, jak nakaz Jezusa dla uczniów, aby byli Jego �wiadkami „a� po kra�ce ziemi” (Dz 
1,8). W tamtym czasie sam Piotr prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, �e b�dzie to dotyczy� wszystkich 
„narodów”, jak równie� wszystkich krajów. Mo�e my�lał tylko o rozproszonych 	ydach, którzy przebywali z 
dala od domu. Jednak kiedy Korneliusz przyj�ł t� obietnic�, Piotr szybko odzyskał równowag� po pocz�tkowym 
szoku! By� mo�e jego poprzednie do�wiadczenie z Samarytanami przygotowało go do tego, chocia� do 
zrozumienia tej lekcji potrzebował jeszcze spektakularnej wizji! Piotr nie był ostatnim kaznodziej�, który 
dopiero pó�niej przekonał si�, co naprawd� oznaczaj� słowa przez niego zwiastowane. W wierszu tym znajduj� 
si� jeszcze inne istotne fakty. Przede wszystkim obietnica, o której w nim mowa, dotyczyła jedynie daru Ducha 
�wi�tego (2,33), a nie bardziej ogólnego przesłania o zbawieniu. Je�eli wyrwiemy z kontekstu wyra�enie „i do 
dzieci waszych” i zało�ymy, �e odnosi si� to do bardziej zaw��onego poj�cia rodziny, wówczas musimy 
zaznaczy�, �e Piotr oferuje tu chrzest w Duchu, a nie chrzest wodny dla dzieci – proponuje raczej „konfirmacj�” 
a nie „chrzciny”!  

Wa�ne jest równie� u�wiadomienie sobie, �e zakres tej obietnicy był szerszy, ni� byłoby jej wypełnienie. Dar 
ten był dost�pny dla wszystkich osób w wymienionych trzech grupach, lecz nie stawał si� ich własno�ci� w 
sposób automatyczny. Nie wszyscy skorzystaj� z tej propozycji. Istniej� dwa warunki, których spełnienie jest 
konieczne do otrzymania tej obietnicy (obydwa pochodz� z ksi�gi Joela 3,5):  

„Bo�e powołanie”: zwrot „wszystkich, ilu ich Pan, Bóg nasz powoła” okre�la te trzy grupy – najpierw 
jednak ludzie ci musz� usłysze� zaproszenie.  

„Ludzkie wezwanie”: musi by� odpowiedzi� na Bo�e powołanie, potwierdzone opami�taniem si� i chrztem 
w wodzie – to tak�e obejmuje wszystkie trzy grupy („do was”, „waszych dzieci”, „wszystkich, którzy s� z 
dala”).  

A wi�c, tak samo jak w przypadku odkupie�czej �mierci Jezusa na krzy�u, cho� obietnica odnosi si� do 
wszystkich, staje si� ona skuteczna jedynie w poszczególnych przypadkach. Otrzymaj� j� tylko ci, „których 
powoła Pan”, ci, którzy b�d� wzywa� Jego imienia, ci, którzy opami�taj� si� i dadz� si� ochrzci�. Powinno by� 
zupełnie jasne, �e nie ma tu �adnej podstawy dla decyzji podejmowanej przez głow� domu w imieniu całej 
rodziny, czy te� decyzji rodziców w imieniu ich dzieci. Praktyka chrzczenia małych dzieci, która jest oparta na 
tym wierszu, powinna równie� wł�czy� ochrzczenie wszystkich tych, którzy s� z dala czy si� opami�tali, czy 
nie! Słowa Piotra skierowane s� jedynie do osób, które s� w stanie odpowiedzie� na nie.  

Po słowach tych nast�puje wezwanie, które Łukasz podsumowuje jednym zdaniem. „Ratujcie si�” jest 
niewła�ciwym tłumaczeniem czasownika wyst�puj�cego w aory�cie, stronie biernej i trybie rozkazuj�cym. 
Strona bierna oznacza „dajcie si� uratowa�/zbawi�”, a nie „zbawcie/ratujcie si�” (zbawienie typu „zrób to sam” 
jest obce Nowemu Testamentowi!). Aoryst wi��e si� z podj�ciem jednego, raz na zawsze, kroku. Tryb 
rozkazuj�cy oznacza, �e Piotr raczej mówi im co maj� zrobi�, a nie prosi, nalegaj�c a nie proponuj�c; ton jego 
głosu brzmi jak polecenie ratownika do ton�cego człowieka, aby złapał lin� ratownicz�, rzucon� w jego stron�. 
(To wezwanie mo�na porówna� ze słowami Ananiasza w Dz 22,16, skierowanymi do Pawła: „obmyj grzechy 
swoje” – jeszcze jeden czasownik w aory�cie, lecz tym razem w stronie zwrotnej, tak samo jak w przypadku 
poprzedniego polecenia „daj si� ochrzci�"; najbli�szym polskim odpowiednikiem byłoby tłumaczenie: „daj si� 
ochrzci� i daj obmy� grzechy swoje").  

Wiemy, �e z grupy („do was”), do której Piotr zwracał si� wtedy, trzy tysi�ce skorzystało z obietnicy, 
poddaj�c si� chrztowi w wodzie. Zwolennicy chrztu przez pokropienie utrzymuj�, �e ogromne problemy 
organizacyjne nie pozwoliłyby na zanurzenie trzech tysi�cy ludzi w jeden dzie� w Jerozolimie. Jednak sadzawki 
Syloam i Betezda wystarczyłyby w zupełno�ci (nie wspominaj�c ju� o odkrytych ostatnio kadziach do obmywa� 
rytualnych przy wej�ciu do �wi�tyni). Poniewa� wylanie Ducha �wi�tego miało miejsce rano, mieli jeszcze cały 
dzie� na ochrzczenie wszystkich.  

Jedynym problemem natury organizacyjnej było nast�puj�ce po tak udanej misji nauczanie w ramach 
programu „czynienia uczniami”. Ka�dy członek tego zboru, sam dopiero co ochrzczony w Duchu �wi�tym, 
musiał zaj�� si� przeci�tnie 25 nawróconymi – a był to dopiero pierwszy dzie�! Dzieje Apostolskie 2,42-47 
pokazuj�, �e im si� to udało. Chrzest poprowadził od razu do nauczania, społeczno�ci, uwielbiania, słu�by i 
dalszej działalno�ci ewangelizacyjnej. To, �e sobie tak dobrze z tym poradzili, zawdzi�czali z pewno�ci� 
Jezusowi, który szkolił i przygotowywał przez trzy lata m��ów, którzy mieli poprowadzi� t� społeczno��.  

Wielka liczba chrztów przy tej okazji przedstawia ciekawy problem. Bardziej ni� prawdopodobne jest to, �e 
wielu z tych, którzy zostali ochrzczeni, mo�e nawet wi�kszo��, zostali ju� wcze�niej ochrzczeni przez Jana – i 
st�d był to dla nich powtórny chrzest. Jednak�e Piotr w ogóle nie przejmował si� tym. Wszyscy, którzy przyj�li 
jego słowa, zostali ochrzczeni czy to po raz pierwszy, czy po raz drugi. Oczywi�cie chrzest ten ró�nił si� od 
poprzedniego. Chrze�cija�ski chrzest wi�zał si� z uto�samieniem si� z Panem Jezusem Chrystusem, zwłaszcza 
przez wzywanie Jego imienia. Tak wi�c Piotr nie wahał si� ochrzci� ponownie tych, którzy odpowiedzieli na 
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pełne zwiastowanie chrze�cija�skie, z tej samej przyczyny, dla której Paweł ochrzcił ponownie uczniów w 
Efezie (patrz rozdział 20).  

Pozostaje jeszcze jedno pytanie zwi�zane z zaskakuj�cym brakiem jakiejkolwiek wzmianki o manifestacji 
Ducha �wi�tego w przypadku tych trzech tysi�cy. Ci, którzy chcieliby wierzy�, �e przyj�cie Ducha nast�puje 
automatycznie i zwykle bez �adnego zewn�trznego znaku, wykorzystuj� ten brak jako poparcie dla swego 
stanowiska. Lecz jest to argument wypływaj�cy z przemilczenia, a tego rodzaju podstawa jest zwykle bardzo 
niepewna, gdy� mo�na od razu podwa�y� go przez przeciwstawny wniosek. Ponadto, jak zobaczymy, nie jest to 
całkowite przemilczenie.  

Pu��my na chwil� wodze fantazji. Kiedy Piotr obiecywał swym słuchaczom, �e do nich tak�e nale�y 
obietnica, która wła�nie wypełniła si� widzialnie i słyszalnie w nim samym i tych, którzy z nim byli, jakie 
wywołało to u nich oczekiwania? Na pewno nie spodziewali si� wiej�cego gwałtownie wiatru, którego nie 
słyszeli ani płon�cego ognia, którego te� nie widzieli. Lecz mogli si� spodziewa� podobnego uwolnienia słów 
uwielbienia i proroctwa w wielu j�zykach, które na pocz�tku mylnie uznali za wynik stanu upojenia 
alkoholowego. Równie� Piotr z pewno�ci� spodziewał si�, �e i oni b�d� mieli w tym udział. Gdyby nie prze�yli 
tego dnia nic wi�cej ni� tylko porz�dne zamoczenie, zapanowałoby co najmniej wielkie rozczarowanie, je�li nie 
zgorzknienie. Taka sytuacja spowodowałaby jeszcze wi�cej zamieszania ni� pierwsza manifestacja Ducha! 
Prawie niemo�liwe jest wyobra�enie sobie Piotra uciekaj�cego si� do takich racjonalnych wymówek, jak 
współczesne porady typu: „Nie martw si�, je�li nic nie b�dziesz odczuwał” albo „Nie spodziewaj si�, �e co� si� 
zacznie dzia�”.  

Jednak poniewa� przemilczenie to nie jest całkowite, nie musimy ucieka� si� do takich spekulacji. Pó�niejsze 
działania i przemówienia Piotra s� wyra�nie oparte na przesłance, �e owe trzy tysi�ce przyj�ło Ducha w taki sam 
sposób, jak wcze�niej stu dwudziestu (Dz 10,47; 11,17; 15,8-9). Zarówno brak zewn�trznych zjawisk w 
przypadku Samarytan, jak i ich obecno�� w przypadku Korneliusza, Piotr ocenia w �wietle prze�ycia wszystkich 
wierz�cych w Jerozolimie, których narodziny traktuje jako norm�. Jedynie gdyby wszyscy poprzedni wierz�cy 
przyj�li Ducha z towarzyszeniem takich zjawisk zewn�trznych, Piotr mógłby wiedzie�, �e Samarytanie nie 
otrzymali Go, czy te� �e Korneliusz otrzymał (ta istotna my�l jest rozwini�ta w rozdziałach 16 i 18); w 
obydwóch przypadkach czas w jakim otrzymali Ducha był niezwykły, je�li nie wyj�tkowy, lecz sposób przyj�cia 
był dokładnie taki sam jak u wszystkich innych.  

Brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w tym kontek�cie ma raczej znaczenie literackie, a nie 
teologiczne. Łukasz unikał niepotrzebnych powtórze�. Z tej przyczyny nie wspomina o ich opami�taniu czy 
wierze, lecz sugeruje obydwa. Fakt, �e „przyj�li jego słowa” mo�emy potraktowa� jako odpowiednik uwierzenia 
w Jezusa. Poddanie si� chrztowi w wodzie mo�emy potraktowa� jako dowód ich opami�tania. Gdyby Łukasz 
wymieniał wszystkie cztery elementy narodzin za ka�dym razem, gdy opisywał nawrócenie, jego styl byłby po 
prostu nudny. W ka�dej sytuacji wymienia i podkre�la ten element, który jest najbardziej uderzaj�cy czy istotny 
dla tej wła�nie sytuacji. Widok trzech tysi�cy chrztów był tak uderzaj�cy, �e mógł szczególnie utkwi� w 
pami�ci, cho� istnieje gł�bsza przyczyna, dla której Łukasz skupił si� przy tej okazji przede wszystkim na 
zanurzaniu w wodzie. Oto ludzie, którzy współuczestniczyli w zabiciu Jezusa, teraz publicznie odrzucali swe 
czyny i uto�samiali si� całkowicie z Jego �mierci� i zmartwychwstaniem, przyoblekaj�c si� w jego Imi� jako 
Pana (wszech�wiata) i Chrystusa (�ydowskiego Mesjasza – króla). Fakt, �e tak wielu uczyniło to za pierwszym 
razem, gdy ewangelia była zwiastowana, wywarł na Łukaszu wielkie wra�enie.  

Nie ulega te� najmniejszej w�tpliwo�ci, �e ich dalsze �ycie stanowiło dowód przyj�cia przez nich Ducha. 
Wierno�� w uwielbianiu, społeczno�ci, nauczaniu i modlitwie, pełna szacunku boja��, spontaniczne dzielenie si� 
dobrami materialnymi, radosne oddawanie chwały, stały wzrost – to wszystko było rezultatem chrztu w Duchu 
�wi�tym, a nie w wodzie. Lecz nie na podstawie tych pó�niejszych skutków apostołowie wiedzieli, �e ludzie ci 
otrzymali Ducha. Apostołowie widzieli na własne oczy jak ich słuchacze otrzymywali Ducha, widzieli ich 
zachowanie i reakcj� – to wła�nie był dowód przyj�cia przez nich Ducha. Jest to szczególnie wyra�ne w 
przypadku Samarytan...  

 

16. 
NAWRÓCENI W SAMARII 

 
(Dzieje Apostolskie 8,4-25) 

 
Wszak�e ci, którzy si� rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobr� nowin�. A Filip dotarł do miasta 
Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie za� przyjmowali uwa�nie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i 
widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, 
wielu te� sparali�owanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele rado�ci w owym mie�cie. A był w 
mie�cie od jakiego� czasu pewien m��, imieniem Szymon, który zajmował si� czarnoksi�stwem i wprawiał lud 
Samarii w zachwyt, podaj�c si� za kogo� wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli si� z nim, mówi�c: Ten 
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człowiek to moc Bo�a, która si� nazywa Wielka. Liczyli si� za� z nim dlatego, �e od dłu�szego czasu wprawiał ich 
w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobr� nowin� o Królestwie 
Bo�ym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali si� ochrzci�, zarówno m��czy�ni, jak i niewiasty. Nawet i sam 
Szymon uwierzył, gdy za� został ochrzczony, trzymał si� Filipa, a widz�c znaki i cuda wielkie, jakie si� działy, 
był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, �e Samaria przyj�ła Słowo Bo�e, wysłali do nich 
Piotra i Jana, Którzy przybywszy tam, modlili si� za nimi, aby otrzymali Ducha �wi�tego. Na nikogo bowiem z 
nich nie był jeszcze zst�pił, bo byli tylko ochrzczeni w imi� Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich r�ce, a oni 
otrzymywali Ducha �wi�tego. A gdy Szymon spostrzegł, �e Duch bywa udzielany przez wkładanie r�k apostołów, 
przyniósł im pieni�dze I powiedział: Dajcie i mnie t� moc, aby ten, na kogo r�ce wło��, otrzymał Ducha 
�wi�tego. A Piotr rzekł do niego: Niech zgin� wraz z tob� pieni�dze twoje, �e� mniemał, �e za pieni�dze mo�na 
naby� dar Bo�y. Co si� tyczy tej sprawy, to nie masz w niej udziału, gdy� serce twoje nie jest szczere wobec 
Boga. Przeto odwró� si� od tej nieprawo�ci swojej i pro� Pana, czy nie mógłby ci by� odpuszczony zamysł serca 
twego; Widz� bowiem, �e� pogr��ony w gorzkiej �ółci i w wi�zach nieprawo�ci. Szymon za� odpowiedział i rzekł: 
Módlcie si� wy za mn� do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieli�cie. A oni, gdy zło�yli 
�wiadectwo i opowiedzieli Słowo Pa�skie, udali si� w powrotn� drog� do Jerozolimy, zwiastuj�c dobr� nowin� 
po wielu wioskach samaryta�skich. (Dz 8,4-25) 

 
Podstawowe pytanie zwi�zane z tym przypadkiem brzmi: czy prze�ycie nawrócenia Samarytan było 

normalne, jak twierdz� zielono�wi�tkowcy, czy nienormalne, jak z kolei twierdz� chrze�cijanie ewangeliczni. 
Zwi�zany z tym problem teologiczny mo�emy uj�� jeszcze inaczej: czy opó�nienie pomi�dzy „uwierzeniem w 
Jezusa” a „przyj�ciem Ducha �wi�tego” wskazuje na ró�nic� pomi�dzy tymi dwoma (nawet je�li maj� miejsce w 
tym samym okresie czasu), co z kolei oznacza, �e wierz�cy mog� prze�y� jedno z nich bez tego drugiego? 
Wi�kszo�� teologów przyjmuje, �e istotnie w tym konkretnym przypadku miała miejsce przerwa pomi�dzy 
uwierzeniem w Jezusa a przyj�ciem Ducha, lecz wyja�niaj� to w ró�ny sposób.  

Komentarze ewangeliczne skupiaj� si� na pytaniu, dlaczego nast�piła taka przerwa. Samarytanie pochodzili z 
mieszanych mał�e�stw pomi�dzy 	ydami, którzy pozostali w kraju gdy reszta narodu została zabrana w 
niewol�, i „rdzennymi” mieszka�cami Kanaanu. Bior�c pod uwag� te czynniki etniczne, komentarze te słusznie 
traktuj� to wydarzenie jako znacz�cy skok dla Ko�cioła poza Jego dotychczasowe, �ci�le �ydowskie, granice. 
Chocia� ten radykalny krok został podj�ty raczej spontanicznie a nie celowo (Dz 8,4), pozostawał w całkowitej 
zgodzie z poleceniem ewangelizacyjnym Jezusa (Dz 1,8).  

Jednak�e, gł�boka niech�� dziel�ca 	ydów i Samarytan – która była tak silna, �e 	yd wolał nadło�y� drogi i 
i�� przez Jerycho, aby tylko unikn�� spotkania z Samarytaninem (Łk 10,33) i nigdy nie skorzystałby z naczynia 
do picia nale��cego do Samarytanina (J 4,9) – zagra�ała podziałem po�ród nowego ludu Bo�ego w Ko�ciele. W 
jego wyniku mogłyby powsta� dwa „narodowe” Ko�cioły, które ju� wkrótce przemieniłyby si� w trzy 
(�ydowski, samaryta�ski i poga�ski). Aby unikn�� tego niebezpiecze�stwa, Bóg sam powstrzymał si� od 
udzielenia swej piecz�ci akceptacji tej nowej kategorii wierz�cych, do chwili przekazania jej przez delegacj� 
�ydowskich wierz�cych. W ten sposób, poprzez uzale�nienie od siebie tych grup etnicznych, została zachowana 
jedno�� Ko�cioła. Bo�a m�dro�� zapobiegła podziałowi w ciele Chrystusa, gdy� Bóg zatrzymał swój dar a� do 
przyj�cia dwóch kluczowych apostołów – Piotra i Jana.  

Przy okazji, niektórzy odnajduj� w tym pocz�tki „sukcesji apostolskiej”, przekształconej pó�niej przez 
„monarchiczny episkopat” w rytuały konfirmacji i ordynacji. O tym, jak bardzo mało jest to prawdopodobne 
mówi fakt, �e apostołowie nie mieli monopolu na przekazywanie Ducha, nawet w tamtych dniach (w nast�pnym 
rozdziale Ananiasz czyni to wobec Pawła – Dz 9,17). Sam Filip mógłby twierdzi�, �e jemu te� został przekazany 
taki autorytet, gdy� apostołowie wcze�niej wło�yli na niego r�ce (Dz 6,5-6).  

Z drugiej strony, jest mało prawdopodobne, aby Piotr i Jan reprezentowali �ydowskich wierz�cych z 
Jerozolimy (sam Filip mógłby spełni� tak� rol�). Reprezentowali najwy�szy autorytet w Ko�ciele (dwunastu, a w 
tym przypadku jeszcze bardziej zaw��ony kr�g trzech uczniów, który obejmował Piotra, Jana i Jakuba) i 
całkowicie zgadzali si� z takim poszerzeniem jego granic. To co zostało rozpocz�te prawie przypadkowo przez 
entuzjastycznego diakona, musi by� potraktowane jako całkowicie zgodne ze strategi� całego Ko�cioła.  

Musimy jednak zaznaczy�, �e wyja�nienie opó�nienia w przyj�ciu Ducha przez Samarytan jest czyst� 
spekulacj�, wykraczaj�ca poza fakty biblijne. Mo�e rozumowanie to jest wła�ciwe, lecz Łukasz nie wyci�ga 
takich wniosków, jedynie podaje fakty bez �adnej interpretacji. Mówi nam, co si� wydarzyło, nie próbuj�c nawet 
wyja�ni� dlaczego. Jest to opis bez �adnego wyja�nienia, po prostu cz��� sprawozdania o tym, jak zanie�li dobr� 
nowin� z Jerozolimy do Rzymu...przez Samari� (Dz 1,8).  

Nawet je�li jest to słuszna teoria, nie mo�e ona stanowi� sedna tej historii. W rzeczywisto�ci takie spekulacje 
odwracaj� uwag� od istotnych szczegółów, które Łukasz skrupulatnie zapisał. Dyskuja o tym, dlaczego Bóg 
opó�nił darowanie Ducha, jest jednym ze sposobów unikni�cia rozmowy o tym, jak Samarytanie otrzymali ten 
dar. A przecie� to drugie wła�nie jest istotne dla zrozumienia teologii Łukasza o inicjacji chrze�cija�skiej.  

Dwa pytania pozwol� nam lepiej zrozumie� ten tekst. Po pierwsze, sk�d ktokolwiek mógł wiedzie�, �e 
Samarytanie „nie” otrzymali Ducha? I po drugie, kiedy ju� otrzymali, sk�d ktokolwiek mógł wiedzie�, �e 
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rzeczywi�cie Go „otrzymali"? Odpowied� jest taka sama na oba pytania:” ka�demu przyj�ciu Ducha, a� do tego” 
„momentu a tak�e w tym przypadku, towarzyszyły zawsze wyra�ne znaki” „zewn�trzne”.  

Musimy z cała moc� podkre�li� t� my�l, gdy� jej znaczenie jest ogromne. Jedynym wnioskiem, jaki mo�emy 
wyci�gn��, jest to, �e ka�demu innemu nawróceniu poprzedzaj�cemu Samari� towarzyszyło wyra�ne, 
zielono�wi�tkowe wylanie Ducha, pocz�wszy od trzech tysi�cy w dzie� Pi��dziesi�tnicy, i �e był to jedyny 
znany sposób otrzymywania Ducha �wi�tego. Ponadto, przyj�cie Ducha ró�ni si� od opami�tania, wiary i chrztu 
w wodzie (i nawet „wielkiej rado�ci”, wiersz 8) – te wszystkie mog� mie� miejsce bez przyj�cia Ducha.  

W celu unikni�cia takich wniosków usiłowano podwa�y� odpowiednio�� ich wiary, tak jakby do momentu 
przybycia Piotra i Jana nie była to pełna „zbawcza” wiara. Jednak brak jakiejkolwiek dalszej nauki apostolskiej 
na ten temat wskazuje, �e my�l taka jest jedynie wymysłem; apostołowie bez wahania zaakceptowali ich 
opami�tanie, wiar� i chrzest. Samarytanie uwierzyli dobrej nowinie o Królestwie Bo�ym, zostali ochrzczeni w 
imi� Pana Jezusa i prze�ywali cuda uzdrawiania i uwalniania (a wi�c byli bardziej zaawansowani od uczniów, 
których Paweł spotkał w Efezie – patrz rozdział 20). Twierdzenie, �e wszystko to było jedynie na wpół 
chrze�cija�skie, jest podwa�aniem dosadno�ci j�zyka opisuj�cego to zdarzenie. „Ułomno��” prze�ycia 
Samarytan nie wypływała na pewno z braku zrozumienia, czy te� ich zaanga�owania. To opó�nienie wypływało 
z Bo�ej odpowiedzi (jakakolwiek była tego przyczyna, mo�e nawet omówiona powy�ej), a nie z ich odpowiedzi 
na ewangeli�. Piotr i Jan musieli uzna� ich za w pełni przygotowanych do otrzymania Ducha, poniewa� kiedy 
tam przybyli, od razu zwrócili si� w modlitwie do Boga, a nie rozpocz�li od nauczania Samarytan!  

Nie sposób przeceni� faktu, �e dla apostołów brak zewn�trznej manifestacji podczas narodzin był dowodem, 
�e Duch �wi�ty „nie” został jeszcze przyj�ty. Współczesny pogl�d, �e ludzie tacy otrzymali Ducha, który jednak 
musiał zosta� w nich wyzwolony, jest zupełnie obcy nowotestamentowej terminologii, nie mówi�c ju� o 
nowotestamentowej teologii. Apostołowie nie kładli na nich r�k po to, aby uwolni� co�, co ju� w nich było, lecz 
aby mogli otrzyma� Tego, który miał na nich zst�pi� (wiersz 16; por. 1,8; 10,44; 11,15; 19,6).  

Tym samym obecno�� zewn�trznej manifestacji była traktowana jako dowód „otrzymania” Ducha �wi�tego. 
Chocia� tekst nie okre�la dokładnie rodzaju takiej manifestacji przy tej okazji, była ona jednak wystarczaj�co 
oczywista, aby przekona� wszystkich obecnych, �e Samarytanie otrzymali Ducha. Aspekt niedokonany tego 
czasownika – „otrzymywali” – wskazuje, �e Samarytanie otrzymywali Ducha po kolei, jeden za drugim, kiedy 
Piotr i Jan wkładali na nich r�ce, a nie jednocze�nie jako grupa, jak to miało miejsce w dzie� Pi��dziesi�tnicy. 
Kiedy Szymon zobaczył to, zapragn�ł tej mocy, aby ka�dy, na kogo wło�y r�ce, otrzymywał Ducha. Jasno z tego 
wynika, �e dowód przyj�cia Ducha pojawiał si� natychmiast i �e nie wynikał z pó�niejszych „owoców” w 
charakterze czy w post�powaniu.  

Magiczne przyzwyczajenia Szymona skłoniły go do wi�kszego zainteresowania si� mo�liwo�ci� udzielania 
mocy innym, ni� raczej pozyskania jej dla siebie. Nie on ostatni zapragn�ł nadnaturalnej mocy, aby wywy�szy� 
siebie samego a nie słu�y� innym, nie on ostatni s�dził, �e dary łaski mo�na pozyska� za pieni�dze. Mówi�c 
ostrym j�zykiem (którego odpowiednikiem byłoby „do diabła z tob� i twymi pieni�dzmi") Piotr wył�czył go z 
jakiegokolwiek „udziału w tej sprawie” (czy miał na my�li przyj�cie czy udzielanie Ducha?) i zakwestionował 
zarówno prawdziwo�� jego opami�tania, jak i mo�liwo�� przebaczenia. Szymon był wci�� magikiem – zarówno 
w sposobie my�lenia, jak i w stanie swego serca. Zlekcewa�ył rad� Piotra, aby wyzna� te złe my�li Panu i 
zamiast tego błagał o wstawiennictwo Piotra w jego imieniu (kodeks z Bezy dodaje, �e „nie przestawał płaka� 
serdecznie"). Nie ma �adnej wskazówki czy Piotr przyj�ł t� pro�b�, lub czy Szymon uzyskał przebaczenie, nie 
mówi�c ju� o otrzymaniu przez niego Ducha. Przypomina nam jednak o tym, �e uwierzenie i chrzest nie 
gwarantuj� zbawienia, zwłaszcza je�li nie nast�piło prawdziwe opami�tanie. Niektórzy odrzuciliby jego wiar� 
jako powierzchown�, lecz ani Piotr wówczas, ani Łukasz pó�niej nie widzieli �adnej potrzeby, aby uczyni� tak� 
uwag�. Oddał nam tylko jedn� przysług� – potwierdził, �e przyj�ciu Ducha towarzyszył natychmiastowy, 
zewn�trzny dowód kiedy dar ten był dawany poszczególnym ludziom.  

Wydarzenie to podkre�la tak�e zwi�zek pomi�dzy otrzymaniem Ducha i nakładaniem r�k. Jest to pierwszy 
zapis mówi�cy o nakładaniu r�k w takim wła�nie celu i podaje wzór post�powania w sytuacji, gdy Duch nie 
został przyj�ty „spontanicznie” (tzn. bez pomocy ludzi, tak jak w przypadku Pi��dziesi�tnicy). Nakładanie r�k 
wyra�a uto�samienie si� i wstawiennictwo, dlatego nie powinien nas dziwi� ten czyn apostołów, którzy ju� 
wcze�niej korzystali z nakładania r�k ł�cz�cego mianowanie i pomazywanie uczniów do szczególnej słu�by (co 
dotyczyło tak�e Filipa – Dz 6,5-6).  

Zdarzenie w Samarii mówi te� o zmianie, jaka nast�piła w nastawieniu apostołów. Ostatnim razem, kiedy 
byli w Samarii, chcieli �ci�gn�� ogie� z nieba na Samarytan za ich obra�liwe zachowanie wobec Jezusa, nie 
chcieli bowiem pozwoli� na skrócenie Jego podró�y do Jerozolimy (Łk 9,51-56)! Teraz modlili si� o zst�pienie z 
góry Ducha Bo�ego.  

Podsumowuj�c to wszystko mo�emy stwierdzi�, �e do�wiadczenie Samarytan nie było ani takie wyj�tkowe, 
ani takie szczególne, jak niektórzy s�dz�. Nie była to druga Pi��dziesi�tnica oznaczaj�ca wł�czenie Samarytan, 
jak twierdzi wielu teologów. W istocie przyj�cie Ducha przez Samarytan było zupełnie normalne i takie samo 
jak prze�ycie ka�dego innego wierz�cego przed nimi. Pi��dziesi�tnica została ju� powtórzona tyle razy, ilu 
nowych uczniów przył�czyło si� do Ko�cioła.  
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W przypadku Samarytan nast�piły jednak dwie zmiany w ogólnym wzorze nawrócenia. Po pierwsze, 
pomi�dzy chrztem w wodzie i przyj�ciem Ducha �wi�tego nast�piła długa przerwa; zwykle nast�powały one 
zaraz po sobie, chocia� nigdy nie jednocze�nie. Po drugie, spotykamy tutaj po raz pierwszy akt nało�enia r�k, 
który pojawia si� tak�e w nast�pnych tekstach Dziejów Apostolskich. Obydwie te niezwykłe, je�li nie 
wyj�tkowe, cechy zostały obja�nione powy�ej.  

Jednak ró�nice te nie zmieniaj� naszego głównego wniosku, �e przyj�cie Ducha jest zasadniczym elementem 
w rozpocz�ciu chrze�cija�skiego �ycia, który mo�na i nale�y odró�ni� od pozostałych elementów – opami�tania, 
wiary i chrztu w wodzie. Je�li nie zdarzyło si� ono tak, jak powinno, modlitwa z nało�eniem r�k jest najlepszym 
wyj�ciem.  

Przede wszystkim jednak wydarzenie to stanowi dowód, �e nawet po Pi��dziesi�tnicy mo�liwe było 
opami�tanie, uwierzenie w Jezusa i ochrzczenie si� w wodzie bez otrzymania Ducha �wi�tego. Tylko jeden taki 
przypadek wystarczy, aby dowie��, �e istnieje taka „mo�liwo��”, lecz „prawdopodobie�stwo” powtórzenia si� 
takiej sytuacji nie mo�e by� ani bezpo�rednio wywnioskowane, ani wykluczone na podstawie tego tekstu. 
Jednak�e fakt, �e dla apostołów brak natychmiastowego zewn�trznego znaku oznaczał, i� Duch �wi�ty nie 
został otrzymany, pozostaje na zawsze podstawowym kryterium. Gdyby�my zastosowali go w przypadku 
współczesnych Ko�ciołów, musieliby�my doj�� do wniosku, �e niekompletne prze�ycie Samarytan na pewno nie 
jest wyj�tkowe!  

Pytanie o status czy stan duchowy Samarytan w okresie pomi�dzy ich chrztem w wodzie i otrzymaniem 
Ducha (np. „czy poszliby do nieba, gdyby umarli zanim apostołowie tam przybyli?) jest wczytywaniem 
współczesnej my�li ewangelicznej w Nowy Testament. Obecna definicja słów „zbawiony” i „chrze�cijanin” nie 
pozostaje w całkowitej zgodzie z apostolskim nauczaniem. Oczywiste jest, �e apostołowie bardziej przejmowali 
si� tym, gdzie Samarytanie powinni by�, a nie tym, gdzie byli! Wówczas poj�cie „ucze�” oznaczało tego kto 
kroczył „Drog�” (Dz 18,25.26; 19,9.23) a nie tego kto przekroczył lini�; tego kto wyruszył w „Drog�”, a nie 
tego, kto przybył ju� na miejsce przeznaczenia. Jednak pytania te pojawiaj� si� obecnie (chocia� sam Łukasz nie 
zajmował si� nimi), dlatego zostały omówione szerzej w rozdz. 36.  

 
17 

EUNUCH Z ETIOPII 
 

(Dzieje Apostolskie 8,36-39) 
 

A gdy tak jechali drog�, przybyli nad jak�� wod�, a eunuch rzekł: Oto woda; có� stoi na przeszkodzie, abym 
został ochrzczony? I kazał zatrzyma� wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Gdy za� wyszli z 
wody, Duch Pa�ski porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go wi�cej, lecz raduj�c si� jechał dalej swoj� drog�. (Dz 
8,36-39)  

 
Pierwsz� rzecz� jak� mo�emy powiedzie� o tym zapisie jest to, �e jest on bardzo skondensowany. Na 

przykład, niewiele wiemy o „kazaniu” Filipa, znamy tylko jego temat: Jezus. Dana mu była tak dobra mo�liwo�� 
rozpocz�cia rozmowy, o jakiej ka�dy ewangelista mógłby marzy�! Je�eli kto� kiedy� zadał wła�ciwe pytanie, to 
wła�nie eunuch; nic dziwnego zreszt�, ju� wcze�niej czytał Pismo. Jednak�e odpowied� Filipa musiała zaj�� 
dłu�szy okres czasu, pomimo �e, jak mo�na przypuszcza�, eunuch posiadał pewn� znajomo�� teologii 
�ydowskiej i wiedz� o Bogu.  

Nie powinno nas równie� dziwi�, �e sam eunuch podj�ł temat chrztu. Prawdopodobnie Filip wspomniał o 
nim, skoro ewangelia rozpoczyna si� od słu�by Jana Chrzciciela (Mk 1,1-4). Lecz jako „boj�cemu si� Boga” 
poganinowi, zwolennikowi religii �ydowskiej, chocia� nie prozelicie, nie była mu obca potrzeba takiego 
rytualnego obmycia w celu „doł�czenia si�” do ludu Bo�ego i uznania ich Mesjasza za swojego. Mo�liwe jest 
jednak�e, �e jego stan mógł stanowi� przeszkod� w zaakceptowaniu go przez kapłanów �ydowskich (w 
zale�no�ci od tego, czy kierowali si� Pwt 23,1 czy Iz 56,4-5).  

Nasz� uwag� przyci�ga fakt, �e chrzest w wodzie jest jego jedyn� odpowiedzi� na zwiastowanie Filipa. Je�li 
to było wszystko, napotkaliby�my tutaj na prawdziwy przypadek „odrodzenia wewn�trznego przez chrzest"! 
Mogliby�my domy�li� si� jego opami�tania na podstawie jego szczerej pielgrzymki do Jerozolimy, co 
postawiłoby go w takiej samej sytuacji, w jakiej był Korneliusz przed wizyt� Piotra, lecz nie znajdujemy �adnej 
wzmianki na temat jego wiary czy przyj�cia Ducha.  

Oczywiste jest, �e niektórzy kopi�ci we wczesnym Ko�ciele mieli problemy z opisem tak niepełnych 
narodzin (przynajmniej je�li chodzi o sam zapis) i z jego szkodliwym wpływem na pó�niejszych katechumenów. 
St�d w pó�niejszych manuskryptach dopisywano dodatkowe wiersze, które miały zrekompensowa� brak 
istotnych elementów.  

Niektóre manuskrypty dodaj� wiersz (w. 37 w niektórych Bibliach, równie� w polskim przekładzie Biblii 
Warszawskiej): „Filip za� powiedział mu: Je�li wierzysz z całego serca, mo�esz. A odpowiadaj�c, rzekł: Wierz�, 
�e Jezus Chrystus jest Synem Bo�ym”. W tej dodatkowej wymianie zda� napotykamy na co� wi�cej, ni� tylko na 
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�lad pó�niejszego poj�cia wiary i jej wyznania; wskazuje ona na to, �e pó�niejszy Ko�ciół pragn�ł podkre�li� 
fakt, i� eunuch prawdziwie wierzył zanim si� ochrzcił.  

Niektóre manuskrypty (nale��ce do grupy znanej jako „Tekst zachodni") zawieraj� inn� wersj� wiersza 39: 
„Duch �wi�ty zst�pił na eunucha, a Anioł Pa�ski porwał Filipa”. Teolog Henry Alford wysun�ł przypuszczenie, 
�e ten odmienny wariant wiersza 39 powstał „z pragnienia ujednolicenia skutków chrztu eunucha ze 
zwyczajowym sposobem działania Bo�ego”. Je�li dodatek ten jest prawdziw� tradycj� si�gaj�c� wstecz do tego 
wydarzenia, oznaczałoby to, �e słu�ba Filipa była całkowicie wystarczaj�ca dla doko�czenia procesu narodzin w 
tym przypadku, cho� wydawa� by si� mogło, �e nie była wystarczaj�ca w przypadku Samarytan. Nawet je�li 
dodatek ten nie ma warto�ci historycznej, pokazuje nam, �e pierwotny Ko�ciół nie uwa�ał „r�k apostolskich” za 
niezb�dnie konieczne.  

Obydwa dodatki, nawet je�li nie s� autorstwa Łukaszowego, stanowi� wyra�ny dowód na pogl�d 
pierwotnego Ko�cioła i odzwierciedlaj� panuj�ce przekonanie o pełnym procesie rozpoczynaj�cym �ycie 
chrze�cija�skie.  

Poruszaj�c jeszcze jedn� kwesti�, zwró�my uwag� na sformułowania „zeszli do wody” oraz „wyszli z 
wody”, które wskazuj� raczej na zanurzenie a nie na pokropienie; najwyra�niej eunuch został zaprowadzony do 
wody, a nie woda do niego! Absurdalne byłoby zanurzenie dolnej połowy ciała po to, aby pokropi� górn� 
(chocia� tak wiele obrazów przedstawia t� bezsensown� kombinacj�, prawdopodobnie odzwierciedlaj�c etap 
przej�ciowy pomi�dzy tymi dwoma sposobami chrztu!).  

Niektórzy wysun�li zarzut natury topograficznej twierdz�c, �e obszar Gazy to pustynia i nie znajdowałby si� 
tam taki zbiornik wodny, który pozwoliłby na całkowite zanurzenie. Pomijaj�c ju� podwa�anie historycznej i 
geograficznej wiarygodno�ci Łukasza, mo�emy odpowiedzie� na t� krytyk� dwojako. Po pierwsze, znajduje si� 
tam rzeka okresowa, okre�lana w Pi�mie jako „rzeka Egiptu”, która czasami wylewa po wyst�pieniu rzadkich, 
lecz obfitych deszczów na wzgórzach. Mogłoby to wyja�ni� ton zdziwienia w słowach eunucha, kiedy j� 
zobaczył. Z drugiej strony, spotkanie to mogło nast�pi� o wiele wcze�niej na szlaku pustynnym, prowadz�cym z 
Jerozolimy do Gazy.  

Wydaje si�, �e ten urz�dnik dworski z Sudanu (biblijna Etiopia) był pierwszym ochrzczonym poganinem. 
Dlaczego nie wspomniano o tym, kiedy pytano Piotra o ochrzczenie Korneliusza? By� mo�e uwa�ano eunucha 
za 	yda ze wzgl�du na religi�, je�li nie ze wzgl�du na urodzenie. Je�eli wydarzenie to zostało zapisane przede 
wszystkim po to, aby pokaza� pobudzanie uczniów przez Ducha �wi�tego do szerzenia ewangelii a� po kra�ce 
ziemi – w tym przypadku na kontynent Afryki – pozostawałoby to w zgodno�ci z ogólnym planem zapisu 
Łukasza.  

 

18 
RZYMSKI SETNIK 

 
(Dzieje Apostolskie 10,44-48; 11,11-18; 15,7-11) 

 
A gdy Piotr jeszcze mówił, zst�pił Duch �wi�ty na wszystkich słuchaj�cych tej mowy. I zdumieli si� wierni 

pochodzenia �ydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, �e i na pogan został wylany dar Ducha �wi�tego; Słyszeli 
ich bowiem, jak mówili j�zykami i wielbili Boga. Wtedy odezwał si� Piotr: Czy mo�e kto� odmówi� wody, aby 
ochrzci� tych, którzy otrzymali Ducha �wi�tego jak i my? I rozkazał ich ochrzci� w imi� Jezusa Chrystusa. 
Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. (Dz 10,44-48)  

I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stan�li trzej m��owie wysłani z Cezarei do mnie. I 
powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło te� ze mn� i tych sze�ciu braci i tak przyszli�my 
do domu owego m��a. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który si� pojawił w domu jego i rzekł: Po�lij do 
Joppy i sprowad� Szymona, którego nazywaj� Piotrem, A on powie ci słowa, przez które b�dziesz zbawiony ty i 
cały dom twój. A gdy zacz�łem mówi�, zst�pił na nich Duch �wi�ty, jak i na nas na pocz�tku. I przypomniałem 
sobie słowa Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wod�, ale wy b�dziecie ochrzczeni Duchem �wi�tym. Je�eli wi�c 
Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyli�my w Pana Jezusa Chrystusa, to jak�e ja mogłem 
przeszkodzi� Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili si� i wielbili Boga, mówi�c: Tak wi�c i poganom dał Bóg 
opami�tanie ku �ywotowi. (Dz 11,11-18)  

A gdy to ju� długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: M��owie bracia, wy wiecie, �e Bóg ju� dawno 
spo�ród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg te�, który zna 
serca, przyznał si� do nich, daj�c im Ducha �wi�tego jak i nam, I nie uczynił �adnej ró�nicy mi�dzy nami a nimi, 
oczy�ciwszy przez wiar� ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładaj�c na kark uczniów jarzmo, 
którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogli�my unie��? Wierzymy przecie�, �e zbawieni b�dziemy przez łask� 
Pana Jezusa, tak samo jak i oni. (Dz 15,7-11)  

 



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 62

Wydarzenia, które rozegrały si� w Cezarei, cz�sto okre�lane s� mianem „poga�skiej Pi��dziesi�tnicy”. Ci, 
którzy u�ywaj� tego okre�lenia zwykle zakładaj�, �e było to po prostu trzecie takie „pocz�tkowe” wylanie 
Ducha �wi�tego w pierwotnym Ko�ciele (Dz 4,31 traktuje si� jako ponowne napełnienie). Wyj�tkowe 
okoliczno�ci, w jakich rozegrały si� te wydarzenia, wykluczaj� według nich jakiekolwiek ich znaczenie dla 
obecnej nauki o normalnych narodzinach.  

Nie mo�na zaprzeczy�, �e były to niezwykłe, je�li nie wyj�tkowe cechy. Zdarzenia, które doprowadziły do 
spotkania Piotra z Korneliuszem na pewno nie były zwyczajne – wi�zały si� przecie� z obecno�ci� aniołów, 
widzenia i zachwycenia! Sedno tych nadnaturalnych sytuacji stanowi uwolnienie Piotra od jego rasowych i 
religijnych uprzedze� wobec pogan oraz u�wiadomienie sobie w pełni implikacji jego własnego zwiastowania w 
dzie� Pi��dziesi�tnicy – �e „wszyscy, którzy s� z dala” dotyczyło wła�nie kogo� takiego!  

Nie mo�emy te� nadmiernie uwypukla� poga�skiego aspektu tego zdarzenia. Chocia� dla Piotra było to 
pierwsze spotkanie tego typu, Filip wyprzedził go w tym (patrz poprzedni rozdział). Musimy tak�e zauwa�y�, �e 
ten Rzymianin, podobnie jak Etiopczyk, znajdował si� ju� w kr�gu zwolenników judaizmu, których nazywano: 
„boj�cy si� Boga” (Dz 10,2). Nie bez znaczenia jest te� fakt, �e Piotr, który miał by� apostołem w�ród 	ydów 
(Ga 2,7), został poprowadzony przez Boga do tej wła�nie sytuacji, podobnie jak Paweł, apostoł mi�dzy 
poganami, został poprowadzony do 	ydów – sfery działalno�ci misyjnej nigdy nie były całkowicie odr�bne.  

Jednak�e naszym głównym celem jest zanalizowanie prze�ycia duchowych narodzin Korneliusza (i jego 
domu – patrz nast�pny rozdział), którego najbardziej niezwykłym aspektem było nagłe i nieoczekiwane wylanie 
Ducha �wi�tego na nich wszystkich jednocze�nie, „zanim” wyznali sw� wiar� i „zanim” zostali ochrzczeni w 
wodzie, a nawet zanim Piotr sko�czył im zwiastowa�. Piotr wspomniał Ducha �wi�tego jedynie w poł�czeniu ze 
słu�b� Jezusa (10,38), a przebaczenie grzechów było jedyn� ewangeliczn� ofert�, jak� przedstawił. Z pewno�ci� 
nie doszedł do wezwania ani te� nie powiedział im, co maj� uczyni� w odpowiedzi na jego zwiastowanie.  

Mo�na zało�y�, �e ich bogobojna postawa ju� obejmowała opami�tanie („i sprawiedliwie post�puje” w 10,35 
mo�e odnosi� si� do „owoców godnych opami�tania”). Bóg, który widzi ludzkie serce, z pewno�ci� dostrzegł 
wiar� w zwiastowane słowa, a i Piotr pó�niej doszedł do takiego samego wniosku (patrz Dz 15,7-9). Lecz jest to 
jedyny zapisany przypadek, w którym otrzymano Ducha �wi�tego przed chrztem w wodzie. W przypadku 
„normalnego” wzoru narodzin Bo�y udział w tym procesie nast�pował dopiero wtedy, kiedy ko�czył si� udział 
człowieka. Nic dziwnego, �e Piotr i jego towarzysze byli tak zaskoczeni, chocia� ich zaskoczenie dotyczyło 
bardziej osób, które były w to wł�czone, ni� kolejno�ci zdarze�! Do tego momentu nie wyobra�ali sobie nawet, 
�eby poganie mogli odziedziczy� obietnic� zło�on� ich przodkom.  

Zagadnienie egzegetyczne zwykle poruszane w przypadku Korneliusza jest takie samo, jak w przypadku 
Samarytan: dlaczego Bóg odszedł od swego wzoru w działaniu? W Samarii Duch został dany pó�niej ni� 
zwykle, a przypuszczalne wyja�nienie dlaczego tak si� stało zawarte jest w rozdziale 16. W Cezarei Duch został 
dany wcze�niej ni� zwykle, lecz tym razem jasne wskazówki wskazuj�ce na przyczyn� tego odnajdujemy w 
samym tek�cie.  

Gł�boko zakorzenione uprzedzenie Piotra do pogan mogło zosta� „wykorzenione” jedynie w kilku etapach. 
Wej�cie do poga�skiego domu było dla niego odwa�nym krokiem, nie mówi�c ju� o dzieleniu si� tam 
ewangeli�. Dlatego te� bardzo mało prawdopodobne jest, aby nawet wyznanie opami�tania i wiary przekonało 
Piotra, �e poganie ci kwalifikowali si� do przyj�cia chrztu chrze�cija�skiego. Sam Pan musiał usun�� to ostatnie 
uprzedzenie, działaj�c jednostronnie i daj�c Piotrowi przekonuj�cy dowód, �e przyjmuje pogan jako 
pełnoprawnych członków swego napełnionego Duchem ciała na ziemi. Gdyby Pan nie podj�ł tego kroku, 
poganie nigdy nie zostaliby ochrzczeni. Jednak�e Piotrowi nale�y przyzna�, �e natychmiast zaakceptował t� 
sytuacj� i nie pozwolił, aby ktokolwiek sprzeciwił si� doko�czeniu procesu narodzin pogan jako braci w 
Chrystusie.  

W zwi�zku z ich chrztem zauwa�amy trzy rzeczy. Po pierwsze, Piotr nie chrzcił sam, lecz pozostawił to 
swym towarzyszom (tak jak Jezus przed nim i pó�niej Paweł – J 4,2; 1 Kor 1,14), prawdopodobnie aby unikn�� 
powoduj�cych zazdro�� porówna� pomi�dzy ochrzczonymi. Po drugie, wszystkie chrzty były wynikiem 
�wiadomej decyzji odpowiedzialnych dorosłych. Poniewa� tylko ci, którzy przyj�li Ducha, zostali ochrzczeni w 
wodzie i tylko ci, którzy usłyszeli to zwiastowanie, otrzymali Ducha, oczywiste jest, �e nie było w�ród nich 
�adnych niemowl�t (zobacz nast�pny rozdział traktuj�cy szerzej o „domostwach” w tych wła�nie kontekstach). 
Po trzecie, otrzymanie Ducha nie uczyniło chrztu w wodzie zb�dnym, lecz tym bardziej potrzebnym. Je�li te dwa 
chrzty s� niewła�ciwie powi�zane, „wewn�trzna rzeczywisto��” chrztu w Duchu �wi�tym obni�a warto�� 
„zewn�trznego obrz�du” chrztu w wodzie. Te obydwa chrzty w Nowym Testamencie nigdy nie s� tak blisko 
uto�samiane, aby jeden z nich był równocze�nie prze�yciem tego drugiego. Chocia� cz�sto maj� miejsce blisko 
siebie, nie ma �adnego zapisu o ich jednoczesnym wyst�powaniu.  

Nie powiedzieli�my jeszcze nic o samym prze�yciu otrzymania Ducha �wi�tego przez pogan, w odró�nieniu 
od jego rozmieszczenia w czasie. Czy było ono tak�e bardzo niezwykłe, czy nawet nienormalne, i st�d maj�ce 
dla nas jedynie historyczn� warto�� (jak sugeruje wiele komentarzy)? Czy te� w swej „zawarto�ci” było ono 
zupełnie normalne, a st�d tak�e normatywne dla współczesnych chrze�cijan?  
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Sk�d Piotr wiedział, �e Duch �wi�ty został wylany na tych pogan? Dowód otrzymania Ducha był słyszalny; 
była to spontaniczna mowa wypowiadana pod natchnieniem Ducha. Wymienione s� tutaj dwie formy tej mowy 
– mówienie j�zykami i uwielbianie (przypuszczalnie w ich własnym j�zyku). Wyst�powanie spójnika „i” nie 
pozwala na poł�czenie tych dwóch w wyra�enie „uwielbiali Boga innymi j�zykami” i nie sugeruje, �e wszyscy 
mówili j�zykami i uwielbiali Boga. Raczej jedni mówili j�zykami, a drudzy uwielbiali Boga. Je�li tak wła�nie to 
wygl�dało, wówczas naleganie, �e mówienie j�zykami jest jedynym i nieodzownym znakiem otrzymania Ducha 
�wi�tego, byłoby wykroczeniem poza ramy nowotestamentowe.  

Poł�czenie mówienia j�zykami i uwielbiania wyra�nie przypomina dzie� Pi��dziesi�tnicy (Dz 2,11). A 
poniewa� jest to pierwsza wzmianka o j�zykach od tego wydarzenia (co nie wyklucza, jak przypuszcza wielu 
teologów, �e miały one miejsce w przypadku Samarii), powszechnie zakładano, a nawet potwierdzano 
dogmatycznie, �e to wyj�tkowe zjawisko było nadzwyczajnym znakiem na wł�czenie pogan. Jednak w �wietle 
komentarza Piotra do tego wydarzenia musimy odrzuci� t� interpretacj� i jej odzwierciedlenie w nauczaniu.  

Zarówno wtedy, jak i podczas nast�pnych rozmów, Piotr musiał podkre�la�, �e post�pił tak tylko dlatego, �e 
prze�ycie tych pogan było dokładnie takie samo jak wszystkich innych! Zewn�trzne znaki wylania Ducha były 
zupełnie normalne, a nie wyj�tkowe. Poprzez podkre�lenie tego faktu, Piotr skutecznie uciszył swych krytyków.  

Najpierw musiał przekona� „braci z Joppy”, którzy wraz z nim przybyli do Cezarei. Piotr przekonał ich, aby 
ochrzcili pogan, wła�nie dlatego, �e „otrzymali Ducha dokładnie tak jak „my”. Najbardziej naturaln� 
interpretacj� słowa „my” jest nawi�zanie Piotra do prze�ycia jego towarzyszy. Lecz nie spotykamy �adnej 
wskazówki, czy znajdowali si� oni w gronie stu dwudziestu w dzie� Pi��dziesi�tnicy; zarówno ze wzgl�dów 
geograficznych jak i statystycznych prawdopodobie�stwo jest takie, �e nie byli tam obecni. Mo�emy zatem 
stwierdzi�, �e owi wierz�cy z Joppy otrzymali Ducha w taki sam sposób, jak dom Korneliusza.  

W kolejnej dyskusji po powrocie do Jerozolimy (Dz 11,1-18) Piotr musiał zmierzy� si� z „obrzezanymi” 
(tzn. �ydowskimi) wierz�cymi, którzy w tym czasie liczyli ju� kilka tysi�cy, a ich przewa�aj�ca wi�kszo�� nie 
była obecna w dzie� Pi��dziesi�tnicy. Jak na ironi�, wydawali si� bardziej zmartwieni tym, �e Piotr jadł z 
poganami, ni� tym, �e ich ochrzcił! Piotr u�ywa w tym przypadku znowu tego samego argumentu: „Duch �wi�ty 
zst�pił na nich, jak i na „nas"„. Ponownie, w słowach tych nawi�zuje do do�wiadczenia jego słuchaczy i zach�ca 
ich, aby uto�samili si� z tym, co tam si� wydarzyło. Narodziny Korneliusza były normalne, a nie wyj�tkowe.  

Mo�na by podwa�y� tak� interpretacj�, kieruj�c uwag� na dodatkowe wyra�enie, którego Piotr u�ył tym 
razem: „na pocz�tku”. Na pierwszy rzut oka wydaje si� ono by� odniesieniem do pocz�tkowego wylania Ducha 
w dzie� Pi��dziesi�tnicy i przez to ogranicza to porównanie do mniejszo�ci, która była wtedy obecna. W ten 
sposób słowo „nas” staje si� prawie królewskim „my” i odnosi si� jedynie do elity w Jerozolimie. Jednak�e, 
wra�enie to mo�e by� rezultatem naszego przekładu. Słowo „pocz�tek”, wyst�puj�ce bez rodzajnika okre�lonego 
(greckie „arche") u�ywane jest w ogólnym kontek�cie narodzin chrze�cija�skich, pocz�tku w �yciu ucznia (np. 
1 J 2,24), podczas gdy poprzedzone przez rodzajnik okre�lony, u�ywane jest w kontek�cie okre�lonego 
historycznego wydarzenia (np. Dz 26,4). Je�li mieliby�my dosłownie przetłumaczy� słowa Piotra, brzmiałyby 
one: „jak zst�pił na nas, gdy zaczynali�my”. Wówczas okre�lenie to byłoby ogólne i odnosiłoby si� do 
wszystkich słuchaczy Piotra, a nie tylko kilku uprzywilejowanych, którzy byli obecni „na pocz�tku” (tzn. w 
dzie� Pi��dziesi�tnicy). Takie podej�cie znajduje potwierdzenie w szerszej wypowiedzi Piotra, zawieraj�cej jego 
ko�cow� obron�: „Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyli�my w Pana Jezusa Chrystusa...” Byłby to 
bezsensowny dobór słów, gdyby zwracał si� jedynie do stu dwudziestu obecnych podczas Pi��dziesi�tnicy; jest 
to opis dotycz�cy całego Ko�cioła. Kolejny dowód znajdujemy w przytoczeniu przez Piotra obietnicy Jezusa 
uczynionej tu� przed Jego wniebowst�pieniem: „Jan chrzcił wod�, ale wy...b�dziecie ochrzczeni Duchem 
�wi�tym” (Dz 1,5; 11,16). Cytat ten jest bardzo dokładny, za wyj�tkiem istotnego omini�cia wyra�enia „po 
niewielu dniach”, które ograniczyłoby t� obietnic� do dnia Pi��dziesi�tnicy.  

Dokładnie ta sama kwestia ponownie pojawia si� podczas soboru w Jerozolimie. Piotr nie miał nic przeciwko 
powtórzeniu swego nie do odparcia argumentu: „Bóg...przyznał si� do nich, daj�c im Ducha �wi�tego jak i 
„nam” (15,8). Pozostaje pewna niejasno�� czy Piotr zwracał si� w tej chwili do „apostołów i starszych” (15,6), 
czy te� do „całego zgromadzenia” (15,12). Jednak nie uczynił �adnego bezpo�redniego odniesienia do dnia 
Pi��dziesi�tnicy ani te� �adnego rozró�nienia pomi�dzy tymi, którzy byli wtedy obecni i tymi, których nie było. 
Głównym przedmiotem jego mowy był fakt, i� prze�ycie Korneliusza było takie samo jak prze�ycie wszystkich 
słuchaczy Piotra.  

Argument Piotra zwyci��ył w tej rozprawie i uciszył jego, jak i pó�niej Pawła, krytyków, a nawet sprawił, �e 
niektórzy z nich oddali Bogu chwał� za to (11,18). Czy odpowied� ta byłaby tak jednogło�na, gdyby Piotr 
dowodził, �e w przypadku pogan znaki otrzymania Ducha �wi�tego były bardzo szczególne i �e nie były one 
dane wi�kszo�ci wierz�cych w Jerozolimie i w Joppie? Postawiłoby to wierz�cych pogan ponad �ydowskimi 
wierz�cymi, co wzbudziłoby raczej kontrowersje i zazdro��, ni� zadowolenie i rado��! Siła argumentu Piotra 
spoczywała w fakcie, �e Bóg „nie uczynił �adnej ró�nicy mi�dzy nami i nimi” (15,9). Nie istnieje te� �adna 
podstawa, aby „nami” traktowa� jako odnosz�ce si� jedynie do „niektórych z nas” lub „do tych z nas, którzy 
mieli przywilej do�wiadczenia pierwszego wylania Ducha �wi�tego w dzie� Pi��dziesi�tnicy”.  
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Podsumowuj�c, jedynym anormalnym aspektem przyj�cia Ducha przez pogan było jego umiejscowienie w 
czasie, tzn. wyst�pienie przed chrztem w wodzie. Pod ka�dym innym wzgl�dem było ono zupełnie normalne, a 
nie wyj�tkowe i stanowi raczej typowy przykład, a nie wyj�tek. Chocia� Łukasz zamie�cił to wydarzenie w 
swym zapisie przede wszystkim ze wzgl�du na jego znaczenie etniczne, posiada ono równie� wa�ny punkt 
odniesienia do działalno�ci ewangelizacyjnej. Łukasz i Piotr podzielali zrozumienie tego, co jest potrzebne do 
wej�cia do Królestwa Bo�ego na ziemi.  

 

19. 
CAŁY DOM 

 
(Dzieje Apostolskie 11,14; 16,15.31; 18,8) 

 
A on powie ci słowa, przez które b�dziesz zbawiony, ty i cały dom twój. (Dz 11,14)  
A gdy została ochrzczona, tak�e i dom jej, prosiła, mówi�c: Skoro�cie mnie uznali za wiern� Panu, wst�pcie 

do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. (Dz 16,15)  
A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a b�dziesz zbawiony, ty i twój dom. (Dz 16,31)  
A Kryspus, przeło�ony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, tak�e wielu z Koryntian, 

którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. (Dz 18,8)  
 
Omówi� teraz wszystkie te teksty (mo�na doł�czy� tak�e 1 Kor 1,16) w �wietle podstawowej tezy o 

narodzinach chrze�cija�skich jako czteroelementowym procesie, na który składaj� si� opami�tanie, wiara, 
chrzest w wodzie i otrzymanie Ducha �wi�tego. Naturalnie pojawia si� pytanie, czy porz�dek w jakim wyst�puj� 
te elementy jest istotny czy te� nie, pod warunkiem, �e wszystkie elementy ostatecznie wyst�pi�.  

Na przykład, jasne jest, �e mo�na otrzyma� Ducha przed chrztem w wodzie, chocia� w Nowym Testamencie 
jest zapisany tylko jeden taki przypadek (Dz 10,47).  

Jednak�e powa�nym pytaniem jest to czy chrzest w wodzie mo�e poprzedza� wszystkie trzy pozostałe 
elementy. Powszechnie przyznaje si�, �e opami�tanie i wiara s� ci�gle trwaj�cymi cechami �ycia 
chrze�cija�skiego i b�d� nadal rozwija� si� po chrzcie. Lecz czy chrzest w wodzie mo�e by� wa�ny i skuteczny, 
je�li jest udzielony przed wyst�pieniem opami�tania i wiary? Pytanie to jest szczególnie wa�ne w przypadku 
szeroko rozpowszechnionej praktyki chrztu dzieci, zwykle kilkutygodniowych niemowl�t, które zupełnie nie s� 
w stanie opami�ta� si� i uwierzy�.  

Obro�cy chrztu niemowl�t cz�sto powołuj� si� na biblijne zapisy o chrztach całych domów dokonywanych 
podczas słu�by Piotra i Pawła i zwi�zanych z imionami Korneliusza, Lidii, stra�nika w Filipii, Kryspusa i 
Stefana. Na wydarzeniach tych oparte s� dwa rodzaje argumentów. Na poziomie praktycznym utrzymuje si�, �e 
w domach tych musiały by� tak�e niemowl�ta, a co za tym idzie, niemowl�ta musiały by� tak�e wł�czone do 
chrztu. (Mo�na to uj�� mniej dogmatycznie mówi�c, �e niemowl�ta niekoniecznie musiały by� wykluczone.) Na 
poziomie teologicznym utrzymuje si�, �e chrzest całych domów potwierdza ci�gło�� starotestamentowego 
poj�cia przymierza, które wł�czało danego człowieka jak i jego potomków – na przykład w przypadku 
przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Dlatego niemowl�ta mog� zosta� ochrzczone na znak 
przynale�no�ci do tego przymierza łaski ze wzgl�du na ich cielesnych przodków, a ich chrzest jest 
nowotestamentowym odpowiednikiem obrzezania w Starym Testamencie.  

Napotykamy tutaj na wiele problemów i cz��� z nich zostanie szerzej omówiona pó�niej (patrz Dodatek I). 
„Z” wy�ej wymienionych tekstów mo�emy wyczyta� praktyczne implikacje; teologiczne zało�enia mog� by� 
wczytane „w” powy�sze teksty. Jednak�e przyjrzymy si� obydwu aspektom, praktycznemu w poszczególnych 
tekstach i teologicznemu na podstawie ogólnych prawd.  

Najlepiej b�dzie rozpocz�� od słowa „dom”. Jego współczesny zakres oznaczaj�cy najbli�sz� rodzin� 
(rodziców i dzieci) jest bardzo myl�cy. Biblijne znaczenie tego słowa było nawet szersze ni� poj�cie dalszej 
rodziny, chocia� oczywi�cie mogło obejmowa� rodziców w starszym wieku i dziadków (1 Tm 5,4). W 
normalnym u�yciu termin ten obejmował wszystkich słu��cych, niewolników i ludzi zatrudnionych, 
bezpo�rednio zwi�zanych z rodzin� – a ich liczba mogła dalece przewy�szy� liczb� wszystkich krewnych. W 
takiej sytuacji znajdował si� Abraham, kiedy obrzezał najpierw swego syna a nast�pnie wszystkim m��czyzn 
b�d�cych członkami jego domu (Rdz 17,23-27), których w tamtym czasie było 318! W takim kontek�cie istnieje 
niemal�e ró�nica pomi�dzy „rodzin�” i „domem”, tak jak pó�niej w przypadku Rachab (Joz 6,25). Mo�emy 
zauwa�y� wyst�powanie takiego rozró�nienia na łamach historii biblijnej a tak�e historii pierwotnego Ko�cioła 
(jeden z Ojców Ko�cioła wspomina o „�onie biskupa, jej domu i dzieciach” – zwró�my uwag� na porz�dek tych 
okre�le�!). Obecnie w naszym demokratycznym społecze�stwie zachodnim, gdzie słu�ba jest ju� prze�ytkiem, 
nie ma prawdziwego odpowiednika tego słowa, lecz ludzie �yj�cy jeszcze wiek wcze�niej rozumieliby je lepiej. 
Mo�e słowo „personel” jest dzisiaj najbli�sze mu znaczeniowo.  
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Nie stanowi to �adnego dowodu, �e niemowl�t nie zaliczano do nowotestamentowego poj�cia „domu”, lecz 
na pewno dowodzi, �e obejmowało ono o wiele wi�cej, ni� tylko rodzin� czy te� cielesnych potomków (por. J 
4,53). W rzeczywisto�ci słowo to mogło by� u�yte w kontek�cie, gdzie w ogóle nie było rodziny; nawet samotny 
człowiek mógł posiada� dom, na który składali si� niewolnicy – mo�e to dotyczy� którego� z omawianych przez 
nas tekstów nowotestamentowych, dlatego �e w �adnym z tych przypadków nie mamy jasnej informacji na 
temat stanu mał�e�skiego głowy domu. St�d teksty te udowadniaj� zbyt wiele dla zwolenników chrztu 
niemowl�t! Je�eli twierdzi si�, �e poprzez głow� domu automatycznie cały dom ma udział w przymierzu, musi 
odnosi� si� to do jego, czy jej, rodziców i dziadków, słu�by domowej i wszystkich zatrudnionych przy domu. 
Mo�e mogliby�my nazwa� to zbawieniem przez łask�, lecz na pewno nie przez wiar�! Na nic nie zda si� 
twierdzenie, �e niemowl�ta, ale nie doro�li, mogły by� „zwolnione” od wiary – w �adnym zapisie nie 
znajdujemy takiego rozró�nienia. Obietnica „b�dziesz zbawiony ty i dom twój” (Dz 16,31) albo wymaga wiary 
od głowy domu i tylko od niego (np. stra�nika), albo od ka�dego poszczególnego członka tego domu. Gramatyka 
tego zdania mo�e potwierdzi� obydwa te zało�enia, ale na pewno nie mo�e oznacza� wiary wszystkich 
dorosłych lecz �adnego z dzieci!  

Wła�ciwie kontekst, w jakim umieszczone s� słowa Pawła, �wiadczy o tym, �e powinni�my interpretowa� je 
jako zach�t� skierowan� do całego domu – „uwierzcie w Pana Jezusa, a...b�dziecie zbawieni”. Pytanie stra�nika 
odzwierciedliło wył�cznie trosk� o jego własn� przyszło��, lecz Paweł skorzystał z tej okazji, aby zwróci� si� 
tak�e do przera�onej słu�by, daj�c im szans� udziału w jego zbawieniu je�li tylko równie� uwierz�. Jasno 
wynika ze szczegółowego zapisu ich reakcji, �e jest to wła�ciwe zrozumienie. Ewangelia była zwiastowana nie 
tylko stra�nikowi, lecz „całemu” jego domowi; „wszyscy” zostali ochrzczeni i „wszyscy” zostali napełnieni 
rado�ci�, gdy� „wszyscy” uwierzyli!  

To samo mo�emy powiedzie� o pozostałych przypadkach. Wszyscy w domu Korneliusza usłyszeli 
ewangeli�, otrzymali Ducha �wi�tego, mówili j�zykami i prorokowali. Grupa tych ludzi została opisana jako 
„jego krewni i najbli�si przyjaciele” (Dz 10,24). Wszyscy byli pobo�ni i bogobojni i wszyscy oczekiwali 
zwiastowania, które miało doprowadzi� do zbawienia całego domu. Wszyscy członkowie domu Kryspusa 
najpierw stali si� wierz�cymi, a potem zostali ochrzczeni (Dz 18,8). Wszyscy domownicy Stefana po�wi�cili si� 
słu�bie �wi�tych (1 Kor 16,15 – pierwsi wyznawcy w Achai). Cokolwiek jeszcze mogliby�my powiedzie�, 
wszystkie te domy składały si� „jedynie” z tych, którzy byli w stanie odpowiedzie� czynnie na ewangeli� (ja 
sam chrzciłem całe domy, gdzie wszyscy �yj�cy pod jednym dachem opami�tali si� i uwierzyli mniej wi�cej w 
tym samym czasie, chocia� dzisiaj oczywi�cie wi��e si� to z o wiele mniejsz� liczb� ludzi).  

Jak dot�d rozwa�yli�my jedynie teksty dotycz�ce tego zagadnienia. Pozostaje jednak o wiele wa�niejsze tło 
teologiczne tych tekstów, które musi by� wzi�te pod uwag�.  

Istniej� pewne bardzo powa�ne zarzuty teologiczne przeciwko praktyce chrzczenia dzieci, zanim te 
opami�taj� si� i uwierz�. Najbardziej oczywista trudno��, na któr� si� tu napotykamy, jest zwi�zana z 
zastosowaniem nowotestamentowego znaczenia chrztu (patrz rozdział 4) w przypadku biernego „odbiorcy”, 
który sam nie jest w stanie podj�� decyzji. Zaprzepaszczona zostaje idea pełnego wyra�enia oraz uskutecznienia 
opami�tania i wiary w akcie chrztu. Instrumentalny j�zyk, który wyra�a prawd�, i� akt chrztu rzeczywi�cie 
powoduje to, co symbolizuje – prawdziwy pogrzeb i zmartwychwstanie z Chrystusem – ust�puje miejsca 
jednemu z dwóch wypacze�. Z jednej strony mo�e przewa�y� ekstremalny pogl�d sakramentalny – wiara w to, 
�e sama woda i słowa wystarcz�, aby zbawi� dziecko (pogl�d słusznie okre�lony mianem „odrodzenia 
wewn�trznego przez chrzest"). W innym przypadku przewa�a ekstremalny pogl�d symboliczny, według którego 
sam chrzest osi�ga niewiele lub nic, stanowi jedynie symbol, „znak” nawi�zuj�cy do czego�, co ju� nast�piło 
(wej�cie do przymierza przez narodziny cielesne) lub do czego�, co nast�pi pó�niej (wej�cie do Królestwa 
poprzez duchowe narodziny). Jeden z tych pogl�dów zbyt wiele przypisuje temu obrz�dowi, drugi za bardzo go 
pomniejsza! Według obydwóch chrzest jest czym� niekompletnym, wymagaj�cym dodatku w rodzaju 
konfirmacji, kiedy ochrzczone dziecko osi�ga wiek dojrzało�ci. Niewielu powiedziałoby, �e chrzest w wodzie 
musi zosta� dopełniony pó�niej przyj�ciem Ducha �wi�tego (chocia� teologia katolicka uto�samia je i wyra�a 
przekonanie, �e dziecko otrzymuje Ducha podczas chrztu).  

Najbardziej zagorzali „pedobapty�ci” opieraj� swe stanowisko na poj�ciu przymierza. Opieraj�c si� zwykle 
na przesłance, �e w całej Biblii istnieje tylko jedno przymierze łaski i �e objawione jest ono na ró�nych etapach i 
na ró�ne sposoby, twierdzi si�, i� Bóg działa raczej w grupie ludzi, zbiorowo, a nie indywidualnie i Jego łaska 
jest dziedziczna jak równie� przekazywana duchowo. Bóg zawiera przymierze z ludem, a nie z poszczególnymi 
osobami. Rodzina jest traktowana jako jednostka zbawienia, a ka�dy „wradza si�” w duchowy „status” jego 
rodziców. St�d te� ochrzczenie całego domu, rozumiane jako chrzest rodziny, jest całkowicie zgodne z Bo�ym 
sposobem działania.  

Musimy jednak zakwestionowa� podstawowe zało�enie stoj�ce za tym pogl�dem, a mianowicie, �e w Biblii 
istnieje tylko jedno przymierze łaski. Ani to okre�lenie, ani takie poj�cie nigdy nie pojawia si� w Pi�mie. Biblia 
mówi o ró�nych przymierzach (liczba mnoga), ró�ni�cych si� od siebie ze wzgl�du na ludzi, z którymi s� 
zawierane oraz za wzgl�du na obietnice i warunki. Nawet w Starym Testamencie istniej� ró�ne przymierza 
zawarte z Noem (to jest wymienione jako pierwsze), Abrahamem, Moj�eszem i Dawidem. Te trzy ostatnie były 
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blisko powi�zane i wszystkie wi�zały si� z cielesnymi potomkami czy krewnymi – tak wi�c poj�cie zbiorowo�ci 
w przypadku przymierza jest z pewno�ci� istotne dla wi�zi Boga z Izraelem.  

Jednak Nowy Testament mówi o nowym przymierzu, zapowiedzianym w Starym Testamencie przez 
Jeremiasza, który powiedział, �e przymierze to nie b�dzie podobne do przymierza zawartego z Moj�eszem (Jr 
31,32). Nowe przymierze miało uniewa�ni� stare (Hbr 8,13). Musimy teraz przyjrze� si�, czym ono miało si� 
ró�ni� od starego.  

Po pierwsze, nowe przymierze miało by� zawarte z ka�dym człowiekiem indywidualnie, a nie z grup� ludzi. 
Zostało to zapowiedziane przez proroków (Jr 31,29-30.34; Ez 18,2; Jl 3,5), lecz bardzo wyra�nie odbija si� w 
zwiastowaniu Jana Chrzciciela i Jezusa, którzy w swym przesłaniu podkre�lali, �e pochodzenie jest ju� bez 
znaczenia (Mt 3,9; J 8,39). Ciało daje pocz�tek tylko ciału, potrzebne s� teraz drugie narodziny, narodziny z 
Ducha (J 3,5-6). Dlatego te� mo�emy mówi� teraz o nowym nacisku na osobist� odpowiedzialno�� (co wi��e si� 
ze zdolno�ci� do powzi�cia decyzji!). J�zyk opisuj�cy nowe przymierze ma charakter osobisty -"ka�dy”, „ka�dy 
z was”, „ktokolwiek”. Nacisk poło�ony jest na potrzeb� osobistego opowiedzenia si� ka�dego człowieka, na 
indywidualn� odpowied� na Bo�e wezwanie ("je�li kto” w Łk 14,26-27; „ka�dy” w J 3,16; „ka�dy z was” w Dz 
2,38). W czasie nadchodz�cego s�du ka�dy człowiek b�dzie s�dzony indywidualnie (Rz 2,6), tak jak 
indywidualne jest odkupienie od nadchodz�cego gniewu Bo�ego.  

Nie mog� istnie� dwie drogi prowadz�ce do Królestwa – jedna przez narodziny cielesne, a druga przez 
narodziny z Ducha! Chrzest jest cz��ci� tych drugich, a nie tych pierwszych.  

Mo�emy z tego wyci�gn�� wniosek, �e rodzina nie jest ju� dłu�ej jednostk�, w której działa Bo�e zbawienie. 
Z cał� pewno�ci� Nowy Testament wskazuje na to, �e dom a nawet rodzina mo�e zosta� poró�niona i podzielona 
przez ewangeli�. Jezus powiedział, �e nie przyszedł po to, aby przynie�� pokój, lecz miecz – oddzielaj�cy 
rodziców od dziecka, brata od siostry. Na przykład rodzina składaj�ca si� z pi�ciu osób mo�e zosta� podzielona 
na dwóch i trzech (Łk 12,51-53); jedynie w tak intymnym zwi�zku jak mał�e�stwo Jezus nie wyobra�ał sobie 
podziałów (zobacz rozdz. 22).  

Podsumowuj�c mo�emy stwierdzi�, �e nowe przymierze zostało ustanowione na zupełnie innej podstawie 
ni� stare, a członkami tego przymierza stajemy si� te� na innej zasadzie. Lecz które przymierze mo�emy nazwa� 
starym? Wszystkie nowotestamentowe odniesienia u�ywaj� tego przymiotnika w stosunku do przymierza 
zawartego z Izraelem przez Moj�esza, nigdy w przypadku przymierza zawartego z Abrahamem. Nowy 
Testament okre�la pogan mianem potomków Abrahama (Rz 4,16), dziedzicz�cych błogosławie�stwa jemu 
przyobiecane. Skoro przymierze zawarte z Abrahamem było dziedziczone tak�e przez jego potomków, czy nie 
dotyczy to tak�e potomków chrze�cijan dzisiaj? Czy chrzest domu nie zast�puje bezpo�rednio obrzezki 
Abrahama?  

Warto zauwa�y�, �e Nowy Testament nigdy nie u�ywa słowa „przymierze” mówi�c o zwi�zku 
chrze�cija�skich wierz�cych z Abrahamem. Zwi�zek ten ma charakter duchowy a nie cielesny, dotyczy wiary a 
nie ciała. Chrze�cijanie s� jego potomkami, gdy� posiadaj� wiar� podobn� do jego wiary i przez to s� jemu 
podobni; Abraham jest ojcem wierz�cych wielu narodowo�ci (Rz 4,16-17). Chrze�cijanie nie odziedziczyli wielu 
rzeczy obiecanych Abrahamowi – na przykład nie otrzymali Kanaanu – lecz otrzymali obiecanego Ducha (Ga 
3,14). Powinni�my tak�e pami�ta�, �e Abraham otrzymał obrzezk� „dopiero po” tym jak uwierzył, i w ten 
sposób stała si� piecz�ci� jego własnej wiary; nie mogła jednak by� piecz�ci� wiary �adnego z jego potomków 
(Rz 4,10-11). Jest ojcem wszystkich tych, którzy najpierw uwierzyli, a dopiero pó�niej zostali zapiecz�towani. 
Chrzest w wodzie nigdy nie jest nazywany „piecz�ci�"; termin ten jest zarezerwowany w Nowym Testamencie 
dla chrztu w Duchu �wi�tym. A jedyny nowotestamentowy tekst, w którym chrzest w wodzie i obrzezanie 
wyst�puj� razem w tym samym kontek�cie, nie pozostawia �adnych w�tpliwo�ci, �e nie chodzi tu o fizyczny akt 
obrzezania (Kol 2,9-12 – patrz rozdział 25).  

Ogniwem ł�cz�cym przymierze Abrahama z nowym przymierzem jest sam Pan Jezus Chrystus. On poło�ył 
kres staremu przymierzu. Jego obrzezanie ósmego dnia było ostatni� obrzezk� wymagan� przez Boga, gdy� 
Jezus był tym potomkiem (liczba pojedyncza) dziedzicz�cym błogosławie�stwo Abrahamowe (Ga 3,16). Nowe 
przymierze miało swój pocz�tek w Jezusie. Chrzest Jezusa w wieku trzydziestu lat oraz Jego m�ka i �mier� w 
wieku lat trzydziestu trzech były konieczne do rozpocz�cia nowego sposobu dziedziczenia błogosławie�stwa 
Abrahamowego (Łk 12,50; 22,20). Jezus nie miał �adnego wpływu na swoje obrzezanie, lecz sam postanowił 
przyj�� chrzest w wodzie. I tu spoczywa sedno sprawy. Jest to ró�nica pomi�dzy �yciem w ciele i �yciem w 
Duchu. Genealogia, tak istotna dla ludu Bo�ego �yj�cego pod starym przymierzem, osi�ga swój punkt 
szczytowy a tak�e zako�czenie w drzewie genealogicznym Jezusa (Mt 1; Łk 3); od tego momentu dziedziczenie 
staje si� nieistotne. Nowe przymierze tworzy nowy naród na nowej zasadzie. Odziedziczywszy 
błogosławie�stwo Abrahamowe w swym ciele, Jezus udziela go teraz innym jedynie poprzez ich wiar� (por. J 
1,33; Dz 11,17 z Ga 3,2-14).  

Ko�cz�c t� dygresj�, mo�emy teraz powróci� do tekstów mówi�cych o chrzcie całych domów i stwierdzi�, 
�e ani wewn�trzny (tekstowy), ani zewn�trzny (teologiczny) dowód nie pozwala u�ywa� ich dla tłumaczenia 
praktyki chrztu dzieci. Nawet pozostawiaj�c pewien margines niejasno�ci nale�y podkre�li�, �e dowodów 
usprawiedliwiaj�cych t� praktyk� trzeba szuka� gdzie indziej (je�li w ogóle jest to mo�liwe!).  
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Chciałbym zako�czy� ten rozdział cytatem z „Apologii Arystydesa”. (Arystydes był chrze�cijaninem 
�yj�cym w czasach cesarza Hadriana, panuj�cego od roku 117 do 138.) Apologia ta wyra�a postaw� głowy 
domu, chrze�cijanina, w czasie bezpo�rednio nast�puj�cym po okresie nowotestamentowym: „A je�li chodzi o 
ich sługi czy słu��ce, czy o ich dzieci, je�li je maj�, przekonuj� je, aby stały si� chrze�cijanami ze wzgl�du na 
miło��, jak� do nich �ywi�; a kiedy oni staj� si� chrze�cijanami, nazywaj� ich bez �adnego rozró�niania bra�mi”. 
St�d te� widzimy, �e zarówno słu��cy jak i dzieci w chrze�cija�skim domu byli ewangelizowani, a kluczem do 
ich nawrócenia była miło�� jak� darzyli ich wierz�cy członkowie tego domu.  

 

20 
UCZNIOWIE W EFEZIE 

 
(Dzieje Apostolskie 19,1-6) 

 
Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wy�ynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy 
niektórych uczniów, Rzekł do nich: Czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, gdy uwierzyli�cie? A oni mu na to: Nawet 
nie słyszeli�my, �e jest Duch �wi�ty. Tedy rzekł: Jak wi�c zostali�cie ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem 
Janowym. Paweł za� rzekł: Jan chrzcił chrztem opami�tania i mówił ludowi, �eby uwierzyli w tego, który 
przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imi� Pana Jezusa. A gdy Paweł wło�ył 
na nich r�ce, zst�pił na nich Duch �wi�ty i mówili j�zykami, i prorokowali. (Dz 19,1-6)  

 
Tekst ten jest klasycznym przykładem szkody wyrz�dzonej przez nienatchniony podział Bo�ego słowa na 

rozdziały, nie wspominaj�c ju� o wierszach! Historia misji do Efezu rozpoczyna si� w osiemnastym rozdziale 
Dziejów Apostolskich. Paweł nie orał nie tkni�tej ziemi, lecz zbierał �niwo, gdzie inni – a mianowicie jego 
przyjaciele Pryscyla i Akwila, a w szczególno�ci 	yd z Egiptu imieniem Apollos – siali. Z cał� pewno�ci� nie 
jest to �aden przypadek, �e zarówno Apollos jak i uczniowie, których Paweł znalazł w Efezie, „znali tylko 
chrzest Jana” (18,25; por. 19,3).  

Je�eli (a wydaje si� to wysoce prawdopodobne) grupa, na któr� natkn�ł si� Paweł, zawdzi�czała swe 
duchowe poznanie Apollosowi, wyja�niłoby to, dlaczego Łukasz nazwał ich uczniami bez �adnych dodatkowych 
okre�le�, a Paweł przypuszczał, �e byli wierz�cymi. A to dlatego, �e Apollos wiedział dostatecznie du�o o 
Jezusie, skoro potrafił udowodni� na podstawie �ydowskich Pism (tzn. Starego Testamentu), �e był On 
oczekiwanym Mesjaszem (greckie „christos"), przypuszczalnie porównuj�c prorockie zapowiedzi z tym, co 
wiedział o �yciu, �mierci i zmartwychwstaniu Jezusa (tak jak uczynił to sam Jezus na drodze do Emaus – Łk 
24,25-27).  

Zwi�zek pomi�dzy uczniami w Efezie i Apollosem wyja�nia tak�e ostro�ne a nawet podejrzliwe 
dopytywanie si� Pawła o ich duchowe prze�ycie, gdy� słu�ba Apollosa miała pewne braki. Jego nauczanie o 
Jezusie było dokładne, lecz nie prowadziło do pełnego chrze�cija�skiego prze�ycia. Wydaje si�, �e nie zdawał 
sobie sprawy z faktu, i� obecnie chrzest był udzielany z nakazu zmartwychwstałego Jezusa i w Jego imi�; prawie 
na pewno te� nie wiedział o tym, �e po swym wniebowst�pieniu Jezus wylał na uczniów Ducha �wi�tego. Nie 
znaj�c tych dwóch jak�e istotnych faktów, traktował wiar� jako przede wszystkim intelektualn� akceptacj� 
pewnych prawd (wiar� w to, „�e” Jezus jest Chrystusem), a nie osobisty zwi�zek z Jezusem (wiara w Jezusa jako 
osobistego Zbawiciela i Pana), maj�cy pocz�tek w chrzcie w wodzie i w Duchu.  

Dwoje ludzi, którzy ju� wcze�niej byli współpracownikami Pawła, dostrzegło braki Apollosa. Wzi�wszy go 
na stron�, wytłumaczyli mu pełn� ewangeli�. Wydaje si� te�, �e przedstawili go innej grupie braci (nie tym, 
którym zwiastował), którzy zach�cali go, aby dzielił si� teraz tym gł�bszym zrozumieniem ewangelii w innych 
miejscach w Achai.  

Wydaje si� st�d, �e Apollos był powi�zany z dwiema grupami w Efezie. Pierwsza, zwi�zana z synagog�, 
składała si� z tych 	ydów, którzy przyj�li jego słowa głosz�ce, �e Jezus jest Mesjaszem obiecanym w Pismach. 
Druga, z któr� zapoznali go Akwila i Pryscyla, była grup� chrze�cijan prawdopodobnie spotykaj�cych si� w ich 
domu. Wydaje si� te�, �e te dwie grupy nie były ze sob� bezpo�rednio powi�zane, i �e tych dwoje, którzy 
poprawili Apollosa, nie zaj�ło si� grup�, któr� on nauczał.  

Jednak�e, poniewa� Paweł zwykle po przybyciu do jakiego� miasta udawał si� najpierw do synagogi, w 
Efezie natkn�łby si� najpierw na t� wła�nie grup�. Jego rozmowa z nimi staje si� całkowicie zrozumiała na tle 
opisanym powy�ej. Ich odpowiedzi na pytania Pawła dokładnie odzwierciedlaj� wcze�niejsze nauczanie 
Apollosa. Oczywiste jest te�, �e nie rozmawiali w mi�dzyczasie z Akwil� i Pryscyl�.  

Łukasz bez wahania okre�la ich uczniami, najbardziej powszechnym mianem przypisywanym chrze�cijanom 
w Dziejach Apostolskich. Słowo to u�ywane jest w przypadku jednego wierz�cego (9,10.36), kilku wierz�cych 
(9,19.25) oraz wszystkich wierz�cych (6,1.7). Gdyby byli tylko uczniami Jana, Łukasz na pewno by tak 
powiedział w trosce o rzetelno�� zapisu (por. Łk 1,3). Brak rodzajnika okre�lonego jest tutaj bez znaczenia (por. 
9,10.36). Potraktował ich jako uczniów, gdy� ju� znajdowali si� na „Drodze” (zwró� uwag�, jak cz�sto w tym 
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opowiadaniu o Efezie pojawia si� takie okre�lenie chrze�cija�stwa – 18,25.26; 19,9.23). Jednak�e, kluczowym 
pytaniem jest to, jak daleko zaszli ju� t� „Drog�”; Paweł chciał pozna� odpowied� na to pytanie, zanim im 
usłu�ył. Aby wła�ciwie zrozumie� ten tekst, nale�y rozpocz�� nie od stanu duchowego czy statusu uczniów, lecz 
od sposobu my�lenia Pawła. Tekst ten zawiera tak wyra�ne wskazówki do Pawłowej teologii o chrze�cija�skich 
narodzinach, jakich nie znajdziemy w �adnym z jego listów, przede wszystkim dlatego, �e zostały napisane do 
tych, którzy ju� prze�yli pełne narodziny chrze�cija�skie i tylko czasami Paweł nawi�zuje do ich pocz�tków, 
podczas gdy w Dziejach Apostolskich udziela rady samym pocz�tkuj�cym. Widzimy tutaj Pawła bezpo�rednio 
zaanga�owanego w ewangelizacj�. Uwa�na analiza jego rozmowy i zachowania pozwala wysnu� bardzo 
ciekawe wnioski.  

Pierwsze pytanie Pawła skierowane do tych uczniów wymaga uwa�nego zastanowienia si�; mo�emy 
wyczyta� z niego zbyt wiele lub zbyt mało. Paweł pyta tu nie o ich doktryn�, lecz o do�wiadczenie, jednak czyni 
to na podstawie swej własnej teologii.  

Patrz�c na sposób wyra�enia tego pytania mo�emy zauwa�y�, �e Paweł uznał ich stan duchowy za mniej ni� 
zadowalaj�cy. Musimy potraktowa� słowa Pawła jako prawdziwe wyra�enie jego pierwszych wra�e�, nawet 
je�li jego dalsze „�ledztwo” miało skłoni� go do zmiany pocz�tkowej opinii. Krótko mówi�c, na pocz�tku był 
pewien, �e uwierzyli w Jezusa, lecz wcale nie był pewien czy otrzymali Ducha (dopiero pó�niej powzi�ł 
w�tpliwo�ci tak�e co do ich wiary).  

Co doprowadziło Pawła do takiej opinii? Musiały istnie� pewne znaki �wiadcz�ce o tym, �e uwierzyli – jako 
uczniowie Apollosa znali chrze�cija�sk� interpretacj� Starego Testamentu i mogli swobodnie mówi� o Jezusie 
jako Mesjaszu, co stwarzało wra�enie, �e słyszeli i przyj�li ewangeli�. Brakowało jednak innych oznak-tego, �e 
przyj�li Ducha �wi�tego. Prawdopodobnie nie było �adnej manifestacji darów Ducha. U�ywaj�c innego 
okre�lenia Pawłowego, nie wygl�dali na to, �eby „mieli Ducha” (Rz 8,9 – patrz rozdział 21). Brak ten mógł 
wypływa� z jednej z dwóch przyczyn: albo ju� otrzymali Ducha, lecz od tej pory „zagasili” lub „sprzeciwili si�” 
Jego działaniu, albo te� nigdy nie otrzymali Ducha. Paweł sformułował swe pytanie w taki sposób, aby 
dowiedzie� si� jaka była prawdziwa przyczyna tego stanu rzeczy i w jaki sposób mógłby zareagowa� na t� 
sytuacj�.  

Sposób, w jaki Paweł sformułował to pytanie, jest bardzo istotny. Tłumacz�c dosłownie, brzmi ono: „czy 
uwierzywszy otrzymali�cie Ducha �wi�tego?” Czasownik „uwierzy�” (aoryst) odnosi si� do pojedynczego 
kroku wiary, który rozpoczyna �ycie w wierze ka�dego wierz�cego (ten sam czas u�yty jest w poł�czeniu z 
czasownikiem „otrzyma�” w J 7,39 i Dz 11,17, a obydwa konteksty s� prawie takie same, jak ten przez nas 
omawiany). Wiele dyskusji i kontrowersji wzbudziło tłumaczenie tego czasownika – „"kiedy” uwierzyli�cie”, 
preferowane przez tych, którzy s�dz�, �e uwierzenie i przyj�cie Ducha s� równoznaczne i dlatego te� 
jednoczesne; „odk�d uwierzyli�cie”, preferowane przez tych, którzy nauczaj�, �e przyj�cie Ducha jest 
dodatkowym błogosławie�stwem. Wła�ciwie obydwa tłumaczenia maj� racj� bytu! Tak naprawd� Paweł pyta: 
„czy uwierzywszy w Jezusa, otrzymali�cie – wtedy czy te� pó�niej – Ducha �wi�tego?” (w Dz 10,44 miało ono 
miejsce od razu, w Dz 8,17 jaki� czas pó�niej). Nie stawia pytania „kiedy”, lecz jest zatroskany, czy w ogóle 
otrzymali Ducha. W tym pytaniu o obydwa wydarzenia widzimy wyra�nie, �e „dla Pawła uwierzenie w Jezusa i 
przyj�cie Ducha nie były jednym i tym samym”. Według jego sposobu my�lenia zupełnie mo�liwe było to, �e 
Efezjanie prze�yli to pierwsze, lecz nie prze�yli jeszcze tego drugiego, tak jak zdarzyło si� to w przypadku 
Samarytan a tak�e w jego własnym przypadku przez trzy dni w Damaszku.  

Nast�pnie musimy podkre�li�, �e Paweł oczekiwał, i� uczniowie b�d� wiedzie�, czy otrzymali Ducha czy 
nie. Nie mogli wtedy tego wywnioskowa� na podstawie znajomo�ci Nowego Testamentu, tak jak obecnie wielu 
usiłuje to zrobi�, gdy� wtedy jeszcze nie został on napisany! Mogli odpowiedzie� na to pytanie jedynie w 
kategoriach własnego prze�ycia, które było tak konkretne, �e nie mogli mie� �adnych w�tpliwo�ci co do jego 
wyst�pienia. Równie� brak rodzajnika okre�lonego potwierdza, �e Paweł nawi�zywał do ich prze�ycia – zwykle 
brak ten podkre�la raczej subiektywn� moc, a nie obiektywn� osob� Ducha �wi�tego. Brak ten jest 
charakterystyczny dla kontekstów, w których Duch �wi�ty w Nowym Testamencie jest widziany jako cz��� 
ludzkiego prze�ycia.  

Musimy równie uwa�nie przyjrze� si� odpowiedzi uczniów na pierwsze pytanie Pawła. Powierzchowne 
rozumienie (odzwierciedlone w zbyt wielu przekładach) traktuje j� jako wyznanie totalnej nie�wiadomo�ci o 
istnieniu trzeciej osoby Trójjedynego Boga! Jest to wysoce nieprawdopodobne, gdy� Apollos w swym nauczaniu 
musiał wspomnie� obietnic�, według której Mesjasz miał wypełni� sw� misj� dzi�ki namaszczeniu Duchem 
�wi�tym (Iz 61,1), co stało si� po tym, jak Jezus został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Musieli tak�e słysze� 
o zwiastowaniu Jana, o tym, �e jego chrzest w wodzie miał pó�niej ust�pi� zanurzeniu w Duchu przez Mesjasza.  

Kiedy przyjrzymy si� ponownie odpowiedzi uczniów, zauwa�ymy, �e zdradza ona poznanie a nie jego brak, 
z tym, �e poznanie to ma raczej charakter intelektualny a nie empiryczny. Tak naprawd� – tłumacz�c dosłownie 
– uczniowie powiedzieli: „lecz nie słyszeli�my, �e Duch �wi�ty jest”. Zauwa�ywszy ponownie brak rodzajnika 
okre�lonego (wskazuj�cego raczej na moc ni� na osob�), musimy zbada� dokładniej to dziwnie urywaj�ce si� 
zdanie (Duch �wi�ty jest... – co?). Niektórzy przypuszczaj�, �e „jest” znaczy „istnieje”, lecz to wymagałoby 
zmiany szyku zdania i uczynienia Ducha �wi�tego dopełnieniem zamiast podmiotem. Dosłowne tłumaczenie 
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greckiego na polski a� prosi si� o dodatkowe słowo, nadaj�ce sens temu zdaniu. Na szcz��cie w innym miejscu 
Pisma spotykamy dokładnie taki sam przypadek (jak�e cz�sto rozwi�zuje to problem egzegetyczny!). W J 7,39 
czytamy: „Albowiem Duch nie był jeszcze, gdy� Jezus nie był jeszcze uwielbiony”. Co Duch „nie był jeszcze?” 
Rozumienie, �e Duch jeszcze wtedy nie istniał, byłoby herezj�, zaprzeczeniem wieczno�ci Trójjedynego Boga! 
Aby unikn�� tego bł�du, przekład nasz dodaje jedno słowo (które nie wyst�puje w greckim oryginale): 
„albowiem Duch �wi�ty nie był jeszcze „dany"„ (tzn. działaj�cy w ludziach). Nadaje ono sens temu 
stwierdzeniu i wyja�nia odniesienie do Pi��dziesi�tnicy (która mogła nast�pi� dopiero po �mierci, 
zmartwychwstaniu i wniebowst�pieniu Jezusa – Jego uwielbieniu). Je�eli to dodatkowe słowo umie�cimy w 
takiej samej konstrukcji gramatycznej wyst�puj�cej w Dz 19,2, odpowied� uczniów brzmi całkiem inaczej: „Nie 
słyszeli�my, �e Duch �wi�ty jest dany” (Tekst Zachodni wyja�nia to jeszcze lepiej w swej wersji „Lambanousin 
tines"; w tłumaczeniu: „Nie słyszeli�my, �eby ktokolwiek otrzymał Ducha �wi�tego”). Innymi słowy, wiedzieli, 
�e pomazanie Mesjasza b�dzie tak�e dost�pne dla Jego na�ladowców, lecz nikt nie powiedział im, �e to si� ju� 
stało. Byli nie�wiadomi nie osoby Ducha �wi�tego, lecz wydarzenia, które miało miejsce w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy i jego znaczenia dla wszystkich kolejnych wierz�cych.  

W ten sposób Paweł uzyskał odpowied� na swe pierwsze pytanie, wi�c w nast�pnym nawi�zał do 
wcze�niejszego elementu, do chrztu. Zauwa�my, �e Paweł zakłada, i� wszyscy zostali ochrzczeni, chocia� 
zastanawia si� czy chrzest ten został udzielony wła�ciwie. Na tym etapie Paweł traktuje ich wci�� jako 
„wierz�cych uczniów”. Je�eli jednak byli nie�wiadomi Pi��dziesi�tnicy, Paweł zaczyna pyta� sam siebie, jak 
wiele z chrze�cija�stwa było w ich chrzcie i jak rozumieli cel tego obrz�du, st�d u�ycie przyimka „w” / „ku” / 
„do” (zobacz rozdział 23 omawiaj�cy jego pełne znaczenie w poł�czeniu z chrztem). Ka�dy chrzest / zanurzenie 
odbywa si� „w” czym� (tutaj jest to woda) i „ku” czemu� (znaczenie lub cel osi�gany przez ten akt). Inaczej 
mówi�c, Paweł pyta: „co chrzest uczynił dla was, czy te�, co dla was oznacza?”  

Zanim przyjrzymy si� odpowiedzi uczniów, musimy zatrzyma� si� na chwil� i zastanowi� nad pytaniem 
Pawła. Oczywiste jest, �e istnieje dla niego pewien zwi�zek pomi�dzy chrztem w wodzie i otrzymaniem Ducha. 
Chocia� Paweł wła�ciwie nigdy nie uto�samia ich ze sob�, wyra�nie wi��e je bardzo blisko, prawie, cho� nie 
całkiem, w kategoriach przyczyny i skutku. Chrzest w wodzie jest zarówno wst�pem, jak i warunkiem do 
otrzymania Ducha; w praktyce, chrzest w normalnych warunkach prowadził do otrzymania Ducha. St�d te� 
niewła�ciwy chrzest jest jedn� z mo�liwych przyczyn opó�nienia w otrzymaniu Ducha. Ujmuj�c to inaczej, Pan 
zwykle odpowiada na wła�ciwy chrzest i potwierdza przyj�cie skruszonego grzesznika poprzez darowanie mu 
swego Ducha. A wi�c nie tylko to, co chrzest oznacza dla ochrzczonego, mo�e powstrzyma� przyj�cie Ducha 
�wi�tego; zwłoka w otrzymaniu Ducha mo�e oznacza�, �e sam Pan daje w ten sposób znak, i� chrzest w wodzie 
był z jakiego� powodu niewła�ciwy.  

Odpowied� uczniów na drugie pytanie Pawła w ko�cu odkryła ich rzeczywist� sytuacj� i powiedziała mu 
wszystko, czego potrzebował. Ich chrzest wyraził gł�bokie i prawdziwe opami�tanie wobec Boga, lecz nie był 
osobistym aktem wiary w Pana Jezusa. Poniewa� nikt nie wyja�nił im tego znaczenia chrztu, nie był on dla nich 
uto�samieniem si� z Jezusem w Jego �mierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu (Rz 6,3-4) oraz darowaniem im 
nowej to�samo�ci przez ochrzczenie ich w Jego imi�. Nie był to chrze�cija�ski chrzest.  

Okazało si�, �e ich wiara nie była taka, jaka powinna by�. Dopiero teraz Paweł u�wiadomił sobie, i� pomylił 
si� zakładaj�c, �e uwierzyli, przynajmniej w takim sensie jak on to rozumiał. W zasadzie, spo�ród wszystkich 
czterech elementów daj�cych pocz�tek chrze�cija�skiemu �yciu osi�gn�li tylko jeden – opami�tanie! Pragn�c 
poprowadzi� ich dalej, Paweł wskazał na ich głównego przewodnika, Jana Chrzciciela, pokazuj�c, �e ten w pełni 
zdawał sobie spraw� z ogranicze� swej własnej słu�by i chrztu i kierował uwag� swych uczniów na tego, 
którego on tylko zapowiadał. Jego własny chrzest opami�tania miał „przygotowa� drog�” wierze w 
nadchodz�cego Króla, którym okazał si� by� jego własny kuzyn, Jezus.  

Warto te� zauwa�y�, i� zwiastowanie Pawła o Jezusie w tym momencie nie spowodowało ani zaskoczenia, 
ani protestów w rodzaju: „nie wiedzieli�my, �e Jezus jest!”. Napotykamy tu na zagadk�: imi� „Jezus” musiało 
by� im znane i musieli u�ywa� go w rozmowie, kiedy Paweł ich odnalazł (dlaczego Łukasz miałby ich nazywa� 
uczniami a Paweł przypuszcza�, �e uwierzyli, gdyby tak nie było?), a jednak Paweł teraz mówi im, aby 
uwierzyli w Jezusa. Wyja�nienie tej zagadki ponownie odnajdujemy w słu�bie Apollosa, który nauczał ich „o” 
Jezusie (greckie „peri” – Dz 18,25) i dzielił si� z nimi sw� wiar� w to, �e Jezus jest Chrystusem, co było 
prawdziwe, lecz nie wystarczaj�ce. Nie była to pełna zbawcza wiara, na któr� składa si� uwierzenie w Jezusa 
(wła�ciwie Paweł u�ywa tu greckiego przyimka „eis” – „ku"). Zbawcza wiara polega raczej na zaufaniu osobie, 
a nie zaakceptowaniu twierdze� – st�d bierze si� tak wa�na pozycja imienia „Jezus” zarówno w bezpo�rednim 
zwracaniu si� do Niego, jak i w u�ywaniu go jako autorytetu przez tych, którzy stali si� Jego „rodzin�” i 
„przedstawicielami”.  

Paweł musiał im wytłumaczy� w pełni to wszystko, a nawet wi�cej. Odpowied� uczniów na dalsze 
wyja�nienia Pawła wyra�ała wielkie pragnienie nawi�zania tej bardziej osobistej wi�zi z Jezusem Chrystusem. 
Tak si� jednocze�nie składa, �e gotowo�� pój�cia dalej jest zwykle znakiem, i� ten kto� ju� znajduje si� na 
„Drodze"; nie jest dobrym znakiem, je�li kto� my�li, �e ma ju� wszystko czego potrzebuje! Tak wi�c uczniowie 
w Efezie z pełn� gotowo�ci� poddali si� chrztowi w wodzie w imi� Pana Jezusa. Paweł nie chrzcił ich sam, lecz 
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pozostawił to swym pomocnikom, Tymoteuszowi i Erastowi (19,22), przypuszczalnie aby unikn�� powi�zania 
tego obrz�du ze swoim własnym imieniem (1 Kor 1,15).  

Zanim przejdziemy dalej, musimy u�wiadomi� sobie, �e akt ten był, jakby wielu dzisiaj to okre�liło, 
powtórnym chrztem. (W celu unikni�cia niewygodnych wniosków wypływaj�cych z tego faktu, Kalwin w 
swych „Institutes” 4.15.18. zaprzecza, jakoby chrzest ten został rzeczywi�cie udzielony w Efezie i nalega, �e 
Paweł tylko nało�ył r�ce na tych uczniów!) Paweł nie wahał si� ani przez chwil� przy zanurzaniu ich w wodzie 
jeszcze raz, tak jak Piotr w dzie� Pi��dziesi�tnicy (zobacz rozdz. 15). Nawet je�li ich pierwszemu chrztowi 
towarzyszyło prawdziwe opami�tanie, brak osobistej wiary w Jezusa oznaczał, �e nie był to chrzest 
chrze�cija�ski. Pan nie zaakceptował go, gdy� nie spełniał Jego nakazu. Paweł nie usiłował doda� czy uzupełni� 
tego nieobecnego wtedy wymiaru wiary przez ustanowienie jakiej� ceremonii konfirmacji. Zredukowałoby to 
chrzest do zwykłego poprzedzaj�cego symbolu, którym chrzest nigdy nie miał by�. U�ycie wody wraz z pewn� 
formuł� słown�, zawieraj�c� imi� Jezus nie przekonałyby apostoła, �e był to chrzest chrze�cija�ski. To nie 
formuła słowna, nie samo u�ycie imienia Jezus, czyni chrzest skutecznym, lecz wiara w Jego imi�, wzywanie 
Jego imienia przez tego, który chrzci oraz przez tego, który jest chrzczony (Dz 2,21; 3,16; 22,16). Nie 
znajdujemy te� �adnego dowodu na to, �e Paweł zaakceptowałby opami�tanie czy wiar� w czyim� imieniu, w 
zast�pstwie osobistej odpowiedzi na ewangeli� osoby przyjmuj�cej chrzest (patrz poprzedni rozdział).  

Jakikolwiek by nie był pocz�tkowy stan ich wiary, nie ulega w�tpliwo�ci, �e uczniowie w Efezie stali si� 
teraz prawdziwymi wierz�cymi – opami�tawszy si� ze swych grzechów i uwierzywszy w Pana Jezusa, dali temu 
wyraz przyjmuj�c chrzest. Dlatego troch� bez sensu jest spiera� si� o ich stan duchowy w momencie spotkania z 
Pawłem. Pozostaje faktem, �e kiedy wyszli z wody, „ci�gle” nie mieli jeszcze Ducha, mimo �e uwierzyli! Ten 
istotny fakt jest całkowicie pomijany przez wi�kszo�� współczesnych chrze�cijan ewangelicznych 
(utrzymuj�cych, �e Efezjanie musieli otrzyma� Ducha �wi�tego, gdy uwierzyli, pomimo �e nie wyst�pił �aden 
zewn�trzny znak potwierdzaj�cy to) oraz wi�kszo�� współczesnych sakramentalistów (utrzymuj�cych, �e 
musieli otrzyma� Ducha, kiedy zostali ochrzczeni, pomimo �e nie wyst�pił �aden zewn�trzny znak). Gdyby te 
obydwa pogl�dy były zgodne z prawd�, nie byłoby �adnej potrzeby, aby Paweł „dalej” im usługiwał. Jednak 
apostoł nie rozumował w sposób przedstawiony powy�ej. Nie okazał zdziwienia, �e nie wydarzyło si� wła�ciwie 
nic, co �wiadczyłoby o otrzymaniu Ducha. Wydaje si�, �e w swym dalszym działaniu opierał si� na zało�eniu, i� 
teraz uczniowie ci byli w pełni gotowi do przyj�cia Ducha, a wi�c nast�pnym odpowiednim krokiem było 
zwrócenie si� do Boga z pro�b� o udzielenie im tego daru, korzystaj�c ze szczególnej formy modlitwy znanej 
jako nało�enie r�k. Było to ju� praktykowane przez innych apostołów (Dz 8,15-17) i w taki sam sposób sam 
Paweł otrzymał Ducha po tym, jak opami�tał si� i uwierzył (Dz 9,17). W przeciwie�stwie do chrztu w wodzie, 
teraz Paweł sam modlił si� o darowanie Ducha uczniom – nie dlatego, �e wymagało to udziału apostoła 
(Ananiasz wystarczył w jego własnym przypadku) czy dlatego, �e to on podj�ł ten temat, lecz dlatego, �e jego 
modlitwa nie pozostawiała �adnych w�tpliwo�ci, i� nie człowiek dokonywał tego, a sam Jezus (słowa przez 
niego u�yte były skierowane do Niego, a nie do uczniów). Oznacza to, �e ka�dy wierz�cy bez ró�nicy zostanie 
ochrzczony w Duchu �wi�tym przez samego Jezusa, podczas gdy w wodzie b�d� zanurzani przez ró�nych 
uczniów Jezusa (i tu mo�na czyni� ró�nice).  

W ko�cu, po dopełnieniu wszystkich warunków i uporaniu si� z przeszkodami, Efezjanie otrzymali Ducha 
�wi�tego i mogli teraz odpowiedzie� twierdz�co na pierwsze pytanie Pawła (nie musieli tego robi�, gdy� 
przyj�cie Ducha było zawsze całkowicie oczywiste dla wszystkich obecnych przy tym; Paweł zapytał ich o to 
tylko dlatego, �e sam nie był z nimi na pocz�tku). Teraz ich narodziny zostały „dopełnione”, teraz były te� 
zupełnie „normalne”. Opami�tali si� i uwierzyli zanim zostali ochrzczeni i otrzymali Ducha po chrzcie w 
wodzie, dokładnie w tej kolejno�ci, w której zwykle narodziny przebiegały w tamtych czasach. 
„Rozmieszczenie” „w czasie” było troch� niezwykłe, jako �e ich wiara dopiero po pewnym okresie osi�gn�ła 
swój zbawczy skutek. Odst�p w czasie pomi�dzy pojawieniem si� pełnej wiary i otrzymaniem Ducha był krótki, 
lecz rzeczywisty (chrzest rozdzielał te obydwa elementy). Czy mierzyliby�my go w minutach (jak tutaj), czy w 
dniach (jak w Samarii), przerwa ta jest wystarczaj�ca, aby pokaza�, �e uwierzenie i otrzymanie Ducha wyra�nie 
nie s� jednym i tym samym.  

Decyduj�cym argumentem jest to, �e w Efezie, tak jak wsz�dzie indziej, przyj�ciu Ducha �wi�tego 
towarzyszyły widzialne i słyszalne znaki o charakterze zielono�wi�tkowym. Przy tej okazji było to mówienie 
j�zykami i proroctwa (Dz 19,6). S� to formy „spontanicznej” mowy, pierwsza z nich w nieznanych im j�zykach, 
a ta druga w ich własnym j�zyku. Tre�� obydwóch pochodziła z ich ducha a nie umysłów, gdy� Duch �wi�ty 
mówił im, co maj� powiedzie�. Prawdopodobnie istotne jest to, �e za ka�dym razem, gdy wymieniane s� znaki 
otrzymania Ducha, dar mówienia j�zykami jest „zawsze” obecny. Z drugiej strony, kiedy wymieniane s� tak�e 
inne znaki, nie ma �adnego jasnego stwierdzenia, �e „wszyscy” mówili j�zykami oraz u�ywali innych darów 
(takie uogólniaj�ce stwierdzenie u�yte jest jedynie w przypadku dnia Pi��dziesi�tnicy, kiedy mówienie j�zykami 
było jedyn� form� manifestacji Ducha – Dz 2,4; patrz rozdział 14). Tutaj w Efezie wydaje si�, �e niektórzy 
mówili j�zykami, a inni prorokowali (jest to najbardziej naturalne znaczenie wypływaj�ce z szyku tego 
stwierdzenia). Za wyj�tkiem Pi��dziesi�tnicy, nie ma �adnego zapisu, w którym ka�dy mówiłby j�zykami przy 
otrzymaniu Ducha, nie ma te� nauki apostolskiej, �e tak musi by�. Twierdzenie, �e mówienie j�zykami mo�e 
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by� zewn�trznym znakiem towarzysz�cym przyj�ciu Ducha jest całkowicie zgodne z Pismem, lecz ustanowienie 
dogmatu, �e jest to jedyny wa�ny znak, wykracza daleko poza Pismo.  

Na koniec zauwa�my jeszcze, �e wymieniona liczba dwunastu m��czyzn, którym si� to przydarzyło, 
prawdopodobnie nie ma �adnego znaczenia, podkre�la tylko skrupulatno�� Łukasza w zapisywaniu wydarze�. 
Niekoniecznie te� wyklucza ich �ony czy innych wierz�cych członków ich rodzin. Zwró�my uwag�, �e nie 
otrzymali Ducha jednocze�nie jako grupa – jak to miało miejsce przede wszystkim w dzie� Pi��dziesi�tnicy – 
lecz indywidualnie, jeden po drugim, kiedy apostoł Paweł nakładał na nich r�ce (jak zdarzyło si� to w Samarii – 
Dz 8,17). Twierdzenie, �e w Nowym Testamencie wyst�puj� jedynie grupowe przyj�cia Ducha �wi�tego po 
prostu nie jest prawdziwe.  

Po�wi�cili�my tak wiele uwagi temu tekstowi ze wzgl�du na jego wyj�tkow� warto��, gdy� stanowi on 
bezpo�rednie ogniwo pomi�dzy pneumatologi� Łukasza i Pawła. Modne stało si� w niektórych kr�gach 
podkre�lanie ró�nicy mi�dzy nimi oraz wybieranie jednej jako kryterium oceny tej drugiej! Chrze�cijanie 
ewangeliczni zwykle wybieraj� pneumatologi� Pawła, za pomoc� której neutralizuj� charyzmatyczny wymiar 
teologii Łukasza. Zielono�wi�tkowcy z kolei preferuj� pneumatologi� Łukasza, która ma zneutralizowa� ł�cz�c� 
ró�ne elementy nauk� Pawła. Dziewi�tnasty rozdział Dziejów Apostolskich jasno pokazuje, �e Paweł rozumiał 
proces chrze�cija�skich narodzin tak samo jak inni apostołowie – a mianowicie jako wzór ci�gle pojawiaj�cy si� 
w Łukaszowej historii pierwotnego Ko�cioła. Mo�emy wymieni� nast�puj�ce zasadnicze cechy tej wspólnej 
teologii:  

1. Cały proces rozpoczynaj�cy �ycie chrze�cija�skie składa si� z czterech elementów – opami�tania si�, 
uwierzenia w Jezusa, chrztu w wodzie i otrzymania Ducha �wi�tego.  

2. Chrze�cija�ski chrzest wymaga opami�tania si� z grzechów oraz osobistej wiary w Jezusa, które s� 
koniecznymi do jego skuteczno�ci warunkami.  

3. Wiara w Jezusa i przyj�cie Ducha �wi�tego nie s� jednym i tym samym i mo�na je rozdzieli� w czasie.  
4. Przyj�cie Ducha �wi�tego jest konkretnym prze�yciem, któremu towarzyszy widzialny znak.  
5. Je�li brakuje którego� z tych elementów, nale�y podj�� kroki usuwaj�ce ten brak.  
Oczywi�cie Dz 19,1-6 nie jest jedynym tekstem, z którego mo�na wyci�gn�� takie wnioski (zobacz np. 

rozdział 16 i 27); lecz jest to jeden z najbardziej wyra�nych przykładów praktyki apostolskiej, na podstawie 
którego mo�emy pozna� nauk� apostolsk�. (Zastosowanie tych zasad w słu�bie pastorskiej zostanie omówione 
pó�niej, w rozdziałach 32 do 35.)  

Wyzwanie rzucone naszym współczesnym twierdzeniom zostało wspaniale wyra�one przez biskupa Lesslie 
Newbigin'a w jego „The Household of God” (London, SCM Press 1953, str. 95) – jednej z najbardziej 
prorockich prac na temat Ko�cioła w naszych czasach, napisanej przez misjonarza podobnego Rolandowi 
Allenowi:  

Apostoł zadał ludziom nawróconym przez Apollosa jedno pytanie: 'Czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, 
gdy uwierzyli�cie?' i otrzymał wyra�n� odpowied�. Jego dzisiejsi nast�pcy wol� raczej zapyta�: 'Czy 
uwierzyli�cie dokładnie w to, czego was uczyli�my' albo 'Czy r�ce na was nało�one były naszymi 
r�kami?', a je�li odpowied� jest zadowalaj�ca, zapewniaj� nawróconych, �e rzeczywi�cie otrzymali 
Ducha �wi�tego, nawet je�li nic o tym nie wiedz�. Istnieje ogromna ró�nica pomi�dzy tymi dwiema 
postawami.  
 

21 
PAPIEREK LAKMUSOWY 

 
(List do Rzymian 8,9) 

 
Ale wy nie jeste�cie w ciele, lecz w Duchu, je�li tylko Duch Bo�y mieszka w was. Je�li za� kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten nie jest jego. (Rz 8,9)  

 
Jest to jeden z najbardziej ulubionych tekstów biblijnych, którym udowadnia si�, �e przyj�cie Ducha 

�wi�tego nast�puje automatycznie i zwykle nie�wiadomie w momencie, kiedy dana osoba uwierzy. Udowadnia 
on te�, �e oczekiwanie jakich� dalszych znaków lub prze�ycia potwierdzaj�cego darowanie Ducha jest 
niepotrzebne, a nawet niewła�ciwe.  

Jednak�e ci, którzy u�ywaj� tego wiersza w takim celu, obchodz� si� z nim w bardzo niezwykły sposób. Nie 
czyta si� go takim, jakim jest, lecz przekr�ca podwójnie – najpierw z twierdzenia negatywnego robi si� 
pozytywne, a nast�pnie czyta si� je od ko�ca! Ponadto, wprowadza si� słowo „chrze�cijanin”, chocia� nie ma go 
w oryginale. W rezultacie pewien egzegetyczny trick zostaje udanie zakamuflowany. Ich argument wygl�da 
nast�puj�co:  

* ka�dy, kto nie ma Ducha, nie jest chrze�cijaninem – st�d  
* ka�dy, kto ma Ducha jest chrze�cijaninem – st�d  
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* ka�dy, kto jest chrze�cijaninem, musi mie� Ducha.  
To trzecie twierdzenie przyjmuje si� jako główne znaczenie tekstu i dla niewprawnego ucha brzmi ono 

zupełnie naturalnie. Jednak w logice tej istnieje fatalny bł�d, który łatwiej b�dzie dostrzec w pojedynczym 
odwróceniu:  

* ka�dy pies ma cztery nogi – st�d  
* wszystko, co ma cztery nogi, musi by� psem.  
Rozumiej�c ju� ten podstawowy bł�d, mo�emy teraz przyjrze� si� przykładowi podwójnego odwrócenia:  
* ka�dy, kto nie jest dzieckiem polskich rodziców, nie jest Polakiem – st�d  
* ka�dy, kto jest dzieckiem Polaków, jest Polakiem – st�d  
* ka�dy, kto jest Polakiem, musi by� dzieckiem Polaków.  
Wszystko wydaje si� w porz�dku dopóki nie u�wiadomimy sobie, �e znaczenie słowa „Polak” mo�e nie by� 

takie samo w ka�dym z tych twierdze� – trzecie twierdzenie mo�e dotyczy� tak�e tych, którzy stali si� Polakami 
w wyniku adopcji czy naturalizacji. Tak samo „chrze�cijanin” w trzecim twierdzeniu mo�e ró�ni� si� od 
znaczenia tego słowa w pierwszym twierdzeniu. W swoim współczesnym znaczeniu, słowo to zostałoby u�yte 
odno�nie do Samarytan jeszcze zanim przyj�li Ducha �wi�tego, a tekst Rz 8,9 przytoczono by w celu 
udowodnienia, �e otrzymali Ducha! Je�eli słowem „chrze�cijanin” okre�lamy ka�dego, kto uwierzył w Jezusa, 
wówczas takie rozumienie Rz 8,9 obraca pytanie Pawła skierowane do uczniów w Efezie w całkowity nonsens – 
„czy otrzymali�cie Ducha �wi�tego, gdy stali�cie si� chrze�cijanami?”  

Wyja�niwszy ju� t� powszechnie akceptowan�, lecz niewła�ciw� interpretacj�, mo�emy teraz przyjrze� si� 
temu tekstowi na nowo, zwracaj�c uwag� na jego kontekst i budow� oraz zwi�zek z nauk� Pawła o 
chrze�cija�skich narodzinach.  

Paweł pisze ten list do Rzymian, wyra�aj�c pragnienie usłu�enia im (Rzym był centrum cesarstwa 
rzymskiego) a nawet jeszcze dalej, w Hiszpanii. Poniewa� to nie on zało�ył ich zbór, a oni nigdy nie spotkali si� 
z jego usług�, Paweł pisze swój własny list polecaj�cy (por 2 Kor 3,1-3). Wyja�nia to zarówno obecno�� tak 
wielu osobistych pozdrowie� (w Rz 16), jak równie� tak szerok� prezentacj� ewangelii, któr� zwiastował 
(najlepsze uj�cie jego „teologii systematycznej”!). Powinni wiedzie� o nim jak najwi�cej zanim do nich 
przyb�dzie, tak aby mogli od razu przyj�� go a tak�e wysła� w dalsz� podró� (Rz 15,24).  

Istotne jest równie� u�wiadomienie sobie, �e Paweł nie zna ich wcale, tak jak i oni jego. Chocia� słyszał 
wspaniałe wie�ci o ich wspólnej wierze (Rz 1,8), niczego nie bierze za pewnik. Poniewa� to nie on ich 
ewangelizował, nie zakłada, �e s� tacy, jakimi by� powinni. Czasami zwraca si� do nich tak, jakby ci�gle byli 
grzesznikami, nawet je�li s� „powołanymi �wi�tymi” (Rz 2,5; por. 1,7). By� mo�e nawet w pewnym momencie 
sugeruje, �e nie wszyscy z nich s� ochrzczeni (Rz 6,3).  

Paweł przypuszcza te�, �e dobrze byłoby, gdyby mieli wi�cej darów duchowych (Rz 1,11; por. 1 Kor 1,7). 
Spodziewa si�, całkiem rozs�dnie, �e potrzebuj� powa�nej pomocy i porady w zakresie pobo�nego �ycia razem 
w zgromadzeniu oraz z osobna w �wiecie (Rz 12-15). Wiersz przez nas omawiany (Rz 8,9) doskonale pasuje do 
tej atmosfery, poniewa� zawiera delikatne przypomnienie, i� jego nauka opiera si� na podstawowym zało�eniu, 
�e wszyscy z nich maj� Ducha; bez tego zało�enia jego wnioski nie mogłyby zosta� zastosowane.  

Pierwszych osiem rozdziałów listu do Rzymian przedstawia ewangeli� zwiastowan� przez Pawła, jego 
teologi� zbawienia. Nast�pne trzy omawiaj� zwi�zek pomi�dzy 	ydami i poganami, który był pal�c� kwesti� w 
rzymskim zborze. Ko�cowe rozdziały wyja�niaj� etyk� zbawienia. W ramach pierwszej cz��ci (Rz 1-8), 
odnajdujemy trzy wyra�ne podziały:  

* potrzeba zbawienia (gniew Bo�y i grzech człowieka);  
* pocz�tek zbawienia (usprawiedliwienie);  
* ci�gło�� zbawienia (u�wi�cenie).  
Tekst Rz 8,9 jest niezmiennie interpretowany w ramach tego drugiego, lecz w rzeczywisto�ci nale�y do tego 

trzeciego. Nie jest to odniesienie do „statusu” wierz�cego przed Bogiem, który wi��e si� z usprawiedliwieniem, 
lecz do „stanu” wierz�cego w Bogu, który wi��e si� z u�wi�ceniem. Dlatego te� bł�dem jest wczytywanie w ten 
wiersz definicji, w jaki sposób stajemy si� chrze�cijanami (jest to jeszcze jeden dobry przykład maksymy: „tekst 
wyrwany z kontekstu staje si� pretekstem”).  

7 i 8 rozdział listu do Rzymian stanowi� cało��. Tworz� tło wiersza przez nas omawianego, przeciwstawiaj�c 
�ycie w ciele (zarówno przed nawróceniem, w 7,7-13, jak i po nawróceniu, w 7,14-25) �yciu w Duchu. Jeden 
sposób �ycia prowadzi do pora�ki, rozpaczy i �mierci; ten drugi do zwyci�stwa, nadziei i �ycia. Wydobywanie 
ró�nicy jest jednym z ulubionych sposobów Pawła w zach�caniu wierz�cych, aby d��yli do �wi�to�ci (Ga 5,16-
23 jest klasycznym przykładem takiego kontrastu). W jego poj�ciu wierz�cy ma wybór, którego niewierz�cy 
nigdy nie b�dzie miał. Niewierz�cy mo�e �y� tylko w ciele. Wierz�cy mo�e �y� w ciele i by� „cielesny” – a w 
tym przypadku jego �ycie b�dzie tak samo zagmatwane i przytłaczaj�ce jak przed nawróceniem – albo mo�e te� 
�y� w Duchu i by� „duchowym”.  

Dlatego te� zupełnie naturalne jest, w �wietle tematu przewodniego tego listu oraz jego stosunku do 
Rzymian, �e Paweł czyni uwag�, w której za pewnik bierze, i� wszyscy jego czytelnicy maj� Ducha. Gdyby tak 
nie było, pokój, synostwo, pomoc w modlitwie, opatrzno�ciowe panowanie nad okoliczno�ciami, zwyci�stwo 
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nad wszelkimi przeciwno�ciami – wszystko to byłoby dla nich niedost�pne. Wypływaj� one bezpo�rednio z 
chodzenia w Duchu, prowadzenia przez Ducha, �wiadczenia przez Niego i Jego pomocy. Dzi�ki mocy Ducha 
�wi�tego ciało „przechodzi w stan spoczynku”. Niemo�liwe jest bowiem prowadzi� jednocze�nie �ycie w ciele i 
�ycie w Duchu. Wierz�cy ma wolny wybór – mo�e chodzi� albo w ciele, albo w Duchu, lecz nigdy w obydwu 
(por. Rz 8,5 z Ga 5,17).  

Pami�taj�c o tym wszystkim – i nakładaj�c odpowiednie „szkła kontekstowe” – przejdziemy teraz do Rz 8,9, 
zaczynaj�c od dosłownego tłumaczenia greckiego tekstu: „Je�li za� kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie 
jest jego”.  

Najbardziej uderzaj�cy w tym stwierdzeniu jest czas, w jakim wyst�puje czasownik „mie�”. W grece czas 
tera�niejszy albo oznacza przedłu�one działanie (ci�gle co� mie�), albo stan obecny (mie� co� w danej chwili). 
Wspólny dla obydwóch jest element ci�gło�ci-st�d cz�sto nazywamy ten czas tera�niejszym ci�głym.  

Nie da si� chyba dostatecznie mocno podkre�li�, �e Paweł nawi�zuje tutaj do obecnego stanu swych 
czytelników, a nie do ich nawrócenia w przeszło�ci. Mówi o ich obecnym prze�yciu u�wi�cenia, a nie o 
przeszłym dost�pieniu usprawiedliwienia. Je�eli chce nawi�za� do pocz�tkowego przyj�cia Ducha �wi�tego 
przez wierz�cego, u�ywa czasu przeszłego, a w szczególno�ci aorystu (który wi��e si� z pojedynczym 
wydarzeniem). Tak wła�nie było we wcze�niejszej cz��ci listu, w cz��ci po�wi�conej usprawiedliwieniu, gdzie 
pisze: „(...) przez Ducha �wi�tego, który nam jest (został) dany” (Rz 5,5). Zwró�my uwag�, i� w 5 rozdziale 
listu do Rzymian Paweł wyra�a całkowit� pewno��, �e wszyscy jego czytelnicy otrzymali Ducha, podczas gdy 
tutaj w 8 rozdziale wprowadza nut� w�tpliwo�ci, czy wszyscy Go „maj�”. Wskazuje to na podstawowe 
rozró�nienie w sposobie my�lenia i nauczaniu Pawła. „Otrzymanie” i „posiadanie” Ducha nie s� równoznaczne, 
chocia� to pierwsze powinno prowadzi� do tego drugiego. Tam gdzie wygl�da na to, �e uczniowie nie maj� 
Ducha, najpierw nale�y dowiedzie� si�, czy otrzymali Go, tak jak to było w Efezie (patrz rozdział 20). Chocia� 
w Efezie Paweł odkrył, �e nie otrzymali Ducha, forma jego pytania wskazuje, i� był otwarty na odmienn� 
mo�liwo��, a mianowicie, �e otrzymali Ducha, lecz nie trwali w Nim.  

Potwierdzenie takiego zrozumienia „posiadania” i „otrzymania” Ducha znajdujemy w Septuagincie, greckim 
przekładzie Pism Starego Testamentu. Paweł najcz��ciej cytuje t� wła�nie wersj� i zapewne w niej poznał 
wyra�enie: „mie� Ducha �wi�tego”. Wyst�puje ono w czasie tera�niejszym w poł�czeniu z takimi postaciami, 
jak Józef i Jozue, opisuj�c ich trwały stan dojrzało�ci duchowej (Rdz 41,38; Lb 27,18). Paweł równie� u�ywa go, 
mówi�c o sobie (1 Kor 7,40).  

Innymi słowy, „posiadanie” Ducha musimy rozumie� w ci�głych i empirycznych kategoriach odnosz�cych 
si� do u�wi�cenia, a nie w doktrynalnych i definiuj�cych kategoriach usprawiedliwienia. Dodatkowo rozumienie 
to potwierdza brak rodzajnika okre�lonego w tym wyra�eniu, je�li jest pomini�ty celowo. Podkre�lałoby to 
subiektywne prze�ycie mocy Ducha �wi�tego w wierz�cym w przeciwie�stwie do obiektywnej obecno�ci osoby 
Ducha �wi�tego w nim. Pozostaje to w całkowitej zgodno�ci z pierwsz� połow� Rz 8,9, która dosłownie brzmi: 
„Nie jeste�cie w ciele, lecz w Duchu, je�li rzeczywi�cie Duch �wi�ty ci�gle w was mieszka”. Napotykamy tu na 
te same cechy gramatyczne: czasownik wyst�puj�cy w czasie tera�niejszym ci�głym, brak rodzajnika 
okre�lonego, itd. W rzeczywisto�ci, obydwie połowy tego stwierdzenia brzmi� jak fragment poezji hebrajskiej 
(oparte na paralelizmie, powtórzeniu tej samej my�li innymi słowami); godny pióra „Hebrajczyka z 
Hebrajczyków” (Flp 3,5).  

Najbardziej jednak rzuca si� w oczy to, �e obydwa te stwierdzenia poprzedzone s� kluczowym „je�li”, 
pierwsze podkre�lone nawet przez słowo „rzeczywi�cie”. Jasno wyra�a to sytuacj� czym� uwarunkowan�, gdy� 
w „posiadaniu” czy „zamieszkiwaniu” przez Ducha nie ma nic automatycznego. Mo�liwe jest rozpocz�cie 
chrze�cija�skiego �ycia przez otrzymanie Ducha �wi�tego, a pó�niej nie trwanie w Nim.  

Co w takim razie trac� ci, którzy nie trwaj� w posiadaniu Ducha? Poniewa� to stwierdzenie znajduje si� w 
ósmym a nie w pi�tym rozdziale listu do Rzymian, najpierw nasuwa si� taka odpowied�: trac� swe u�wi�cenie, 
cho� niekoniecznie usprawiedliwienie. Nie mo�e nale�e� do nich �adne z błogosławie�stw �ycia w Duchu. 
Ponownie znajd� si� „w ciele”, prowadz�c „cielesne” �ycie (1 Kor 3,1). Prawo grzechu, działaj�ce w ich 
członkach, zwyci��y nad prawem Boga w ich umysłach. Jednym słowem, utkn� w Rz 7! To mo�e tylko 
doprowadzi� do duchowej �mierci.  

Lecz czy mogłoby si� to zako�czy� �mierci� wieczn�? Czy tak samo, jak u�wi�cenie, mo�na utraci� 
usprawiedliwienie? Co oznacza ostatnie wyra�enie w tym wierszu: „ten nie jest jego”?  

Najpierw musimy rozstrzygn�� do kogo odnosi si� słowo „jego”. W wierszu tym wymienione s� wszystkie 
trzy osoby Trójjedynego Boga (Bóg Ojciec, Syn, Duch). Jednak mało prawdopodobne jest to, aby „jego” 
odnosiło si� do wszystkich trzech. Zwykle uwa�a si�, i� odnosi si� to do Chrystusa, gdy� On jako ostatni jest 
wymieniony przed tym zaimkiem. Pogl�d ten jest szczególnie preferowany przez tych, którzy interpretuj� ten 
wiersz w kategoriach usprawiedliwienia, a nie u�wi�cenia. Wówczas wyra�enie to sprowadza si� do takiego 
znaczenia: „ten nie jest chrze�cijaninem” (parafraza w The Living Bible), zwykle z dodatkow� implikacj�: „i 
nigdy nie był”!  

Taka interpretacja, jakkolwiek szeroko akceptowana, niszczy ci�gło�� mocnego argumentu Pawła, 
przekształcaj�c Rz 8,9 w marginesow� uwag� (która w takim razie powinna znale�� si� w nawiasie, tak jak ta!). 
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Wiersz ten jest pewnego rodzaju „powrotem” do o wiele wcze�niejszej cz��ci wypowiedzi Pawła i lepiej byłoby, 
gdyby został umieszczony zaraz po Rz 5,5, w cz��ci po�wi�conej usprawiedliwieniu, gdzie Paweł mówi o 
otrzymaniu Ducha �wi�tego, kiedy stajemy si� chrze�cijanami. Lecz w ósmym rozdziale listu do Rzymian, który 
słusznie traktowany jest jako punkt szczytowy, a nie pocz�tek �ycia chrze�cija�skiego, dziwne byłoby, gdyby 
Paweł nagle przerwał tok swego wywodu uwag� w stylu: „Oczywi�cie, nic z tego nie dotyczy was, je�li nawet 
nie jeste�cie jeszcze chrze�cijanami!”  

Trudno�� ta zostanie rozwi�zana, je�li b�dziemy si� trzyma� naszych „szkieł kontekstowych”. Nie tylko 
tematem przewodnim ósmego rozdziału listu do Rzymian jest wył�cznie u�wi�cenie – osoba, o której jest tu 
głównie mowa to „Duch �wi�ty”. W całym li�cie istnieje rosn�cy nacisk od gniewu Bo�ego, poprzez 
odkupienie Chrystusa, do �ycia w Duchu. Tutaj w Rz 8,9 Duch �wi�ty jest centraln� postaci�, okre�lany 
dwoma imionami – „Duch Bo�y” i „Duch Chrystusowy” – a przez to blisko uto�samiany z dwoma 
pozostałymi osobami Trójjedynego Boga. Te dwa tytuły uzupełniaj� si� nawzajem i podkre�laj� bardziej 
wyrazi�cie poetycki paralelizm tych dwóch stwierdze�. Szyk wyra�e� ró�ni si�, tak jak w hebrajskich 
psalmach, lecz je�li przestawimy je, łatwiej zauwa�ymy ten paralelizm:  
* Duch Bo�y + zamieszkiwanie = w Duchu  
* Duch Chrystusowy + posiadanie = jego  
Poniewa� „jego” w drugiej linii jest jednoznaczne z „w Duchu” w pierwszej linii, obydwa te wyra�enia 

odnosz� si� do Ducha �wi�tego a ko�cowe „jego” dotyczy nie Chrystusa, lecz Ducha Chrystusowego. Istnieje 
jeszcze dalszy paralelizm wewn�trz ka�dego stwierdzenia:  

* Je�li Duch zamieszkuje w was, jeste�cie w Nim;  
* Je�li nie macie Ducha, On nie ma was.  
Paweł mówi co� bardzo wa�nego, najpierw w formie twierdz�cej, a nast�pnie przecz�cej – a wszystko 

poetycko!  
Mówi tu o trwaniu w Duchu, a nie o Jego „wej�ciu” do wierz�cego. Cały wiersz mówi o �yciu wierz�cego, 

nie wyra�a �adnego dogmatu. Dotyczy naszego zbawienia w tym �wiecie, a nie w nast�pnym, u�wi�cenia, a nie 
usprawiedliwienia. Nie roztrz�sa, kto nale�y do Chrystusa (chrze�cijanin dla Pawła to kto�, kto jest w 
Chrystusie), lecz kto nale�y do Ducha.  

Dlatego te� nie ma �adnej potrzeby omawiania relacji tego wiersza z problemem „raz zbawiony, na zawsze 
zbawiony” (patrz rozdział 35). Utracenie w �yciu u�wi�cenia jest czym� zupełnie innym od wiecznego utracenia 
usprawiedliwienia. Paweł zajmuje si� tu tym pierwszym.  

Ton Rz 8,9 jest realistyczny, ze wspaniał� równowag� pomi�dzy mocn� doz� optymizmu w pozytywnym 
zdaniu tego wiersza i lekkim zabarwieniem pesymizmu w jego zdaniu negatywnym. Jest to delikatne poł�czenie 
koniecznego, bezosobowego ostrze�enia wobec ka�dego, kto nie wytrwa w Duchu, z pewnym zapewnieniem, 
osobi�cie skierowanym do „was”, �e ostrze�enie to jest wła�ciwie niepotrzebne w Rzymie, gdy� s� w Duchu a 
nie w ciele (i dlatego mog� zastosowa� do siebie ósmy rozdział listu). To samo poł�czenie ogólnego ostrze�enia 
z osobistym zach�ceniem odnajdujemy w innych listach apostolskich (Hbr 6,9 jest dobrym przykładem – patrz 
rozdział 27).  

Podsumowuj�c, Duch �wi�ty był dla Pawła nie tyle zdrow� nauk�, co duchowym prze�yciem, duchow� 
dynamik�. Zale�ało mu na tym, aby ludzie przez niego nawróceni otrzymawszy Ducha (Ga 3,2 – aoryst 
podkre�laj�cy pojedyncze wydarzenie) nadal trwali w Nim i byli ci�gle Nim napełniani (Ga 3,5 – czas 
tera�niejszy ci�gły). Całkowite zbawienie b�d� mogli prze�ywa� tylko ci, którzy „ci�gle” maj� Ducha; nie 
wystarczy otrzyma� Go tylko „raz”.  

Wyzwanie płyn�ce z tego rozró�nienia jest chyba wa�niejsze dzisiaj, ni� kiedykolwiek indziej. Chrzest w 
Duchu �wi�tym to dopiero pocz�tek. Zosta� napełnionym to jedna rzecz – by� ci�gle pełnym to zupełnie inna. 
Przyj�cie Ducha �wi�tego to bardzo wa�ny krok – ci�głe posiadanie Ducha oznacza zwyci�skie chodzenie. 
Takie jest wła�nie przesłanie ósmego rozdziału listu do Rzymian, którego papierkiem lakmusowym jest wiersz 
dziewi�ty.  

 

22 
�WI�TA RODZINA 

 
(1 List do Koryntian 7,14) 

 
Albowiem m�� poganin u�wi�cony jest przez �on� i �ona poganka u�wi�cona jest przez wierz�cego m��a; inaczej 
dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak s� �wi�te. (1 Kor 7,14)  

 
Jest to jeszcze jeden ulubiony tekst biblijny, tym razem „dowodz�cy”, �e mo�na chrzci� dzieci bez ich zgody 

czy współudziału. Cz�sto ł�czy si� go z chrztem całego domu (patrz rozdział 19), chocia� w tamtym przypadku 
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wiara głowy domu (tj. „m��a”) miała zbawi� cały dom, podczas gdy tutaj twierdzi si�, �e mo�e to osi�gn�� 
równie� wierz�ca �ona.  

Wła�ciwie, wiersz ten nie ma nic wspólnego z chrze�cija�skimi narodzinami czy nawet ze zbawieniem jako 
takim. Jego kontekst dotyczy dyskusji na temat mał�e�stwa i problemów, które pojawiaj� si� pomi�dzy 
wierz�cymi mał�onkami, a zwłaszcza pomi�dzy wierz�cym i niewierz�cym. Czy wierz�cy mo�e uciec od 
trudno�ci wynikaj�cych z takiego „nierównego jarzma"? Oczywi�cie, wierz�cy nigdy nie powinien znale�� si� w 
takiej sytuacji (2 Kor 6,14) – a wi�c Paweł prawie na pewno rozwa�a tu przypadek, w którym jeden z 
mał�onków stał si� wierz�cym „po” zawarciu mał�e�stwa.  

Paweł nie mógł przytoczy� dokładnych słów Jezusa odno�nie do ka�dej sytuacji tego typu, niemniej jednak 
uwa�ał, i� jego apostolska rada ma moc nakazu (1 Kor 7,10). Lecz zasada, na której opiera si� jego rada, 
nawi�zuje do nauki Pana: rozwód nie jest rozwi�zaniem. Je�eli separacja jest jedynym rozwi�zaniem w 
krytycznej sytuacji domowej, wierz�cy musi pozosta� w stanie wolnym lub pogodzi� si� ze swym mał�onkiem 
(nie mo�e jednak powtórnie o�eni� si� czy wyj�� za m��, gdy� poprzednie mał�e�stwo nie zostaje rozwi�zane).  

Czytaj�c mi�dzy wierszami oczywiste jest, �e niektórzy wierz�cy usiłowali usprawiedliwi� rozwód czy 
nawet sam� separacj� jedynie na tej podstawie, �e współmał�onek był niewierz�cy. Twierdzono, �e takie 
nierówne jarzmo jest niemoralnym zwi�zkiem, który powinien zosta� rozdzielony. Trwanie w zwi�zku 
mał�e�skim z grzesznikiem było uwa�ane za duchowe zepsucie �wi�tego. Bardziej prawdopodobne wydaje si� 
jednak, �e była to zwykła wymówka dla pozbycia si� uci��liwego partnera!  

Wła�ciwie wpływ w tym mał�e�stwie był zupełnie odwrotny, jak pisze Paweł. Nie tylko wierz�cy nie jest 
„ska�ony”, lecz niewierz�cy jest „u�wi�cony”. Co to dokładnie oznacza? Z pewno�ci� nie mo�e odnosi� si� do 
moralnej i duchowej poprawy, która nast�puje po usprawiedliwieniu, poniewa� pó�niej Paweł stwierdza, �e 
niewierz�cy mał�onek wci�� nie jest zbawiony (1 Kor 7,16). U�ywa tego terminu w jego technicznym, prawnym 
i prawie obrz�dowym znaczeniu jako „oddzieleni dla Boga” (pierwotne starotestamentowe powi�zanie). �wi�ty 
stan mał�e�ski umieszcza takich niewierz�cych w innej kategorii i znosi zasad� „wyjd�cie spo�ród nich i 
odł�czcie si�” (2 Kor 6,17). Zwi�zek ten cieszy si� Bo�ym poparciem i błogosławie�stwem; to, pod czym 
podpisuje si� Bóg, wierz�cy tak�e musi zaakceptowa�.  

Paweł umacnia swój argument wskazuj�c, �e je�li niewierz�cy współmał�onek jest traktowany jako 
„nieczysty” (ze wzgl�du na brak wiary, a nie na jego grzechy), ta sama zasada musiałaby by� zastosowana w 
stosunku do dzieci i wierz�cy te� musiałby je opu�ci� (albo dlatego, �e s� dzie�mi niewierz�cego i przez to tak�e 
s� „zanieczyszczone”, albo dlatego, �e jeszcze nie s� wierz�cymi). Jednak nie jest to konieczne, poniewa� 
u�wi�cenie rodziny jako jednostki umieszcza je tak�e w kategorii „�wi�tych”. Ponownie, jasne jest, �e Paweł 
u�ywa tego słowa w sensie obiektywnym i prawnym (nie zanieczyszczaj�cy), a nie w subiektywnym i moralnym 
(nieska�ony). Jedynie idealista, który nie miał �adnego bezpo�redniego kontaktu z dzie�mi, mógłby wierzy�, �e 
posiadanie nawróconego rodzica gwarantuje „pobo�ne” zachowanie i charakter jego potomka!  

U�ycie takiego znaczenia słowa „�wi�ty” jako usprawiedliwienie dla chrztu dzieci jest, mówi�c 
najdelikatniej, niebezpieczne. Równie dobrze mo�na by dowodzi�, �e takie „�wi�te” dzieci w ogóle nie 
potrzebuj� „�adnego” obrz�du oczyszczaj�cego (tak samo jak �ydowski chrzest prozelity dotyczył tak�e 
narodzonych ju� dzieci nawracaj�cych si� rodziców, lecz wszystkich kolejnych potomków uwa�ano od razu za 
„�wi�tych” i nie wymagano od nich udziału w obrz�dzie oczyszczenia). A id�c dalej, mo�na by twierdzi�, �e 
u�wi�cony cho� niewierz�cy m�� miał takie samo prawo do chrztu, jak jego „�wi�te” dzieci.  

Dlatego ze wszech miar rozs�dne byłoby, gdyby wszyscy zgodzili si� na odst�pienie od u�ycia tego tekstu 
we wszelkich dyskusjach dotycz�cych chrze�cija�skich narodzin. Wystarczaj�co trudno jest roztrz�sa� go w 
kontek�cie jego tematu przewodniego – rozwodu i mał�e�stwa – bez wci�gania go jeszcze w zupełnie odmienny 
kontekst chrztu! Zaj�li�my si� nim tu tylko dlatego, �e tak cz�sto powołuje si� na� w usprawiedliwianiu dłu�szej 
przerwy w czasie pomi�dzy chrztem i pozostałymi elementami chrze�cija�skich narodzin.  

Dzieci przynajmniej jednego wierz�cego rodzica s� ju� przez swe urodzenie w tej rodzinie „�wi�te”. Chrzest 
nie mo�e uczyni� ich bardziej �wi�tymi ni� ju� s�, dlatego takie jego zastosowanie powa�nie zniekształca 
nowotestamentowe znaczenie tego aktu.  

 

23 
PODZIELONE CIAŁO 

 
(Pierwszy list do Koryntian 12,13) 

 
Bo te� w jednym Duchu wszyscy zostali�my ochrzczeni w jedno ciało – czy to 	ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, 
czy wolni, i wszyscy zostali�my napojeni jednym Duchem. (1 Kor 12,13)  

 
Jak w wi�kszo�ci swoich listów, Paweł zajmuje si� tutaj problemami zboru zało�onego przez siebie. Niektóre 

miały charakter teologiczny (byli troch� niepewni w rozumieniu zmartwychwstania), inne moralny (ł�cz�ce si� z 
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kazirodztwem w�ród członków zboru i pija�stwem w czasie Wieczerzy Pa�skiej), inne jeszcze społeczny 
(dotyczyły tworzenia si� klik wokół ró�nych kaznodziejów). Dwa zasadnicze zmartwienia Pawła dotyczyły 
niedojrzało�ci Koryntian (byli bardziej ciele�ni ni� duchowi) oraz braku jedno�ci (byli bardziej zainteresowani 
darami Ducha ni� owocami).  

Wiersz przez nas omawiany jest umieszczony w kontek�cie trzech rozdziałów dotycz�cych darów 
duchowych (greckie „charismata”). Dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian omawia ró�ne dary 
u�ywane w ciele; trzynasty pokazuje, �e dary u�ywane „bez miło�ci” mog� zaszkodzi� ciału; czternasty podaje 
lepszy sposób u�ywania darów – u�ywanie ich „w miło�ci” buduje ciało. Wielka szkoda, �e sztuczny podział 
Pisma na rozdziały przerywa lini� argumentacji Pawła, pozwalaj�c czytelnikom „zlizywa� d�em miło�ci z 
charyzmatycznej kanapki”!  

Paweł reaguje na t� sytuacj� Koryntian odpowiadaj�c albo na ich bezpo�rednie pytania o u�ywanie darów 
duchowych, albo, co jest bardziej prawdopodobne, w odpowiedzi na wie�ci o ich niewła�ciwym u�ywaniu w 
zgromadzeniu. Podstawow� trosk� Pawła jest jednak�e jedno�� w ciele, bez której dary duchowe s� w 
najlepszym wypadku bezu�ytecznymi zabawkami, a w najgorszym gro�n� broni�. St�d jego nacisk na miło�� 
(greckie słowo „agape”, które oznacza raczej troszczenie si� ni� lubienie). Taka postawa d��y do budowania 
innych, a nie wyra�ania czy pokazywania siebie samego.  

Temat przewodni dwunastego rozdziału to „ró�norodno�� w jedno�ci” i Paweł odwołuje si� w nim przede 
wszystkim do działania Ducha �wi�tego w Koryntianach podczas ich wspólnych zgromadze�. Paweł rozpoczyna 
od przypomnienia im, �e nie ka�dy rodzaj spontanicznej mowy pochodzi od Ducha �wi�tego; ci�gle mo�e 
przejawia� si� w�ród nich poga�ski wpływ z przeszło�ci. Tre�� takich wykrzykników b�dzie wskazywała na ich 
�ródło. Mo�e Paweł rozpoczyna od tej uwagi, poniewa� wi�kszo�� darów duchowych wymienionych pó�niej 
przyjmuje posta� nadnaturalnie natchnionej mowy.  

Zbór w Koryncie do�wiadczał pełnej ró�norodno�ci darów Ducha, za któr� Paweł ju� wcze�niej wyraził sw� 
wdzi�czno�� Bogu (1 Kor 1,7). Lecz ta wła�nie ró�norodno�� rodziła problem. Niektóre dary robiły wi�ksze 
wra�enie ni� inne, szerz�c sław� tych, którzy ich u�ywali. Zwracano uwag� na jedne, a inne lekcewa�ono. 
Zazdro��, pycha, zło��, niecierpliwo��, zło�liwo�� i arogancja ju� wcze�niej tkwiły ukryte w niedojrzałych 
Koryntianach, lecz pojawienie si� darów duchowych wydobyło te wady na �wiatło dzienne. Egoistyczne 
u�ywanie darów wprowadzało podziały w ciele.  

Dlatego te� Paweł kładzie nacisk na jedno�� darów, która stoi za ich ró�norodno�ci�. Poza tymi wszystkimi 
rodzajami darów, posługiwania i działalno�ci stoi ten sam Bóg-Ojciec, Syn i Duch �wi�ty i wszystkie te trzy 
osoby s� bezpo�rednio zaanga�owane w charyzmatyczn� działalno��. W istocie, Trójjedyny Bóg jest pierwszym, 
idealnym przykładem ró�norodno�ci działaj�cej w jedno�ci i jest to odzwierciedlone w ka�dym Bo�ym działaniu 
w Ko�ciele na ziemi.  

W wierszach 7-11 Paweł przechodzi od „wszystkich” z 1 Kor 12,4-6, do „poszczególnych”. Ten sam Duch 
czyni ka�d� osob� inn� poprzez dar jej udzielony i do Niego nale�y wybór tego daru. A wi�c stoi za tym tylko 
jedna osoba, i wszystko to odbywa si� w jednym celu – dla wspólnego po�ytku. Dary pochodz� „od” jedno�ci i 
s� przeznaczone „dla” jedno�ci.  

Pozostała cz��� 1 Kor 12, rozpoczynaj�c od wiersza dwunastego dotyczy metafory materialnego ciała. Tak 
jak Stworzyciel jest przykładem ró�norodno�ci w jedno�ci, takim jest równie� Jego stworzenie, uczynione na 
Jego obraz. Dary duchowe s� dla Ko�cioła tym, czym ko�czyny i organy w ciele. W obydwu przypadkach 
zdrowie jest skutkiem pełnego udziału i dobrej koordynacji wszystkich elementów. Zauwa�my, �e Paweł nie 
mówi – tak wła�nie „powinno” by� z chrze�cijanami, lecz – tak „jest” z Chrystusem. Ko�ciół jest „Jego” ciałem, 
nie naszym!  

W takim oto kontek�cie musimy uwa�nie rozwa�y� 1 Kor 12,13. Nie jest niespodziank�, �e kluczowym jest 
słowo „jeden” – wyst�puje ono trzykrotnie, ze słowami „wszyscy” i „Duch”. „Wszyscy-jeden-Duch” 
podsumowuje ten wiersz i idealnie pasuje do całej argumentacji Pawła.  

Powinni�my równie� zapami�ta�, �e Paweł odwołuje si� w tym rozdziale do „do�wiadczenia” Koryntian, a 
nie do ich teologii o Duchu �wi�tym. Chocia� wszyscy maj� bardzo ró�ne prze�ycia z ró�norodnymi darami, 
które Duch dał ka�demu z nich, wszyscy przeszli przez dokładnie to samo prze�ycie wprowadzaj�ce ich do 
u�ywania ró�nych darów w ciele. Ten wspólny punkt wyj�ciowy w ich charyzmatycznym prze�yciu stanowi 
podstaw� jedno�ci w ró�norodno�ci darów, które zostały im udzielone. Wszyscy dzielili to samo wspomnienie 
konkretnego pocz�tku �ycia w Duchu. Było to tak�e prze�ycie dwojakiej natury, najlepiej oddane słowami 
„ochrzczeni” i „napojeni”. Przyjrzymy si� obydwu połowom wiersza trzynastego oddzielnie.  

 
„(...) OCHRZCZENI W JEDNYM DUCHU W JEDNO CIAŁO (...)”  
 
Oprócz zmiany przymiotnika „�wi�ty” na „jeden” (co jest zupełnie zrozumiałe w tym kontek�cie – patrz 

powy�ej), wyra�enie to – „ochrzczeni w Duchu” – jest dokładnie takie samo jak w innych miejscach Nowego 
Testamentu (Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33; Dz 1,5; 11,16). Po czasowniku (greckie „baptidzein”) nast�puje 
przyimek „w” (greckie „en”) i rzeczownik (w grece w celowniku „pneumati”). St�d te� wyra�enie to u Pawła 
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musiało z pewno�ci� mie� takie samo znaczenie, jak w pozostałych miejscach. Duch �wi�ty nie jest tym, który 
chrzci, lecz „�rodkiem”, w którym zanurzenie ma miejsce. Gdyby�my grecki przyimek „w” – „en” tłumaczyli 
jako „przez”, byłoby to jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, w którym rol� chrzciciela przypisywano 
by trzeciej osobie Trójjedynego Boga!  

Tak jak wszyscy wierz�cy w Koryncie zostali ochrzczeni w wodzie (greckie „en hydati”), tak samo wszyscy 
zostali ochrzczeni w Duchu (greckie „en pneumati”). Wyst�powanie tego czasownika w aory�cie wskazuje na 
pojedyncze wydarzenie, przez które wszyscy z nich przeszli, cho� oczywiste jest, �e nie jednocze�nie – wysoce 
nieprawdopodobne jest, aby wszyscy doł�czyli do tego zboru w tym samym dniu.  

Lecz czy wszyscy „prze�yli” chrzest w Duchu? Czy byli �wiadomi, �e w danej chwili otrzymuj� Ducha 
�wi�tego? Czy było to konkretne i rzeczywiste wspomnienie? Czy wiedzieli, o czym Paweł mówi, czy te� to, �e 
zostali ochrzczeni w Duchu, było dla nich nowym objawieniem? Pytania te, tak powszechne dzisiaj, 
prawdopodobnie wprawiłyby Pawła i Koryntian w osłupienie. Jednak�e, musimy si� nimi zaj�� ze wzgl�du na 
powszechn� interpretacj� tego wiersza przez chrze�cijan ewangelicznych, którzy tekst ten traktuj� raczej jako 
doktrynalne wyja�nienie Pawła, a nie realne prze�ycie Koryntian. A stawka jest wielka; czy słowa „wszyscy 
zostali�my” wł�czaj� wszystkich dzisiejszych chrze�cijan, czy nie? Innymi słowy, czy wszyscy współcze�nie 
�yj�cy wierz�cy zostali ochrzczeni w jednym Duchu, nawet bez �adnej tego �wiadomo�ci? Implikacje tego 
pytania dla słu�by pastorskiej s� ogromne!  

Przyczyn� gł�bokich ró�nic w opinii znajdujemy w interpretacji wyra�enia „w jedno ciało”. Na pierwszy rzut 
oka wydaje si�, �e odnosi si� ono do pocz�tkowego „wej�cia” wierz�cego do ciała Chrystusowego. Według 
stanowiska sakramentalnego chrzest w wodzie oznacza moment wej�cia, st�d katolickie twierdzenie, �e chrzest 
w Duchu �wi�tym stanowi wewn�trzn� rzeczywisto�� zewn�trznego obrz�du. Duch �wi�ty jest udzielany 
podczas sakramentu chrztu, nawet w przypadku małych dzieci, a jakiekolwiek pó�niejsze prze�ycie Ducha jest 
nazywane, zupełnie niebiblijnie, wyzwoleniem Ducha w człowieku. Stanowisko ewangeliczne uznaje uwierzenie 
za moment wej�cia do ciała Chrystusowego, st�d twierdzenie, �e chrzest w Duchu �wi�tym jest tym samym, co 
usprawiedliwienie czy odrodzenie. Ducha �wi�tego otrzymuje si� wtedy, gdy kto� uwierzy, a ka�de pó�niejsze 
prze�ycie jest powi�zane z „pełni�” (jeszcze jedno niebiblijne okre�lenie) Ducha. 	adne z tych stanowisk nie 
mo�e sobie poradzi� z okre�leniem „ochrzczeni w Duchu” i rzadko, je�li w ogóle, go u�ywa. Jedni wol� mówi� 
o chrzcie w wodzie, a drudzy o nowym narodzeniu z Ducha. Pomini�cie to jest zaskakuj�ce, zwa�ywszy na 
zapowied� Jana Chrzciciela, �e to wła�nie b�dzie wybijaj�c� si� cech� mesja�skiej słu�by Jezusa. W 
szczególno�ci chrze�cijanie ewangeliczni wydaj� si� dziwnie nie�wiadomi faktu, �e „ochrzczeni w Duchu” i 
„narodzeni na nowo” pojawia si� z prawie identyczn� cz�stotliwo�ci� – czy te� raczej „rzadko�ci�” – w Nowym 
Testamencie. Aby dopełni� ten obraz, zielono�wi�tkowcy z jednej strony nie maj� �adnych zahamowa� w 
u�ywaniu tego okre�lenia, z drugiej strony jednak nie wierz�, �e wyst�puje ono w 1 Kor 12,13! Chrzest, o 
którym tu mowa, traktuje si� jako odniesienie do aktu wcielenia, a nie obdarzenia moc�. Chocia� dokonuje go 
Duch �wi�ty, nie ma ono �adnego zwi�zku z chrztem w Duchu czy te� w wodzie. W zasadzie jest to bardzo 
bliskie ewangelicznemu podej�ciu, tyle �e zakłada mo�liwo�� chrztu w Duchu jako „drugiego 
błogosławie�stwa” na pó�niejszym etapie. Teologia liberalna w ogóle nie mo�e si� zdoby� na u�ywanie terminu 
„narodzony na nowo”, czy „ochrzczony w Duchu”, wyra�aj�c raczej przekonanie, �e Duch �wi�ty działa we 
wszystkich, którzy znajduj� si� w „ciele” ludzko�ci.  

Zarówno katolicy, chrze�cijanie ewangeliczni, jak i zielono�wi�tkowcy stoj� na stanowisku, �e greckie „eis” 
ma takie samo znaczenie, jak polskie „do”, „ku” czy „w” i oznacza wprowadzenie do nowej sytuacji; co� co ma 
miejsce po raz pierwszy. Przyimek ten posiada oczywi�cie wy�ej wymienione znaczenie, lecz oznacza� te� mo�e 
dopełnienie czego�, co si� ju� rozpocz�ło. W przypadku podró�y mo�e odnosi� si� do jej pocz�tku, �rodka czy 
te� zako�czenia – wyjazdu lub przyjazdu. Znaczenie to mo�emy okre�li� jedynie na podstawie kontekstu w 
jakim słowo to wyst�puje.  

Grecki przyimek „eis” – „w” – wyst�puj�cy wraz z czasownikiem „ochrzci�” wskazuje na zako�czenie 
czego�, a nie rozpocz�cie – wyra�enie czego� w pełni, dopełnienie. Na przykład, wyra�enie „ochrzczeni w 
Moj�esza” (1 Kor 10,2) nie oznacza, �e ju� wcze�niej, zanim przeszli przez Morze Czerwone, Moj�esz nie 
prowadził Hebrajczyków z niewoli, lecz wydarzenie to zmieniło ich postaw� – wcze�niej polegali na nim i ufali 
mu, teraz poddali mu si� całkowicie. Było to ostateczne zerwanie z władz� faraona; od momentu tego chrztu nie 
było mowy o powrocie, był to krok ostateczny. Wyra�enie „ochrzczeni w Chrystusie” (Ga 3,27 – zakładaj�c, �e 
dotyczy chrztu w wodzie, co wydaje si� bardzo prawdopodobne ze wzgl�du na odniesienie do „przyobleczenia 
si� w Chrystusa”) ma podobne znaczenie. Nie oznacza ono, �e przed chrztem nie mieli wiary czy społeczno�ci z 
Chrystusem, lecz �e zostały one dopełnione w chrzcie. Najwyra�niejszym przykładem obrazuj�cym takie u�ycie 
jest stwierdzenie Jana: „Ja was chrzcz� w (greckie „en”) wodzie, ku (greckie „eis") opami�taniu” (Mt 3,11) – a 
jednak ju� wcze�niej, przed chrztem, wymagał od nich owoców godnych opami�tania (Mt 3,8)! Najpierw 
musieli udowodni�, �e ju� si� opami�tali (�e ju� „byli 'w' opami�taniu”), a dopiero pó�niej Jan ochrzcił ich „do” 
/ „ku” opami�taniu (eis). St�d, na przykład, pływak wchodzi do wody aby sprawdzi� temperatur�, zanim si� w 
niej zanurzy. Jeszcze innym przykładem z Pisma mog� by� słowa Piotra wypowiedziane w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy, �e chrzest jest ku odpuszczeniu grzechów (Dz 2,38); daje on wolno�� od grzesznej przeszło�ci 
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w całej pełni w taki sam sposób, jak przej�cie przez Morze Czerwone uwolniło ostatecznie Izraelitów od 
Faraona, chocia� ju� wcze�niej opu�cili Egipt.  

Odnosz�c to zrozumienie do 1 Kor 12,13 widzimy, �e „ochrzczenie w jednym Duchu” w pełni wł�cza dan� 
osob� do ciała poprzez namaszczenie jej moc� do słu�by w ciele przez ró�norodno�� darów. Dla Pawła 
członkostwo w ciele oznaczało przyj�cie okre�lonej słu�by, a nie wpisanie si� na list� członków! I to wła�nie 
chrzest w Duchu �wi�tym umo�liwia ka�demu członkowi ciała wła�ciwe funkcjonowanie.  

Jednak�e, bardzo wa�ne jest to, �e taka interpretacja nie pozwala na wyci�gni�cie wniosku negatywnego, i� 
ci, którzy nie s� ochrzczeni w Duchu, znajduj� si� zupełnie poza ciałem. Chocia� s� ju� „w” ciele, nie doszli 
jeszcze do miejsca i funkcji, które Bóg im przeznaczył. W taki sam sposób wierz�cy, którzy si� opami�tali, lecz 
nie zostali ochrzczeni w wodzie, rozpocz�li ju� swoje chrze�cija�skie �ycie, lecz nie spełnili jeszcze 
podstawowego wymogu prawdziwego uczniostwa (Mt 28,19). Z pewno�ci� nie mo�na powiedzie�, �e s� 
całkowicie „poza”, lecz nie mo�na tak�e uwa�a�, �e s� zupełnie „w” (ich status duchowy został w pełni 
omówiony w rozdziale 36). Takie zrozumienie wi��e si� z w pełni empirycznym i subiektywnym charakterem 
wyra�enia „ochrzczeni w jednym Duchu”, tak jak w innych miejscach Nowego Testamentu. Jest to zawsze 
�wiadome „prze�ycie”, któremu towarzysz� widzialne i słyszalne „znaki”. Wszystko to zostałoby 
wyeliminowane, gdyby chrzest w Duchu �wi�tym był równoznaczny z usprawiedliwieniem czy te� z chrztem 
wodnym. Zanurzenie w Duchu było z pewno�ci� tym samym co wylanie Ducha, które prze�ywał ka�dy 
nowotestamentowy wierz�cy (zobacz rozdział 16, 18 i 26). Ten nacisk na osobiste prze�ycie jest podkre�lony w 
drugiej cz��ci tego wiersza, do której teraz przejdziemy.  

 
„(...) ZOSTALI�MY NAPOJENI JEDNYM DUCHEM (...)”  
 
Sakramentali�ci, którzy pierwsz� połow� tego wiersza ł�cz� z chrztem wodnym, t� drug� odnosz� do �wi�tej 

komunii! Z kolei chrze�cijanie ewangeliczni, ł�cz�c t� pierwsz� z usprawiedliwieniem, t� drug� wi��� z ci�głym 
otrzymywaniem Ducha �wi�tego prowadz�cym do u�wi�cenia. Obydwie interpretacje wydaj� si� logiczne, 
dopóki nie przyjrzymy si� czasowi, w jakim wyst�puje czasownik „pi�” – jest to aoryst nawi�zuj�cy do jednego, 
niepowtarzalnego wydarzenia! Dlatego nie mo�e si� odnosi� do ci�głego przyjmowania czy to w poj�ciu 
sakramentalnym, czy duchowym! Jest to odniesienie do tego jednego „łyka”, który daje pocz�tek strumieniowi 
wypływaj�cemu z wn�trza (patrz rozdział 11).  

A wi�c co oznacza tu słowo „pi�” i w jakim zwi�zku s� ze sob� obydwa wydarzenia wspomniane w tym 
wierszu? Niewielu teologów twierdzi, �e nie maj� ze sob� nic wspólnego, cz��ciowo ze wzgl�du na ł�cz�cy je 
spójnik „i”. Lecz przede wszystkim, naturalne wydaje si�, �e były „rabin �ydowski” mógłby si�gn�� do tradycji 
„paralelizmu hebrajskiego”, jak�e cz�sto wyst�puj�cego w psalmach. Istniej� jednak podzielone opinie co do 
rodzaju wyst�puj�cego tu paralelizmu – czy jest on synonimiczny (ta sama my�l jest wyra�ona dwojako), czy te� 
syntetyczny (uzupełniaj�cy pierwsze zdanie dodatkow� informacj� zawart� w drugim).  

Dla niektórych ma on charakter synonimiczny, chocia� „by� zanurzonym” a „pi�” to na pewno nie jest jedno 
i to samo! Aby podtrzyma� ten pogl�d, jego zwolennicy uciekaj� si� do alternatywnego znaczenia drugiego 
czasownika – „nawodni�”, „nas�czy�”. Obydwa te czasowniki wyra�ałyby ide�: „wszyscy zostali�my zatopieni 
przez Ducha”. Jest to mo�liwe, lecz nie o tym mówi Pismo w innych miejscach, a na pewno nie słowa Jezusa 
skierowane do Samarytanki oraz w czasie �wi�ta Namiotów (patrz rozdział 11).  

Syntetyczne rozumienie tego tekstu wydaje si� by� najbardziej sensowne. Jedno wydarzenie czy prze�ycie 
jest opisane z dwóch ró�nych punktów widzenia. Mogliby�my powiedzie�, �e pierwsze wyra�enie oddaje 
obiektywny aspekt opisywanego prze�ycia, a to drugie aspekt subiektywny. Jednak takie współczesne 
rozró�nienie mogłoby si� wyda� troch� dziwne nowotestamentowym autorom, pomimo ich ci�głego 
nawoływania, „aby�my stali si� tym, czym jeste�my”, to znaczy aby nasz subiektywny stan odzwierciedlał nasz 
obiektywny status, aby nasze u�wi�cenie odzwierciedlało nasze usprawiedliwienie. Zauwa�yli�my ju�, �e słowo 
„ochrzczony” zawiera mocny element subiektywizmu. Potraktowanie pierwszego stwierdzenia jako 
zewn�trznego aspektu a drugiego jako aspektu wewn�trznego wydaje si� bardziej odpowiednie. Termin 
„zanurzony” wskazuje na wylanie czego� na nas, czego�, co pochodzi spoza nas; „pi�” natomiast wskazuje na 
co�, co jest wlane w nasze usta i dostaje si� do naszego wn�trza. Potwierdzenie takiego rozró�nienia znajdujemy 
w rodzajach stron obydwóch czasowników: „zanurzony” – strona bierna (wskazuje jedynie na czynno�� tego, 
który chrzci); „pi�” – strona zwrotna (wskazuje na współprac� pomi�dzy tym, który chrzci i tym, który jest 
chrzczony).  

Obydwa te terminy bior� swój pocz�tek w zwiastowaniu Jezusa (J 4,14; 7,37-39; Dz 1,5-8). Niezwykły był 
sposób, w jaki powi�zano je ze sob� w dzie� Pi��dziesi�tnicy – kiedy uczniowie zostali ochrzczeni w Duchu 
�wi�tym, �wiadkowie tego zdarzenia zastanawiali si�, czym si� oni upili (Dz 2,13-15). Paweł nawołuje, aby 
wierz�cy nie upijali si� winem, lecz byli pełni Ducha �wi�tego (Ef 5,18). Obydwie te my�li pojawiaj� si� razem 
w kontek�cie przyrody – kiedy pada, ziemia „pij�c” deszcz zostaje zmoczona (Hbr 6,7).  

Tak wi�c prze�ycie, do którego odwołuje si� Paweł, ł�czy bierne zanurzenie i czynne picie Ducha (zwró�my 
uwag� na implikacje u�ycia ust na etapie czynnej współpracy). Razem tworz� to, co apostołowie nazywali 
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przyj�ciem Ducha. Twierdzenie, �e kto� mógłby zosta� zanurzony w Duchu i napojony Nim bezwiednie i bez 
wiedzy wszystkich przy nim obecnych, zostałoby uznane przez pierwotny Ko�ciół za całkowicie bezsensowne! 
Wła�nie to �wiadome prze�ycie pozwalało wierz�cym u�ywa� darów duchowych, wymienionych tu� przed tym 
stwierdzeniem (najcz��ciej mówienie j�zykami i proroctwo), a przez to pozwalało im sta� si� w pełni 
u�ytecznymi członkami ciała.  

Mogliby�my tak�e doda� par� słów na temat ogólnego zastosowania tego wiersza obecnie (chocia� zajmiemy 
si� tym szerzej w rozdziale 35). Wyra�enie „wszyscy zostali�my” zostało słusznie u�yte w przypadku Koryntian. 
Poniewa� to Paweł, który zawsze pilnował, aby ludzie przez niego nawróceni nie tylko uwierzyli w Jezusa, lecz 
tak�e przyj�li Ducha, zało�ył ten zbór i st�d mógł spokojnie zało�y�, �e prze�ycie to było składnikiem ich 
narodzin. Mógł oprze� sw� mow� o jedno�ci na wspólnie dzielonej pami�ci o tym wydarzeniu. Jednak nie 
mo�na tego przypuszczenia w stosunku do „wszystkich” dzisiejszych chrze�cijan czy zborów, tak samo, jak nie 
mo�na zakłada�, �e wszyscy współcze�ni wierz�cy zostali pogrzebani z Chrystusem w chrzcie wodnym (Rz 6,4; 
1 Kor 1,13; Ga 3,27; Kol 2,12). Niestety, dzisiaj jest wielu wierz�cych, którym brakuje jednego lub nawet 
obydwu chrztów.  

Ten ostatni fakt z pewno�ci� wyja�nia rzadko��, a w wielu przypadkach całkowity brak, darów duchowych 
wymienionych w 1 Kor 12. W takiej sytuacji Ko�ciół polega na „darach naturalnych” (tzn. posiadanych „przed” 
nawróceniem i wykorzystywanych tak�e po nim), a poniewa� nie ka�dy je ma, usługiwanie w zborze dzieli ludzi 
na aktywn� mniejszo�� i biern� wi�kszo��! Je�eli 1 Kor 12,13 nie cz��ci� naszego prze�ycia, nie b�d� nim 
równie� wersety 7-11! Nawet ewangeliczni autorzy, którzy nie lubi� i nie u�ywaj� j�zyka zwi�zanego z chrztem 
w Duchu �wi�tym, szczerze przyznaj�, �e tylko tam, gdzie zwiastuje si� o tym, pojawiaj� si� dary duchowe! 
(Zobacz na przykład cytat Michaela Greena w „Bursting the Wineskins” Michaela Cassidy (Hodder and 
Stoughton, 1983), str. 261-262).  

Mo�emy tylko wyci�gn�� taki wniosek, �e chrze�cija�skie narodziny s� niepełne bez „zatopienia” w Duchu 
�wi�tym, które ł�czy element „zanurzenia” z „piciem”, i �e prze�ycie to jest zasadniczym składnikiem jedno�ci 
Ko�cioła. Istotnie, bez tego niemo�liwe byłoby „zachowanie jedno�ci Ducha w spójni pokoju” (Ef 4,3). 
Mogłoby to wyja�ni� wiele rozczarowa� ruchu ekumenicznego oraz niektóre nieoczekiwane „skutki uboczne” 
ruchu charyzmatycznego – kiedy woda wzbiera ponad płot, kaczki zaczynaj� pływa� razem!  

 

24. 
CHRZEST ZA ZMARŁYCH 

 
(Pierwszy list do Koryntian 15,29) 

 
Có� tedy uczyni� ci, którzy si� daj� chrzci� za umarłych? Je�eli umarli w ogóle nie bywaj� wzbudzeni, to po có� 
si� daj� chrzci� za nich? (1 Kor 15,29)  

 
Jest to jedyna wzmianka w Nowym Testamencie o chrzcie w imieniu kogo�, kto odniesie z tego korzy��, 

chocia� sam nie mo�e podda� si� tej ceremonii.  
Niektórzy traktuj� to jako bardzo wczesn� praktyk� chrze�cijan, która rozwin�ła si� pod wpływem troski o 

krewnych, zmarłych zanim pełne zbawienie – urzeczywistnione przez zmartwychwstanie Jezusa i 
Pi��dziesi�tnic� – stało si� dost�pne. Jako takie byłoby jednym z tych zwyczajów, które na zawsze wymarłyby 
wraz z przemini�ciem kilku pierwszych pokole� (któ� przejmowałby si� wiecznym przeznaczeniem przodków 
�yj�cych w odległej przeszło�ci?).  

Inni, przede wszystkim mormoni, twierdz�, �e jest to praktyka odpowiednia tak�e dla dni ostatecznych, gdy� 
wiersz ten wyra�a pełn� biblijn� i apostolsk� zgod� na jej zastosowanie.  

Jednak�e istniej� pewne powa�ne zarzuty co do traktowania jej jako w ogóle chrze�cija�skiej. Jej implikacje 
byłyby przeciwne zasadom biblijnym.  

Przede wszystkim przeciwstawia si� ona całemu nauczaniu nowotestamentowemu o tym, �e mo�liwo�� 
dokonywania wszelkiego wyboru wygasa z momentem �mierci. Poza tym �yciem na ziemi istnieje wielka 
otchła�, przez któr� nikt nie mo�e si� przeprawi� (Łk 16,26). Decyzje podj�te w trakcie tego �ycia s� ostateczne 
i nieodwołalnie wpływaj� na nasze wieczne przeznaczenie (Łk 12,20). Nauka o „drugiej szansie” zbawienia w 
�yciu pozagrobowym nie jest oparta i nie znajduje potwierdzenia w nauce apostolskiej. Jedyny mo�liwy wyj�tek 
dotyczy tylko „jednego” pokolenia-tych, którzy zgin�li w potopie za dni Noego (1 P 3,19-20: patrz rozdział 29).  

Po drugie, daje to podstaw� do mechanicznego a nawet magicznego pojmowania chrztu „ex opere operato”, 
to znaczy, �e zanurzenie i u�ycie wła�ciwej formuły daje oczekiwany skutek bez poprzedzaj�cego chrzest 
opami�tania i wiary.  

Po trzecie, opiera si� ona na mo�liwo�ci uwierzenia w czyim� imieniu, nawet bez jego zgody i 
współdziałania. To prawda, �e w ewangeliach napotykamy na takie przykłady, chocia� zawsze dotycz� 
uzdrowienia choroby lub wyp�dzania demonów. Lecz nie ma ani jednego przykładu zast�powania kogo� w taki 
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sposób w jego osobistym i wiecznym zbawieniu. Zauwa�my na przykład mocno kładziony nacisk na 
konieczno�� własnej odpowiedzi na apostolskie zwiastowanie („Opami�tajcie si� i niechaj si� ka�dy z was da 
ochrzci�...” – Dz 2,38; patrz rozdział 15). Chocia� w Starym Testamencie znajdujemy wyra�enie zbiorowej 
odpowiedzialno�ci za grzechy całego narodu (Ne 1; Dn 9), w Nowym Testamencie nie ma �adnego przykładu 
zbiorowego opami�tania si�. Cech� charakterystyczn� nowego przymierza miało by� to, �e ka�dy człowiek 
b�dzie odpowiedzialny przed Bogiem jedynie za swe własne grzechy (Jr 31,29-30; Ez 18,2).  

Podobnie i w samym tek�cie istniej� wskazówki, �e Paweł nie odnosi si� do zwyczaju chrze�cija�skiego. 
Mówi�c o tych, którzy ten zwyczaj praktykuj�, u�ywa trzeciej osoby. Zamiast pyta�: „Dlaczego dajemy si� 
chrzci�...?” albo „Dlaczego dajecie si�...?” Paweł pyta: „Dlaczego daj� si� chrzci�...?”. Oprócz tej niezwykłej (i 
przypuszczalnie �wiadomie wybranej) konstrukcji zauwa�amy pewne istotne braki. Nie ma �adnej wzmianki o 
opami�taniu i wierze, cho�by nawet o charakterze zast�pczym, chocia� Paweł uwa�ał te obydwa elementy za 
zasadnicze warunki konieczne do udzielenia chrztu. Paweł równie� nie mówi nic na temat celu czy skuteczno�ci 
takiej praktyki.  

Pisze jedynie, �e ci, którzy poddaj� si� obrz�dowi chrztu w imieniu umarłych, czyni� tak dlatego, �e wierz� 
w jaki� rodzaj cielesnej egzystencji po �mierci (w odró�nieniu od popularnego greckiego pogl�du o 
unicestwieniu ciała i nie�miertelno�ci duszy, dla której materialny sakrament byłby całkowicie nieistotny). 
Pewno�� zwolenników tego przes�du jest przeciwstawiona sceptycyzmowi chrze�cijan w Koryncie, którzy – jak 
si� wydaje, – zostali zara�eni w�tpliwo�ciami co do zmartwychwstania w ciele, wła�ciwymi filozofii greckiej 
(por. Dz 17,32).  

Jasne jest, �e Paweł korzysta tu z argumentacji „ad hominem”: u�ywa przykładu poga�skiej pewno�ci, aby 
zawstydzi� swych sceptycznych czytelników i zach�ci� ich do mocniejszej wiary. Nie popiera tej zabobonnej 
praktyki, tak samo jak Jezus, który odwołał si� do przebiegło�ci nieuczciwego zarz�dcy; niestety cz�sto jest tak, 
�e „ludzie tego �wiata s� przebieglejsi (maj� lepsze poj�cie) w obchodzeniu si� z innymi lud�mi, ni� synowie 
�wiatło�ci” (Łk 16,8).  

W czasie pobytu w Singapurze udało mi si� zrobi� zdj�cie przeznaczonego na sprzeda� modelu samochodu 
w skali 1:1, zbudowanego jedynie z tyczek bambusowych i cienkiego papieru. Samochód taki pali si� na stosie 
pogrzebowym i w ten sposób zapewnia si� zmarłemu wygodny �rodek transportu w nast�pnym �wiecie. (Bardzo 
roz�mieszyło mnie, gdy zobaczyłem, �e papierowe koła tego samochodu maj� znak firmowy Mercedes-Benz, 
przypuszczalnie jako gwarancj� na niezawodn� wieczn� podró�!) Gdyby Paweł �ył dzisiaj, mo�e porównałby t� 
naiwn� wiar� w materialne �ycie pozagrobowe z radykaln� teologi�, odrzucaj�c� zmartwychwstanie w ciele, 
pokazuj�c w ten sposób, �e ci pierwsi przejawiaj� wi�cej wiary ni� ci drudzy! A wielu chrze�cijan, których 
ambicj� jest posiadanie Mercedesa w tym �wiecie, spotkałoby si� w tym chi�skim zwyczaju z wyzwaniem, aby 
nauczy� si�, jak odkłada� skarb w niebie przez wła�ciwe korzystanie z pieni�dzy i posiadło�ci materialnych (Mt 
6,19-21; Łk 16,9).  

Niektóre z tych wymienionych powy�ej uwag rodz� pytania o zasadno�� i skuteczno�� chrztu niemowl�t, czy 
pojmujemy go „sakramentalnie” (ex opere operato), czy te� „zast�pczo” (polegaj�c na zast�pczym opami�taniu i 
wierze rodziców, rodziców chrzestnych i/lub członków zgromadzenia). Na podstawie omawianego przez nas 
wiersza mo�emy powiedzie�, �e je�li chrzest w imieniu zmarłego nie był zwyczajem ani Pawła, ani Koryntian, 
nie stanowi on te� �adnego precedensu dla obietnic wyra�anych w imieniu niemowl�t.  

 

25. 
NOWE OBRZEZANIE 

 
(List do Kolosan 2,9-12) 

 
Gdy� w nim mieszka ciele�nie cała pełnia bosko�ci. I macie pełni� w nim; On jest głow� wszelkiej nadziemskiej 
władzy i zwierzchno�ci, W nim te� zostali�cie obrzezani obrzezk�, dokonan� nie r�k� ludzk�, gdy wyzuli�cie si� z 
grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostali�ci pogrzebani w chrzcie, w 
którym te� zostali�cie wespół wzbudzeni przez wiar� w moc Boga, który go wzbudził z martwych. (Kol 2,9-12)  

 
Studiowanie listu nowotestamentowego jest podobne do przysłuchiwania si� rozmowie telefonicznej tylko z 

jednej strony. Aby zrozumie�, o co chodzi w tej rozmowie, nale�y odtworzy� to, co mówi druga strona. (Patrz 
„How to Read the Bible for All its Worth” Gordon'a D. Fee i Douglas'a Stuart'a, Scripture Union, 1983, rozdział 
4. Ksi��ka ta jest najlepsz� znan� mi pomoc� w prowadzeniu studium biblijnego; polskie wydanie: G. D. Fee, 
D. Stuart, Jak czyta� Bibli�?)  

W celu u�wiadomienia sobie, jak trudny mo�e by� to proces, zach�cam teraz czytelnika do u�ycia wyobra�ni 
i odgadni�cia, co jest tematem nast�puj�cej rozmowy:  

– Moje gratulacje! Ile wa�y?  
(Cisza)  
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– Jaki ma kolor? 
(Cisza)  
– Ile litrów zu�ywa na godzin�?  
(Cisza)  
– Czy stare narz�dzia b�d� do niego pasowa�?  
(Cisza)  
W którym momencie zorientowałe� si�, �e jest tu mowa o nowym traktorze, zakupionym przez rolnika?  
Koszty i komplikacje zwi�zane z poczt� w czasach nowotestamentowych oznaczały, �e ka�dy list pisano w 

wa�nym celu i zwykle w odpowiedzi na szczególn� sytuacj� tych, do których był on adresowany. A wi�c 
konieczne jest czytanie mi�dzy wierszami, aby rozpozna� przyczyn�, dla której autor listu udzielał rady czy 
napomnienia.  

W przypadku Kolosan jasne jest, �e w ich nauczanie wkradła si� herezja, co w konsekwencji miało zły 
wpływ na ich post�powanie, a zwłaszcza na relacje osobiste. Owa fałszywa nauka wydaje si� by� mieszank� 
filozofii gnostycznej i �ydowskiego rytualizmu. To drugie stanowi przyczyn� napisania wersetów przez nas 
omawianych. Dla Pawła przestrzeganie diety koszernej, sabatu i rocznych �wi�t nale�ało do �wiata cieni; mo�e 
miały one wła�ciw� posta� (mniej wi�cej), lecz brakowało im jakiejkolwiek realnej tre�ci.  

Chocia� w tym spisie bł�dnych praktyk Paweł nie wymienia obrzezania, z pewno�ci� miał je na my�li. 
Wersety 9-10 mo�na by sparafrazowa� nast�puj�co: „Wszystko, czego mogliby�cie tylko potrzebowa�, macie w 
Chrystusie, wł�czaj�c w to ka�dy rodzaj obrzezania jakiego tylko mo�na by za��da�”. Wymóg obrzezania był 
fatalnym bł�dem judaizuj�cych chrze�cijan, bł�dem, który utrudniał misj� Pawła w�ród pogan. Musiał mu si� 
przeciwstawi� w Jerozolimie (Dz 15) i prawie wsz�dzie indziej (patrz Rz 2,26; 1 Kor 7,19; Ga 5,2; Ef 2,11; Flp 
3,2). Ten fizyczny akt jako taki jest ju� niewa�ny i nie dotyczy nowego ludu Bo�ego w Chrystusie (Kol 3,11). 
Obrz�d obrzezania został dany Abrahamowi jako piecz�� usprawiedliwienia z wiary (Rz 4,11 – zwró�my uwag�, 
�e otrzymał j� „po” tym, jak uwierzył; „gdyby” istniało jakiekolwiek podobie�stwo mi�dzy obrzezk� i chrztem, 
to musiałby on nast�powa� w tej samej kolejno�ci!). Obrzezka miała by� przekazywana wszystkim m�skim 
potomkom i sługom w domu jako znak (który nawi�zywał do przyszło�ci, podczas gdy piecz�� nawi�zuje do 
przeszło�ci), �e Bo�a obietnica miała by� zachowana i odziedziczona przez potomka (Ga 3,16). Kiedy ów 
spadkobierca pojawił si� w osobie Jezusa, znak wypełnił si� i Jego obrzezanie było ostatnim wymaganym przez 
Boga. Zauwa�my, �e podczas gdy znak ten był przekazywany przez pokolenia, jego praktyczny skutek był 
nieistotny. Nie sprawiał wła�ciwie �adnej ró�nicy w niemowl�ciu (oprócz usuni�cia napletka); przyznawał 
jedynie, �e chłopiec ten przez same narodziny jest potomkiem Abrahama. Jednak�e brak obrzezania miałby 
bardzo powa�ny skutek wył�czenia dziecka z narodu; brak obrzezania traktowano jako złamanie przymierza 
Abrahama (Rdz 17,14). Pó�niej obrz�d obrzezania miał tak�e zobowi�zywa� obrzezanego do przestrzegania 
ka�dego prawa z zakonu Moj�eszowego, danego potomkom Abrahama po opuszczeniu Egiptu. Z tej wła�nie 
przyczyny Paweł tak �arliwie przeciwstawiał si� obrzezywaniu nawróconych pogan, chocia� uznawał obrzezanie 
za warto�ciowy obyczaj, pozbawiony wszak jakiegokolwiek znaczenia duchowego (dlatego obrzezał 
Tymoteusza, aby ten mógł ewangelizowa� 	ydów – Dz 16,3). Jednak najwyra�niej uwa�ał, �e jako religijny 
obrz�d został ju� zniesiony (1 Kor 7,19).  

A jednak wielu ludzi dzisiaj twierdzi, �e obrzezanie zostało raczej wypełnione, a nie zniesione – zostało 
przekształcone w inny rytuał: chrze�cija�ski chrzest, który po prostu zast�pił obrzezk� w jej funkcji 
wprowadzenia do członkostwa w ludzie Bo�ym. Ci�gło�� wyst�puj�ca mi�dzy nimi jest podkre�lana przez tych, 
którzy chrzcz� niemowl�ta, i dla których chrzest niemowl�t, je�li tylko rodz� si� w chrze�cija�skich rodzinach, 
jest wa�nym przedłu�eniem poprzedniej praktyki obrzezywania dzieci. Teologiczne uzasadnienie takiego 
stanowiska wywodzi si� z interpretacji Pisma w kategoriach przymierza, które ł�czy razem wszystkie rodzaje 
przymierza w jedno „przymierze łaski”, a przez to ujednolica jego warunki i zastosowanie w Starym i Nowym 
Testamencie (zobacz rozdział 34 i Dodatek I ujmuj�cy ten problem szerzej). Natomiast uzasadnienia tekstowego 
dopatruje si� w tym wła�nie tek�cie listu do Kolosan (chocia� jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, 
gdzie obydwa obrz�dy s� wymienione obok siebie).  

Rzeczywi�cie, słowa „obrzezanie” i „chrzest” wyst�puj� tu obok siebie i na pierwszy rzut oka mogłoby si� 
wydawa�, �e s� do siebie przyrównane. Jednak�e uwa�ne studium u�wiadomi nam, �e wła�ciwie s� one sobie 
przeciwstawione. Gdyby Paweł po prostu powiedział: „Nie musicie si� obrzezywa�, poniewa� zostali�cie 
ochrzczeni”, nie byłoby o czym dyskutowa�. Gdyby rzeczywi�cie my�lał w taki sposób, mógłby sobie 
oszcz�dzi� pisania listu do Galatów czy te� przyjazdu na sobór w Jerozolimie! Lecz ani on, ani �aden inny 
apostoł nigdy nie równał tych dwóch rzeczy: bieg jego my�li jest bardziej skomplikowany ni� mogliby�my 
przypuszcza�.  

W centrum jego argumentu le�y wyra�ne rozró�nienie pomi�dzy fizycznym obrzezaniem dokonywanym na 
ciele przez 	ydów i duchowym obrzezaniem na sercu chrze�cijanina. Kluczowym wyra�eniem jest: „dokonan� 
nie r�k� ludzk�”, czego nie da si� powiedzie� o chrzcie! Istnieje oczywiste powi�zanie obrzezania serca z 
chrztem, lecz nie całkowite ich uto�samienie.  
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Pisma Starego Testamentu zawieraj� przykłady u�ycia słowa „obrzezanie” w duchowym raczej, a nie 
fizycznym sensie. Podczas gdy jego zwykłym znaczeniem był zabieg oznaczaj�cy przynale�no�� do potomstwa 
Abrahamowego, prorocy izraelscy ł�czyli t� operacj� z moraln� czysto�ci�, któr� nazywali „obrzezaniem serca” 
(zobacz Pwt 10,16; Jr 4,4; 9,26). Cudzoziemcy nie mogli wej�� do �wi�tyni, poniewa� byli nieobrzezani na sercu 
i na ciele (Ez 44,7). W wi�kszo�ci przypadków zakładano, �e obrzezanie serca było dziełem człowieka, tak samo 
jak obrzezanie na ciele, lecz istnieje równie� obietnica, �e pewnego dnia sam Pan uczyni to w sposób wła�ciwy 
(Pwt 30,6).  

Niew�tpliwie Paweł zdawał sobie spraw� z tego nurtu prorockiego nauczania o obrzezaniu, lecz jego 
czytelnicy w Kolosach prawdopodobnie nie pami�tali czy nawet nigdy nie słyszeli o tym. Nie było to te� 
konieczne. Wywód Pawła nie jest oparty na tym podwójnym aspekcie obrzezania, lecz na podwójnym znaczeniu 
słowa „ciało” (greckie „sarks”). Chocia� mogłoby si� ono odnosi� do fizycznego ciała, apostoł u�ywał go o 
wiele cz��ciej opisuj�c grzeszn� natur� człowieka, dziedziczon� wraz z �yciem fizycznym. Obrzezanie 
�ydowskie odcinało jedynie niewielk� cz��� fizycznego ciała, lecz chrze�cija�skie obrzezanie odcina całe 
grzeszne ciało.  

Dokonuje tego obrzezanie Chrystusowe (wiersz 11). Jakie znaczenie ma jednak forma – „Chrystusowe” – 
czy jest to znaczenie subiektywne, czy obiektywne, czy jest to obrzezanie, któremu poddano Jezusa, czy te� 
któremu Jezus poddaje chrze�cijan? Czy Paweł nawi�zuje do pojedynczego wydarzenia z �ycia Jezusa, czy te� 
do wydarzenia powtarzaj�cego si� w �yciu ka�dego wierz�cego? Ujmuj�c to inaczej, kiedy obrzezanie 
Chrystusowe miało czy te� ma miejsce?  

Załó�my, �e chodzi tu o obrzezanie samego Chrystusa i przyjrzyjmy si� dok�d to nas zaprowadzi. W 
najprostszym znaczeniu, odnosiłoby si� to do �ydowskiego obrz�du, któremu poddano Jezusa w ósmym dniu 
Jego �ycia (Łk 2,21). Lecz Paweł mówi o wyzuciu si� z ciała – to znaczy nie tylko jego cz��ci, lecz całego ciała. 
Dlatego bardziej prawdopodobne jest to, �e chodzi tu o przeno�ne odniesienie do �mierci Jezusa na krzy�u. 
Posłany w postaci grzesznego ciała (Rz 8,3), uczyniony grzechem, ten, który grzechu nie znał (2 Kor 5,21), dla 
grzechu umarł (Rz 6,10). Nie było to tylko zrzuceniem z siebie „ziemskiej powłoki”, lecz tego, co stało si� 
„ciałem grzechu”. Była to całkowita �mier� dla ciała, w obydwu znaczeniach tego słowa. Jako Baranek Bo�y 
„zgładził grzechy �wiata” (J 1,29) przez „wyzucie si� z ciała” na wzgórzu Golgoty.  

Zrozumienie takie dobrze pasuje do tego kontekstu, lecz tak�e stanowi ogniwo pomi�dzy obiektywnym i 
subiektywnym znaczeniem tego okre�lenia. To, co stało si� z Chrystusem na krzy�u, Chrystus dokonuje w 
wierz�cym. Podstawow� my�l� w teologii Pawła jest fakt, �e to, co dokonało si� w �mierci, pogrzebie i 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa (1 Kor 15,3-4) musi dokona� si� w ka�dym wierz�cym – ka�dy wierz�cy musi 
zosta� ukrzy�owany, pogrzebany i wzbudzony z Chrystusem, aby on tak�e mógł wyzu� si� z ciała (tym razem w 
znaczeniu czysto duchowym, odnosz�cym si� do odziedziczonej grzesznej natury; niepotrzebny jest �aden 
zabieg na ciele).  

Takie uto�samienie si� z „obrzezaniem Chrystusa”, które oddziela chrze�cijanina od jego grzesznego ciała, 
rozpoczyna si� z jego opami�taniem i wiar�, lecz zostaje dopełnione w akcie chrztu, chrztu w Jego �mier� (Rz 
6,3). Zanurzenie w wodzie jest jego pogrzebem; wynurzenie si� z wody jego zmartwychwstaniem (zauwa�my, 
�e wierz�cy jest pogrzebany i wzbudzony „z” Chrystusem). W tym momencie dwie rzeczy mo�emy powiedzie� 
o j�zyku u�ywanym przez Pawła. Po pierwsze, jest raczej sakramentalny a nie symboliczny. Po drugie, w li�cie 
do Kolosan zauwa�amy zaskakuj�cy brak jakiegokolwiek bezpo�redniego ogniwa pomi�dzy chrztem i �mierci� 
Jezusa; wymienione s� jedynie pogrzeb i zmartwychwstanie (chocia� to mo�e nie jest zbyt istotne).  

W całej tej cz��ci listu istnieje niezwykły paradoks. Podczas gdy ciało jest �ywe, człowiek znajduje si� w 
stanie nieobrzezanej �mierci (Kol 2,13), nawet je�li jego ciało jest obrzezane! Gdy ciało zostaje ukrzy�owane i 
pogrzebane w chrzcie, rozpoczyna si� prawdziwe �ycie! Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, 
działa w chrzcie daj�c wierz�cemu nowe �ycie. Poniewa� moc ta gdzie indziej okre�lana jest jako Duch �wi�ty 
(Rz 8,11), Paweł mo�e odwoływa� si� tu do chrztu w Duchu �wi�tym, który w działalno�ci ewangelizacyjnej 
apostołów zwykle nast�pował natychmiast po chrzcie. Inne nowotestamentowe teksty wi��� chrzest ze 
zmartwychwstaniem w taki sam sposób (Rz 6,4; 1 P 3,21).  

Takie „wysokie mniemanie” o chrzcie, w którym Bóg działa w wi�kszym stopniu ni� człowiek, jest 
uchronione przed mechanicznym czy nawet magicznym jego znaczeniem poprzez silny nacisk na wiar� (zauwa� 
wyra�enie „przez wasz� wiar�” w wierszu 12). To chrzest wierz�cych osi�ga takie rzeczywiste uto�samienie si� 
z Chrystusow� „�mierci� dla ciała”.  

Istniej� dlatego dwie przyczyny, dla których tekst ten wyst�puje przeciwko praktykowaniu chrztu niemowl�t. 
Po pierwsze, w obliczu braku wiary chrzczonego obrz�d ten jest zredukowany do ceremonii, która jest 
praktycznie zabobonem albo zwykłym symbolem. W ka�dym razie biblijna równowaga zostaje 
zaprzepaszczona. Po drugie, Paweł w ogóle nie nawi�zuje do cielesnego obrzezania (chocia� prawdopodobnie 
stanowiło ono po cz��ci tło tego listu). W całym tym tek�cie mówi o obrzezaniu serca, uczynionym nie r�k� 
ludzk�, lecz przez Chrystusa w wierz�cych.  

Gdyby Paweł mówił czy nawet tylko sugerował istnienie bezpo�redniego ogniwa pomi�dzy tymi dwoma 
obrz�dami inicjacji – obrzezania i zast�puj�cego go potem chrztu – w obr�bie tego samego przymierza łaski, 
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dziwne, �e nie skorzystał z tej samej linii argumentu na soborze w Jerozolimie (Dz 15) lub w li�cie do Galatów, 
w którym �ydowskie obrzezanie jest głównym tematem, czy te� w jakiej� innej sytuacji, w której judaizuj�cy 
chrze�cijanie wzniecali problemy w�ród ludzi przez niego nawróconych. Nie wyja�niłoby to te�, dlaczego Paweł 
sprzeciwiał si� jedynie obrzezaniu poga�skich wierz�cych. Gdyby chrzest miał zast�pi� obrzezanie, powinien 
równie� sprzeciwia� si� obrzezywaniu wierz�cych 	ydów!  

Interpretacja chrztu podana tutaj podkre�la ró�nice pomi�dzy tymi obrz�dami. Obrzezanie było uznaniem 
(uwidocznionym przez usuni�cie cz��ci ciała), �e dany m��czyzna narodził si� ciele�nie jako spadkobierca 
przymierza Abrahama. Chrzest, poprzez pogrzebanie i wzbudzenie całego ciała, potwierdzał, �e dany człowiek 
narodził si� z Ducha dla nowego przymierza, umarłszy dla ciała. Jeden obrz�d wi��e si� z cielesnym 
powi�zaniem z Abrahamem, ten drugi z uto�samieniem z Jezusem poprzez wiar�. Jeden był przeznaczony tylko 
dla m��czyzn, w tym drugim „nie ma m��czyzny ani kobiety” (Ga 3,27-28).  

Fakt, �e Paweł nie traktował chrztu i obrzezania jako równoznacznych aktów inicjacji, został ciekawie 
przedstawiony przez biskupa Lesslie Newbigina. W ksi��k� „The Household of God” (London, SCM Press 
1953, str. 36ff), celnie zauwa�a, �e „w tym zagorzałym konflikcie o tym czy powinno si� wymaga� obrzezania 
od poga�skich nawróconych, czy nie, takie przyrównanie [obrzezanie w Starym Testamencie=chrzest w Nowym 
Testamencie] nigdy nie jest nawet zasugerowane w Dziejach Apostolskich czy w li�cie do Galacjan albo do 
Rzymian”. Wprost przeciwnie, Newbigin wyci�ga wniosek, �e „owa straszna walka o obrzezanie nie była walk� 
o dwa alternatywne obrz�dy wprowadzaj�ce do ludu Bo�ego. Była to walka o fundamentalne zasady, na których 
lud ten si� opierał”.  

 
26. 

K�PIEL ODRODZENIA 
 

(List do Tytusa 3,5) 
 

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwo�ci, które spełnili�my, lecz dla miłosierdzia swego przez k�piel 
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha �wi�tego, którego wylał na nas obficie... (Tt 3,5-6)  

 
Cel tego listu jest bardzo praktyczny: miał pokaza�, �e zdrowa nauka obejmuje nie tylko wiar�, lecz tak�e 

post�powanie. Zbawienie, którego Bóg dokonał w naszych sercach, musi przejawia� si� w naszym �yciu (por. 
Flp 2,12-13).  

Jedn� z pobudek do �wi�to�ci jest ci�gła pami�� o tym, jak wiele ju� si� zmieniło. Dobrze jest przypomina� 
sobie jakimi byli�my jak i to, dzi�ki czemu Bóg nas zmienił. Kontekst, w jakim znajduje si� wiersz przez nas 
omawiany, jest wyra�nym przypomnieniem �ycia jakie przedtem prowadzili�my oraz tego, kto i w jaki sposób 
wyratował nas z tego koszmaru.  

„Zbawił nas” wyst�puje w aory�cie i odnosi si� raczej do wydarzenia z przeszło�ci, a nie do trwaj�cego 
procesu. Wydarzenie to uwolniło nas od przeszłych grzechów (głupoty, nieposłusze�stwa, poddania ��dzom, 
zło�ci, zazdro�ci, nienawi�ci, itd.). „Dobre uczynki” nigdy nie były w stanie zerwa� tych ła�cuchów; nigdy nie 
byliby�my w stanie uczyni� tego „sami z siebie” – to tak, jakby próbowa� lata� nakładaj�c sandały! Wymagało 
to dobroci i miłosierdzia „Zbawiciela naszego Boga” (wiersz 4 – prawie na pewno jest to odniesienie do Ojca, 
lecz słowo „objawiła si�” wł�cza tak�e wcielenie Syna Jego; nie wydaje si�, aby Paweł podawał tu stwierdzenie 
chrystologiczne).  

Jak dokładnie wyzwolenie to odbywa si� w ludzkim �yciu? Dzi�ki czemu zostaje ono osi�gni�te? Co takiego 
wydarzyło si�, �e złe post�powanie człowieka uległo przemianie? Odpowied� jest prosta: chrzest w wodzie oraz 
chrzest w Duchu �wi�tym (chocia� słowo „chrzest” w ogóle tu nie wyst�puje, zobaczymy, �e taka jest wła�nie 
implikacja tego tekstu). Zostali�my zbawieni przez podwójne wydarzenie:  

1. Zostali�my zbawieni przez k�piel odrodzenia. Słowo „odrodzenie” (greckie „palingenesia”) jest utworzone 
ze słowa oznaczaj�cego narodziny lub pocz�tek (greckie „genesia”, od którego została nazwana pierwsza ksi�ga 
w Biblii) oraz przyrostka „ponownie” (greckie „palin”). Tak wi�c ta pierwsza cz��� zbawiaj�cego zdarzenia 
składa si� z „k�pieli”, która pozwala danej osobie „rozpocz�� na nowo” czy te� „narodzi� si� na nowo”.  

Niektórzy nie zgodz� si� z tym, aby wyra�enie to miało co� wspólnego z chrztem w wodzie. „K�piel” 
według nich odnosi si� jedynie do duchowego oczyszczenia, które ma miejsce we wn�trzu człowieka w 
momencie, kiedy rodzi si� na nowo (zobacz rozdział 6, zawieraj�cy polemik� ze stanowiskiem, �e nowe 
narodziny maj� charakter natychmiastowy). Podej�cie takie przyjmuje si� zwykle ze wzgl�dów doktrynalnych, a 
mianowicie z powodu niech�ci do przypisywania obrz�dowi chrztu mocy sakramentalnej. Z nast�puj�cych 
powodów stanowisko to jest mało prawdopodobne:  

Forma czasownikowa słowa „k�piel” (dosłownie „obmycie”) wyst�puje w innych miejscach w odniesieniu 
do aktu chrztu (patrz Dz 22,16; Hbr 10,22 – por. tak�e 1 Kor 6,11; 1 P 3,21). Sam rzeczownik mo�e odnosi� si� 
do naczynia wypełnionego wod� (jak w zdaniu: „Ta łazienka ma �eliwn� wann�”) lub do przebywania w wodzie 
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(„id� wzi�� k�piel”). W naszym kontek�cie to drugie znaczenie wydaje si� najbardziej sensowne. Wi�kszo�� 
komentarzy biblijnych traktuje to jako odniesienie do chrztu w wodzie.  

W jakim zatem sensie mo�e to by� „k�piel odrodzenia”? Jak to jest mo�liwe, aby ten materialny akt 
człowieka mógł by� zbawczym aktem Boga? Co jest ogniwem mi�dzy tymi dwoma? Mówili�my ju� na ten 
temat w rozdziale 4, lecz mo�emy doda� tu kilka słów komentarza.  

Pierwszorz�dny skutek chrztu ma charakter retrospektywny. Zarówno przedstawia, jak i osi�ga ostateczne 
zerwanie ze starym �yciem w grzechu. Jest to pogrzeb – pogrzeb �ycia, które teraz jest martwe. Czym przej�cie 
przez Morze Czerwone było dla 	ydów w ich relacji do faraona, tym chrzest jest dla chrze�cijanina w 
odniesieniu do szatana. Oznacza on koniec starego �ycia w niewoli i pocz�tek nowego w wolno�ci. Jest to 
pogrzeb, który prowadzi do zmartwychwstania, �mier�, która prowadzi do �ycia.  

Jednak�e to nowe �ycie wymaga czego� wi�cej ni� zerwania z przeszło�ci�. Potrzebujemy nie tylko nowego 
startu w �yciu, ale nowego �ycia, które mo�emy zacz��! Zerwanie z przeszło�ci� powinno by� uzupełnione 
startem w przyszło��! I to jest drugi aspekt zbawienia.  

2. Zostali�my zbawieni przez „odnowienie przez Ducha �wi�tego, którego wylał na nas obficie”. Nie odnosi 
si� to do ci�głego procesu, gdy� czasownik ponownie wyst�puje w aory�cie, wskazuj�c na to prze�ycie Ducha 
�wi�tego, które okre�lane jest tak�e jako „przyj�cie”, „napełnienie” lub „ochrzczenie w Duchu”. Wła�ciwie 
dokładnie to wyra�enie – „wylany na” wyst�puje w kontek�cie Pi��dziesi�tnicy (Dz 2,17.33) i domu 
Korneliusza (Dz 10,45). Jest to jeszcze jedno potwierdzenie, �e „zielono�wi�tkowe” przyj�cie Ducha �wi�tego 
było normalnym prze�yciem „wszystkich” wierz�cych w Nowym Testamencie. Przysłówek „obficie” wskazuje 
raczej na zanurzenie, a nie na pokropienie i jest odpowiednim okre�leniem poj�cia „ochrzczony” czy 
„pogr��ony”.  

Równie� słowo „odnowienie” (greckie „anakainosis”, od ana = ponownie i kainos = nowy) nie ró�ni si� za 
bardzo od „odrodzenia”. Obydwa mówi� o przywróceniu do pierwotnego stanu (por. Mt 19,28).  

Obydwa s� dziełem Bo�ym. Jedno podkre�la pocz�tek a drugie trwanie procesu odnowy. Jednak nawet 
trwaj�ce odnowienie (por. Rz 12,2; 2 Kor 4,16; Kol 3,10) miało okre�lony pocz�tek w wylaniu Ducha �wi�tego. 
Chrzest w wodzie ko�czy stare �ycie i rozpoczyna nowe; chrzest w Duchu �wi�tym stanowi zapewnienie, �e 
b�dzie ono trwało, dopóki pierwotny obraz Boga nie zostanie odbudowany w człowieku.  

Wi�kszo�� komentarzy zwraca uwag� na zadziwiaj�ce podobie�stwo pomi�dzy Tt 3,5 i J 3,5. Obydwa teksty 
mówi� o „nowym narodzeniu” (chocia� zaskakuj�co jest to stosunkowo rzadki termin w pismach Nowego 
Testamentu) i obydwa wymieniaj� „wod�” i „Ducha”. Trudno byłoby unikn�� powi�zania słów Pawła ze 
słowami Jezusa. Podstawowa ró�nica mi�dzy nimi polega na przyimku – Jezus powiedział, �e człowiek ma si� 
narodzi� „z” (greckie „ek”) obydwu chrztów, Paweł pisze, �e jeste�my zbawieni „przez” (greckie „dia”) nie. 
	aden nie mówi „dzi�ki nim” („za pomoc�”), gdy� s� one �rodkami a nie przyczyn�. Człowiek mo�e zosta� 
odrodzony i zbawiony jedynie przez „Zbawiciela naszego, Boga”.  

 

27. 
POCZ�TKI NAUKI 

 
(List do Hebrajczyków 6,1-6) 

 
Dlatego pomin�wszy pocz�tki nauki o Chrystusie, zwró�my si� ku rzeczom wy�szym, nie powracaj�c ponownie 
do podstaw nauki o odwróceniu si� od martwych uczynków i o wierze w Boga, Nauki o obmywaniach, o 
wkładaniu r�k, o zmartwychwstaniu i o s�dzie wiecznym. To wła�nie uczynimy, je�li Bóg pozwoli. Jest bowiem 
rzecz� niemo�liw�, �eby tych – którzy raz zostali o�wieceni i zakosztowali daru niebia�skiego, i stali si� 
uczestnikami Ducha �wi�tego, I zakosztowali Słowa Bo�ego, �e jest dobre oraz, cudownych mocy wieku 
przyszłego – Gdy odpadli, powtórnie odnowi� i przywie�� do pokuty, poniewa� oni sami ponownie krzy�uj� Syna 
Bo�ego i wystawiaj� go na ur�gowisko. (Hbr 6,1-6)  

 
Prawdopodobnie niemo�liwe b�dzie ustalenie kto jest autorem tego „krótkiego listu” (13,22), lecz niezbyt 

trudno jest domy�li� si�, dlaczego został napisany. Czytaj�c mi�dzy wierszami widzimy, �e ci �ydowscy 
wierz�cy (prawdopodobnie w Rzymie – 13,24) znale�li si� w wielkim duchowym niebezpiecze�stwie na skutek 
pierwszej fali publicznej wrogo�ci przeciwko chrze�cijanom. Zostali ju� wystawieni na publiczne zniewagi, byli 
wtr�cani do wi�zienia, prze�yli ataki na siebie i grabie� mienia (10,33-34). Nie musieli jeszcze umiera� za sw� 
wiar� (12,4), lecz presja ci�gle wzrastała i m�cze�stwo zbli�ało si� nieuchronnie..  

Kluczem do zrozumienia tego listu jest u�wiadomienie sobie, �e prze�ladowanie było skierowane przeciwko 
chrze�cijanom, a nie przeciwko 	ydom. Judaizm był religi� „zalegalizowan�” (religio licita), lecz „Droga”, jak 
nazywano na pocz�tku chrze�cija�stwo, była religi� nielegaln�, działaj�c� w podziemiu (religio illicita). To 
samo rozró�nienie istnieje obecnie w krajach, gdzie panuje re�im totalitarny .  

Tak wi�c ci Hebrajczycy w czasie, gdy byli jeszcze praktykuj�cymi 	ydami, nie mieli �adnych innych 
trudno�ci oprócz zwykłych socjalnych. Jednak gdy tylko uwierzyli w Jezusa jako swego Mesjasza, rozpocz�ły 



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 85

si� prawdziwe kłopoty. Na pocz�tku zdecydowanie stali w pewno�ci swego o�wiecenia (10,32). Kiedy pierwszy 
entuzjazm zacz�ł przygasa� i problemy pot�gowały si�, najwyra�niej zacz�li si� zastanawia� czy warto było 
podejmowa� ten krok (nie oni ostatni musieli stawi� czoła takim w�tpliwo�ciom!).  

Ostatni� wskazówk� wyja�niaj�c� ich trudn� sytuacj� jest fakt, �e mieli gotowe wyj�cie awaryjne. 
Opuszczaj�c zbór i wracaj�c do synagogi, mogli unikn�� dalszych prze�ladowa�. Jednak�e, aby zosta� 
przyj�tymi przez �ydowskich współziomków, musieliby wyrzec si� swej wiary w Jezusa jako Syna Bo�ego. Bez 
w�tpienia mogli uspokoi� samych siebie, �e nadal wielbiliby tego samego Boga a potajemnie wierzyliby w 
Jezusa!  

Na tym tle widzimy, �e ka�de zdanie listu do Hebrajczyków dokładnie pasuje do jego celu przewodniego. 
Autor korzysta z ka�dego mo�liwego argumentu i przekonuje odbiorców, �eby nie cofali si�, lecz dalej kroczyli 
„Drog�”. Nie udaje, �e ich sytuacja si� polepszy, lecz zach�ca ich, aby na�ladowali wytrwało��, jak� okazywali 
ich �ydowscy bohaterzy, jak równie� ich nowi chrze�cija�scy przywódcy i, przede wszystkim, sam Jezus.  

Główn� tre�� tego listu stanowi konsekwentna ekspozycja wy�szo�ci („lepszy” jest kluczowym słowem) 
chrze�cija�stwa nad judaizmem, nawet je�li to pierwsze wywodziło si� z tego drugiego. Powrót do tego 
poprzedniego mo�na by porówna� do zamiany mercedesa na syrenk�! Jednak�e, ich wybór miałby o wiele 
powa�niejsze skutki – unikaj�c tymczasowych i cielesnych cierpie� nara�aj� si� na duchowe i wieczne 
konsekwencje.  

Tak wi�c ogólny wywód przerywaj� liczne wezwania o charakterze osobistym, skierowane bezpo�rednio do 
czytelników (2,1-4; 3,1.6. 12-14.19; 4,14; 5,11-6,12; 10,19-39; 12,1-13,25). Nasilaj� si� one w miar� zbli�ania 
si� do ko�ca listu, przechodz�c od pełnej współczucia zach�ty i powa�nego napomnienia a� do gro�nego 
ostrze�enia.  

Wersety przez nas omawiane (6,1-6) zajmuj� centralne miejsce w jednym z szerzej rozbudowanych 
napomnie� (5,11-6,12). Cz��� ta rozpoczyna si� od wyra�enia frustracji autora, który zdaje sobie spraw�, i� 
skomplikowane porównania jego argumentacji prawdopodobnie troch� przerastaj� jego czytelników! Był to 
raczej pokarm stały dla dojrzałych, a nie mleko dla niemowl�t. Do tej pory powinni ju� nie tylko by� w stanie 
przyjmowa� tak� nauk�; powinni tak�e umie� przekazywa� j� innym.  

Autor wzywa �ydowskich wierz�cych, aby pozostawili t� pocz�tkow� nauk�, któr� słyszeli, gdy stali si� 
chrze�cijanami, i d��yli (ulubione wyra�enie autora) do dojrzało�ci, któr� okre�la jako umiej�tno�� moralnego 
rozró�niania, a nie pojmowania intelektualnego. Nast�pnie wymienia owe „pocz�tki nauki”, które maj� 
pozostawi� za sob�. Przypominaj�c je, powołuje si� na ich pami��, na której potem opiera swe najpowa�niejsze 
ostrze�enie.  

Dzi�ki temu dzisiaj mamy nieoceniony dost�p do jego zrozumienia chrze�cija�skiej „inicjacji”. Jest to jedyne 
miejsce w Nowym Testamencie, gdzie wszystkie „cztery” elementy zostały uj�te w sposób systematyczny, jako 
cztery kamienie w�gielne we wła�ciwie zało�onym fundamencie chrze�cija�skiego �ycia. Jednak wyst�puj� tu 
pewne niezwykłe wyra�enia, które wymagaj� komentarza.  

Po pierwsze, „opami�tanie, czyli odwrócenie si� od martwych uczynków”. Istotny jest przyimek „od” 
(greckie „apo”). Wielu pokutuje „nad” grzesznymi czynami, lecz nie „z” nich! Po czynach grzechu powinny 
nast�pi� „czyny” opami�tania – odrzucenie, poprawa, zado��uczynienie i pojednanie si� (zostało to rozwini�te w 
rozdziałach 2 i 32).  

Po drugie, „wiara w Boga”. Niespodziank� jest, �e autor kieruje t� wiar� raczej do Ojca, a nie do Syna. Jako 
	ydzi na pewno mieli ju� „wiar� w Boga”. Prawdopodobnie nie jest to jednak zbyt istotne, gdy� jest to krótkie 
przypomnienie a nie podr�cznik z instrukcjami. Bez w�tpienia w czasie ich nawrócenia zostało to rozszerzone 
do znaczenia „wiary we wszystko co Bóg osi�gn�ł przez swego Syna, Jezusa Chrystusa”.  

Po trzecie, „nauki o obmywaniach”. Dwie cechy tego wyra�enia stanowi� zagadk� dla teologów. 
Zastosowanie stosunkowo rzadkiej formy słowa „chrzest” (greckie „baptismos”, u�ywane gdzie indziej jedynie 
na okre�lenie „obmycia” – Mk 7,4; Hbr 9,10), zamiast zwykłego słowa okre�laj�cego inicjacyjny obrz�d 
(greckie „baptisma”), stanowi jedn� anomali�. By� mo�e powinni�my pami�ta�, �e �adne słowo w tamtych 
czasach nie stało si� jeszcze terminem technicznym dla tego „sakramentu”, jakim stało si� obecnie słowo 
„chrzest”, trac�c swe oryginalne znaczenie „zanurzenia”. Słowa u�ywane wówczas miały charakter opisowy, a 
nie definiuj�cy. Innych słów oznaczaj�cych „obmycie” u�ywano mówi�c o „chrzcie” (np. „apolouo” i 
„loutron”). Tak wi�c nie powinni�my przypisywa� słownictwu wyst�puj�cemu tutaj zbyt wielkiego znaczenia. 
Bardziej intryguj�ce jest wyst�powanie tego słowa w liczbie mnogiej; czym s� owe chrzty, o których autor tu 
mówi? Mogliby�my poda� przynajmniej pi�� mo�liwych wyja�nie� (które wymieniam tu w porz�dku 
wzrastaj�cego prawdopodobie�stwa):  

1. Znaczy to po prostu, �e zwykle wi�ksza ilo�� osób przyjmowała chrzest.  
2. Chrzest w imieniu Trójjedynego Boga wi�zał si� z potrójnym zanurzeniem (tak jak obecnie w Ko�ciele 

Prawosławnym).  
3. Chrzest jest podwójnym obmyciem – jednoczesnym obmyciem ciała i duszy.  
4. Zainteresowani powinni pozna� zarówno chrzest w wodzie, jak i chrzest w Duchu �wi�tym, gdy� obydwa 

s� konieczne.  



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 86

5. Autor chciał wyja�ni� Hebrajczykom ró�nic� pomi�dzy chrze�cija�skim chrztem, kapła�skimi 
obmywaniami, chrztem prozelitów i by� mo�e chrztem Jana, które chocia� s� podobne zewn�trznie, maj� 
odmienne znaczenie.  

Słowa „nauki o” odpowiadaj� najlepiej temu ostatniemu. Potrzebowali nauki o wielu ró�nych chrztach, 
nawet je�li na pocz�tku zostali ochrzczeni tylko jednym (10,22).  

Po czwarte, „nakładanie r�k”. Niew�tpliwie było ono wyra�eniem �arliwej modlitwy o to, aby dar Ducha 
�wi�tego został darowany wierz�cemu, który wcze�niej opami�tał si� i dał si� ochrzci�. Wiersz czwarty mówi 
jakie s� tego skutki. Z praktyk� t� spotykamy si� w ksi�dze Dziejów Apostolskich (8,17; 9,17; 19,6) i w innych 
listach (np. 2 Tm 1,6-7). Zaskakuj�ca mo�e jest dla nas implikacja tego tekstu, �e wkładanie r�k było normalnym 
i koniecznym elementem chrze�cija�skich narodzin, za pomoc� którego Duch �wi�ty był „przekazywany” 
nawróconemu. Mo�e powinni�my przypomnie� sobie, �e jedyne zapisane przypadki, w których Duch �wi�ty 
został darowany bez nakładania r�k, zawieraj� tak�e jasne wskazówki wyja�niaj�ce ten fakt. W dniu 
Pi��dziesi�tnicy (Dz 2,2-4) nie było nikogo, kto by ju� wcze�niej otrzymał Ducha i mógł nało�y� na 
zgromadzonych r�ce, wi�c sam Bóg nało�ył na nich swe „ogniste palce”. W przypadku domu Korneliusza (Dz 
10,44) ponownie Bóg musiał to sam zrobi�, gdy� nikt inny nie uczyniłby tego dla pogan. Poniewa� powy�sze 
dwa wyj�tki mo�emy racjonalnie wyja�ni�, pozostaje „zasada”, według której dar Ducha �wi�tego otrzymywano 
niezmiennie przez nało�enie r�k ju� od samego pocz�tku. Stanowi to zaprzeczenie opinii niektórych 
współczesnych teologów, którzy utrzymuj�, �e list do Hebrajczyków odzwierciedla pó�niejszy etap w historii 
Ko�cioła, kiedy obrz�d „konfirmacji” ju� si� skrystalizował. Nakładanie r�k nie tylko ł�czyło wstawiennictwo z 
uto�samieniem si�; wł�czało tak�e poj�cie „przeniesienia” mocy od tego, który ju� j� posiadał, do tego, który jej 
potrzebował (por. Lb 27,18-20 z Pwt 34,9). Ta sama my�l le�y u podło�a nakładania r�k na chorych.  

Pó�niej nast�puje nieoczekiwane dodanie do tych czterech podstawowych prawd chrze�cija�skich, 
dotycz�cych stanu obecnego, dwóch fundamentalnych zasad dotycz�cych przyszło�ci: o „zmartwychwstaniu” 
oraz „s�dzie wiecznym”. Tworz� one dziwne zako�czenie. Dlaczego zmartwychwstanie umarłych, w 
odró�nieniu od zmartwychwstania Jezusa, jest tak istotne dla chrze�cija�skich pocz�tków? I czy „przyszły s�d” 
nie był cz��ci� ewangelii zwiastowanej im jeszcze zanim rozpocz�li wła�ciw� nauk�?  

Problemy pojawiaj� si� tylko wtedy, je�li tych sze�� potraktujemy jako pełny plan zaj�� dla 
„pocz�tkuj�cych” w chrze�cija�stwie (tak jak to usiłuj� uczyni� niektórzy nauczyciele na podstawie tego tekstu). 
Lecz autor listu do Hebrajczyków dopiero co powiedział im, �e „nie” ma zamiaru przeprowadza� ich jeszcze raz 
przez taki program! Jednak�e, ma zamiar przypomnie� im to wszystko, czego nauczyli si� w przeszło�ci i do 
czego b�dzie nawi�zywa� w dalszych słowach tego listu. Mówi�c inaczej, podaje im wybran� list� pewnych 
tematów z ich pocz�tkowej nauki, które najbardziej potrzebuj� sobie przypomnie� w obecnej sytuacji. Owych 
sze�� tematów mo�emy łatwo podzieli� na dwie grupy. Z jednej strony powinni sobie przypomnie� cztery 
decyduj�ce kroki podj�te w opami�taniu si�, uwierzeniu, ochrzczeniu si� i przyj�ciu Ducha -wszystkie z nich 
podj�te z własnej woli i, jak zobaczymy, nieodwołalnie. Z drugiej strony, powinni tak�e pami�ta� o dwóch 
faktach dotycz�cych przyszło�ci – �e pewnego dnia powstan� z martwych i b�d� os�dzeni na podstawie �ycia 
nast�puj�cego po tych pocz�tkach (jak w 2 Kor 5,10). Ich obecna sytuacja musi by� rozwa�ana w �wietle ich 
pocz�tków w chrze�cija�stwie i przyszłego s�du. Cierpienie wygl�da zupełnie inaczej, gdy patrzy si� na nie z 
eschatologicznego, a nie egzystencjalnego punktu widzenia (por. Rz 8,18).  

Nauka ta stała si� ich codziennym prze�yciem; poznali jej rzeczywisto�� w swym �yciu. Zostali o�wieceni, 
zakosztowali daru niebia�skiego, stali si� uczestnikami Ducha �wi�tego i zakosztowali dobra Słowa Bo�ego 
oraz mocy wieku przyszłego. Twierdzenie, �e mogli do�wiadczy� tego wszystkiego nie b�d�c w ogóle 
chrze�cijanami, równa si� pozbawieniu tego j�zyka jakiegokolwiek znaczenia. Zwykle podej�cie takie 
charakteryzuje teologi� reformowan�, w której interesie le�y nie uznanie tych, o których mówi ten tekst, za 
„narodzonych na nowo” ze wzgl�du na ostrze�enie, które potem nast�puje. Lecz musimy zada� sobie pytanie: 
„dlaczego autor miałby zach�ca� ich, aby stali si� dojrzałymi w wierze, skoro jeszcze si� nie narodzili?”  

Kto� mógłby oczekiwa�, �e po takim przypomnieniu nast�pi delikatne napomnienie, w rodzaju: 
„Zakosztowawszy tak dobrego �ycia, jeste�cie teraz gotowi odrzuci� je?” Zamiast tego, nast�puje najbardziej 
bezlitosne ostrze�enie w tym li�cie: „Je�li odrzucicie to wszystko, nigdy ju� tego nie odzyskacie!” Tragedi� jest 
to, �e tekst ten jest zwykle omawiany w kontek�cie zagadnienia „raz zbawiony, na zawsze zbawiony”, który 
skutecznie odwraca uwag� od najistotniejszej kwestii. Autor nie omawia problemu, czy mo�liwe jest, aby 
chrze�cijanin stracił swe zbawienie; za pewnik bierze fakt, �e mo�e si� to zdarzy�! Posuwa si� jeszcze dalej 
twierdz�c, �e je�li si� to zdarzy, niemo�liwe jest wówczas dla takiego eks-chrze�cijanina odzyskanie zbawienia, 
gdy� niemo�liwe jest, aby si� opami�tał! Z niektórych grzechów nie mo�na si� opami�ta�, wł�czaj�c w to 
publiczne wyparcie si� Jezusa w czasie prze�ladowa�. Ci, którzy tak czyni�, dziel� win� tych, którzy upokorzyli 
i ukrzy�owali Jezusa, poniewa� nie uznali Jego roszczenia, i� jest Synem Bo�ym. Fakt, �e Piotr zwrócił si� z 
mo�liwo�ci� przebaczenia wobec winnych tego 	ydów, nie zmienia tej zasady; oni działali w nie�wiadomo�ci 
(Dz 3,17), czego chrze�cijanin uczyni� nie mo�e. Inne teksty w Pi�mie potwierdzaj� powa�ne konsekwencje 
takiego zaparcia si� (np. Mt 10,33 i 2 Tm 2,12).  
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Udzieliwszy tak gro�nego ostrze�enia dotycz�cego realnego niebezpiecze�stwa – gdy� twierdzenie, �e jest 
ono czysto hipotetyczne, odziera je ze skuteczno�ci – autor zapewnia swych czytelników, �e jest raczej dobrej 
my�li w ich przypadku (6,9-12). Chocia� ten straszny „koniec mógłby” sta� si� ich udziałem, nie spodziewa si�, 
�e tak b�dzie. Ma prawdziw� wiar� w umocnienie ich przez Ducha �wi�tego. Sam Bóg jest po ich stronie i chce, 
aby odnie�li zwyci�stwo w tej walce. Lecz nie jest ono oczywiste. Istotne jest, aby pozostali gorliwi, cierpliwi i 
wierni do samego ko�ca, je�li maj� by� pewni nadziei odziedziczenia tego wszystkiego w przyszło�ci.  

Ich start był dobry, lecz to nie zapewni wygranego biegu – dobry finisz jest równie wa�ny. Po wymienieniu 
wielu starotestamentowych bohaterów wiary, autor tego listu mówi: „Wszyscy oni poumierali w wierze” (tzn. 
ci�gle �yli w wierze, gdy umierali – 11,13). Nawołuje, aby jego czytelnicy biegli z tak� sam� wytrwało�ci�, 
patrz�c na Jezusa, sprawc� i doko�czyciela naszej wiary, tego, który sam pozwala nam rozpocz�� i doko�czy� 
ten bieg. Chrze�cija�stwo jest nie tylko sposobem na �ycie, lecz równie� na �mier�!  
 

 

28. 
CZYNNA WIARA 

 
(List Jakuba 2,14-26) 

 
Có� to pomo�e, bracia moi, je�li kto� mówi, �e ma wiar�, a nie ma uczynków? Czy [taka] wiara mo�e go zbawi�? 
Je�li brat albo siostra nie maj� si� w co przyodzia� i brakuje im powszedniego chleba, A kto� z was powiedziałby 
im: Id�cie w pokoju, ogrzejcie si� i nasy�cie, a nie daliby�cie im tego, czego ciało potrzebuje, có� to pomo�e? 
Tak i wiara, je�eli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie kto�: Ty masz wiar�, a ja mam 
uczynki; poka� mi wiar� swoj� bez uczynków, a ja ci poka�� wiar� z uczynków moich. Ty wierzysz, �e Bóg jest 
jeden? Dobrze czynisz; demony równie� wierz� i dr��. Chcesz przeto pozna�, n�dzny człowieku, �e wiara bez 
uczynków jest martwa? Czy� Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował 
na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, �e wiara współdziałała z uczynkami jego i �e przez uczynki stała si� 
doskonała. I wypełniło si� Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku 
usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, �e człowiek bywa usprawiedliwiony z 
uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierz�dnica, czy� nie z uczynków została 
usprawiedliwiona, gdy przyj�ła posłów i wypu�ciła ich inn� drog�? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i 
wiara bez uczynków jest martwa. (Jk 2,14-26)  

 
Wi�kszo�� ewangelistów w swej słu�bie zwiastowania nie bierze pod uwag� tego tekstu. Chocia� przyznaj�, 

�e mo�e by� u�yteczny w napominaniu samozadowolonych wierz�cych, nie widz� potrzeby, aby korzysta� z 
niego w ewangelizacji niewierz�cych. Krótko mówi�c, nie ma on �adnego znaczenia dla chrze�cija�skich 
narodzin. A jednak Jakub wyra�nie mówi o wierze, która mo�e zbawi� (wiersz 14), czyli o czym�, co le�y w 
sercu ewangelii.  

Niektórzy posuwaj� si� jeszcze dalej i kwestionuj� prawo przynale�no�ci tego krótkiego listu do kanonu! 
Dobrze znane odrzucenie tego „z gruntu słomianego listu” przez Lutra nie jest odosobnionym przypadkiem. 
Wydaje si�, �e niska ocena jego warto�ci teologicznej nie przeszkadza wierze w Boskie natchnienie tego listu!  

Ten „problem Jakuba” m�czy przede wszystkich tych, którzy traktuj� Pawłowe zrozumienie zbawienia jako 
zamkni�ty i pełny system teologiczny, według którego ocenia si� warto�� nauki innych apostołów. Takie 
arbitralne nastawienie nie pozwala dostrzec innych istotnych punktów widzenia.  

Z takiego stanowiska cz�sto oskar�a si� Jakuba o sprzeczno�� z nauczaniem Pawła. St�d jego stwierdzenie, 
�e „człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary” (wiersz 24) traktuje si� jako 
bezpo�rednie zaprzeczenie takich twierdze� Pawła jak „człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków 
zakonu, a tylko przez wiar�” (Ga 2,16). Nic dziwnego wi�c, �e w dobie walki Reformacji o zasad� 
usprawiedliwienia jedynie przez wiar� i na podstawie Pisma, list Jakuba był troch� kłopotliwym dokumentem!  

Oczywiste jest, �e musimy jako� rozwi�za� ten problem, je�li mamy odnie�� po�ytek z jak�e istotnego 
wkładu Jakuba w zrozumienie poj�cia „zbawczej wiary”. Duch �wi�ty wiedział co robi, prowadz�c pierwotny 
Ko�ciół do uznania listu brata naszego Pana za natchnione pismo, obdarzone apostolskim autorytetem dla całego 
Ko�cioła na przestrzeni wieków.  

Mo�emy rozwi�za� t� pozorn� rozbie�no�� co do podstawowego artykułu wiary poprzez uwa�n� analiz� 
argumentacji Jakuba.  

Kluczem jest słowo „uczynki”. Jakub nie ma na my�li „uczynków zakonu”. Paweł jednak ci�gle u�ywa tego 
słowa w znaczeniu zachowywania przykaza� w celu zasłu�enia, czy te� zapracowania na Bo�e zbawienie. My�l, 
�e człowiek mógłby uczyni� cokolwiek aby przyczyni� si� do swego zbawienia, jest zupełnie obca ewangelii 
Bo�ej łaski. Dlatego Paweł nawet opami�tał si� ze swych dobrych uczynków, które nazywa „gnojem” (Flp 3,8-
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9; słowo to w grece jest ordynarnym okre�leniem na ludzkie odchody). W sercu człowieka nie ma równocze�nie 
miejsca na sprawiedliwo�� własn� i sprawiedliwo�� Bo��.  

Jakub z pewno�ci� zgodziłby si� z tym całkowicie, lecz równocze�nie z całym naciskiem odrzuciłby my�l, �e 
człowiek jest jedynie biernym odbiorc� w procesie zbawienia. Jakub podkre�la, �e wiara jest czynnym 
odbieraniem Bo�ej sprawiedliwo�ci. A w tej kwestii Paweł całkowicie zgodziłby si� z Jakubem!  

Ani Paweł ani Jakub nie uczyli, �e wiara sprowadza si� do osi�gania moralnego standardu własnymi siłami. 
Podstawow� ułomno�ci� ludzkiej natury jest dokładnie jej nieumiej�tno�� zachowywania Bo�ych przykaza� 
(nawet gorliwemu Saulowi z Tarsu udało si� zachowa� dziewi�� z istniej�cych dziesi�ciu – Flp 3,6 powinni�my 
porówna� z Rz 7,8). Podsumowuj�c to gł�bokie rozró�nienie pomi�dzy „wiar�” i „uczynkami zakonu”, mo�emy 
jeszcze zauwa�y�, �e dwa przykłady czy te� modele wiary przytoczone przez Jakuba złamały zakon Bo�y! 
Prostytutka zostaje pochwalona za zło�enie fałszywego �wiadectwa a ojciec za usiłowanie zabicia własnego 
syna!  

Jakub tak�e nie nawi�zuje do „uczynków miło�ci”, z tym �e jest to bardziej subtelna kwestia. Na pierwszy 
rzut oka wydaje si�, �e o to mu wła�nie chodzi (wersety 15-17), i interpretacja taka została ciepło przyj�ta jako 
mo�liwo�� pogodzenia jego nauczania z nauczaniem Pawła, który tak�e mówił, �e „wiara jest czynna w miło�ci” 
(Ga 5,6). Lecz twierdzenie, �e wiara powinna by� uzupełniona dobroczynno�ci�, tak naprawd� nie ró�ni si� od 
twierdzenia, �e powinna by� uzupełniona czynami etycznymi. Obydwa umniejszaj� nauk� o łasce.  

Powinni�my sobie u�wiadomi�, �e obraz przedstawiony w wierszach 15-17 nie miał by� przykładem na 
„uczynki wiary”, lecz ogóln� ilustracj� zasady, �e mówienie nie poparte czynami jest bezu�yteczne w ka�dej 
dziedzinie �ycia – w tym przypadku, konfrontacji z bratem, b�d�cym w potrzebie. Współczucie dla cierpi�cych, 
tak samo jak wiara w Boga, nie uwidacznia si� w tym co mówimy, lecz w tym co robimy. Zauwa�my, �e Jakub 
posiadał t� sam� co jego brat Jezus zdolno�� uzmysławiania gł�bokiej prawdy za pomoc� obrazu z �ycia 
codziennego.  

Tak wi�c Jakub nie mówi: „wiara bez uczynków miło�ci jest bezu�yteczna”, chocia� teologia liberalna 
przyj�łaby to ochoczo, lecz: „wiara bez uczynków jest tak samo bezu�yteczna, jak miło�� bez uczynków”. 
Innymi słowy, dla Jakuba słowo „uczynki” znaczy po prostu „czyny” – w przeciwie�stwie do tego, co 
przesi�kni�tym teologi� Pawła umysłom przywodzi to na my�l! Wiele współczesnych przekładów odpowiada na 
t� potrzeb�, u�ywaj�c innego słowa w tym kontek�cie – jak „czyny”. Czym w takim razie dla Jakuba s� „czyny 
wiary"? Skoro nakarmienie głodnego brata nie jest tym, co ma na my�li, zwraca si� do dwóch autentycznych 
sytuacji ze Starego Testamentu (w przeciwie�stwie do hipotetycznej sytuacji w wierszu 15). Chce pokaza� wiar� 
w akcji czy te� wiar� w działaniu. Chc�c jak gdyby podkre�li�, �e nie chodzi mu o moralno��, wybiera przykład 
złej kobiety i dobrego m��czyzny. Chc�c jak gdyby podkre�li�, �e nie mówi o dobroczynno�ci, wybiera jako 
przykład czyn, który uratował ludzkie �ycie oraz taki, który prawie je zniszczył. Co w takim razie miały ze sob� 
wspólnego czyny Rahab i Abrahama? Obydwoje post�pili w sposób, który naraził ich osobiste bezpiecze�stwo, 
poniewa� obydwoje ufali, i� Bóg stoi na stra�y ich przyszło�ci. Podejmowanie takiego ryzyka stanowi istot� 
wiary. Jest to posiadanie dostatecznej pewno�ci, aby działa� na podstawie swego przekonania, zwłaszcza je�li 
wywodzi si� ono z Bo�ego objawienia.  

Ten rodzaj wiary ró�ni si� zasadniczo od tego wszystkiego, co obecnie uchodzi za wiar�. Dzisiaj cz�sto 
mówi si� ludziom, �e stali si� chrze�cijanami i mog� zosta� ochrzczeni oraz zosta� członkami zboru jedynie na 
podstawie „wyznania wiary”, czyli tego, co „mówi�”. Jakub nigdy nie przystałby na to; jedynie posiadanie wiary 
mógłby uzna� za wystarczaj�ce. Dowód na to byłby raczej widzialny ni� słyszalny, rozpoznany na podstawie 
post�powania danej osoby, a nie jej słów (wiersz 18).  

Z wielk� ironi� Jakub pokazuje, �e recytacja zasad wła�ciwej teologii nie jest w niczym lepsza od tego, co 
udaje si� osi�gn�� demonom, które te� s� dobrymi monoteistami! A ich wyznanie przynajmniej wyra�a postaw� 
emocjonaln� – dr�� ze strachu, lecz nie maj� wiary. By� mo�e Jakub sugeruje tutaj, �e ju� dawno nie widział, 
aby jego czytelnicy okazywali przynajmniej tyle szacunku dla Boga, w którego r�kach spoczywa wszelka moc.  

Czytaj�c wcze�niejsz� cz��� drugiego rozdziału listu Jakuba, odbieramy wra�enie, �e ju� wtedy, zanim list 
ten został napisany, apostolskie chrze�cija�stwo przemieniało si� w szacowne „ko�cielnictwo”. W takiej sytuacji 
wiara kostnieje, zamieniaj�c si� w powtarzanie formułek; chrze�cijanie mog� �y� przez całe tygodnie, miesi�ce, 
a nawet lata nie obracaj�c w czyny wiary, któr� wyznaj� tak regularnie w zgromadzeniu. Mo�e jest ona 
teologicznie poprawna, lecz nie jest ju� �ywa. Znamy to chyba zbyt dobrze.  

Jakub pragnie pokaza� nam, �e „wiara” nie jest wyznawaniem zdrowej teologii. Nie jest tyle „przyj�ciem” 
prawdy Bo�ego Słowa, co „działaniem” według niego. Wyznanie bez praktyki jest dla nas tak samo 
bezu�yteczne, jak wyra�enie współczucia bez udzielenia pomocy innym. Taka wiara nie mo�e zbawi�. Jest tak 
martwa, jak zwłoki w kostnicy!  
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29. 
ZBAWCZY POTOP 

 
(Pierwszy list Piotra 3,18-22) 

 
Gdy� i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywie�� do Boga; w 
ciele wprawdzie poniósł �mier�, lecz w duchu został przywrócony �yciu. W nim te� poszedł i zwiastował duchom 
b�d�cym w wi�zieniu, Które niegdy� były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano 
ark�, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wod�. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was 
zbawia, a jest nie pozbyciem si� cielesnego brudu, lecz pro�b� do Boga o dobre sumienie przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Który wst�pił na niebiosa, siedzi po prawicy Bo�ej, a poddani mu s� 
aniołowie i zwierzchno�ci, i moce. (1 P 3,18-22)  

 
Niektórzy teolodzy sugeruj�, �e cały ten list jest „traktatem o chrzcie”, czym� w rodzaju „katechizmu dla 

katechumenów”. Z pewno�ci� jest on wspaniałym studium biblijnym dla pocz�tkuj�cych, omawiaj�cym wiele 
rzeczy, które pocz�tkuj�cy chrze�cijanin powinien wiedzie� i czyni�.  

Lecz znajdujemy tu te� wiele dla dojrzałych wierz�cych. Tak naprawd�, Piotr wydaje si� by� jednym z tych 
nielicznych chrze�cijan, którzy s� równie dobrzy w ewangelizowaniu innych, jak i sprawowaniu opieki 
pastorskiej. W ko�cu, Jezus powołał go do tego, aby był rybakiem ludzi i pasterzem (Mk 1,17; J 21,15-17)!  

Zarówno zainteresowani, jak i wierz�cy powinni dowiedzie� si�, �e �ycie chrze�cijanina b�dzie wi�zało si� z 
cierpieniem. Paweł pisz�c o tym wyra�nie był tak samo szczery, jak Piotr (por. Dz 14,22); obydwaj poszli za 
przykładem Jezusa (J 16,33).  

Przez cały list przewija si� w�tek cierpienia. Prawdopodobnie napisany w dobie pierwszej fali prze�ladowa� 
za panowania Nerona, list ten został podyktowany wielk� trosk� autora o jego trzod�, rozproszon� po Azji 
Mniejszej (obecnie Turcja). Pragn�ł pomóc im w zachowaniu moralnej czysto�ci w obliczu przeciwno�ci – nie 
tylko ze strony opinii publicznej, lecz teraz tak�e władz pa�stwowych (spodziewał si�, �e prze�ladowanie to 
rozprzestrzeni si� z Rzymu na całe Imperium – patrz 1,1; 4,12; 5,13).  

Trudno�ci wynikaj�ce z �ycia pod wrogim re�imem wielokrotnie s� zasygnalizowane w li�cie. Ucze� Jezusa 
musi prowadzi� nieskazitelne �ycie, a jednak b�dzie oskar�any. Musi by� lojalnym poddanym, a jednak b�dzie 
si� go traktowa� jak zdrajc�. Musi by� otwarty i uczciwy, a jednak b�dzie si� go oczernia�.  

Cierpienie spowodowane złym post�powaniem jest zupełnie zrozumiałe dla natury ludzkiej (por. Łk 23,41); 
lecz by� niewinn� ofiar� niesprawiedliwo�ci jest ci��k� prób�. Takie do�wiadczenie miało sta� si� udziałem 
chrze�cijan przez nast�pne dwa wieki. Sam Piotr miał umrze� �mierci� jednego z wielu m�czenników.  

B�d�c pod tak� presj� łatwo jest doj�� do wniosku, �e „sprawiedliwo�� niesie jeszcze wi�cej kłopotów” (Ps 
73,1-22 jest klasycznym przykładem), co z kolei kusi do powrotu do „�cie�ek tego �wiata”. Lekarstwem na to 
jest zachowanie spojrzenia na wszystko z perspektywy wieczno�ci (jak w Ps 73:23-28). To, co mo�e si� 
przydarzy� ciału, widzi si� jako stosunkowo nieistotne; zachowanie �ycia duchowego jest najwa�niejszym 
celem.  

Takie jest wła�nie tło omawianego przez nas tekstu, który zawiera niezwykłe skojarzenie idei oraz jedno 
zupełnie wyj�tkowe objawienie. Jego styl jest raczej nieskładny; jego spójni� jest ogólna troska autora, a nie 
systematycznie uło�ona argumentacja. Przypomina raczej obraz ni� fotografi�.  

Napisawszy ju� wcze�niej o tym, �e lepiej jest dla chrze�cijanina cierpie� za co� dobrego ni� za zło, Piotr 
obrazuje to przykładem postawy Jezusa na krzy�u w obliczu najwi�kszej ze wszystkich niesprawiedliwo�ci. 
Pisał ju� o tym wprawdzie (w 2,21-23), lecz tym razem tok jego my�li zaprowadził go w niespodziewanym 
kierunku. Piotr pisze, �e �mier� ciała Jezusa uwolniła jego ducha (ducha z małej litery, gdy� chodzi tu o ducha 
ludzkiego). Nie tylko nie zako�czyła słu�by Jezusa, lecz j� przedłu�yła!  

Z jednego punktu widzenia (greckie „men”) Jezus poniósł �mier� w ciele, lecz z drugiego punktu widzenia 
(greckie „de") został o�ywiony w duchu. Nie chodzi to o Jego zmartwychwstanie, które miało miejsce trzy dni 
pó�niej i było o�ywieniem Jego ciała. Jest to stwierdzenie dotycz�ce Jego stanu w okresie owych trzech dni 
pomi�dzy Jego fizyczn� �mierci� i o�yciem. Nigdzie indziej w Nowym Testamencie nie spotykamy �adnego 
stwierdzenia o tym w pełni �wiadomym i czynnym okresie trzech dni, chocia� słowa Jezusa skierowane do 
umieraj�cego łotra jasno na to wskazuj� (Łk 23,43).  

Nast�pnie Piotr podaje jeszcze jedn� nadzwyczajn� informacj�. W owym czasie Jezus odwiedził miejsce, w 
którym przebywali umarli (w hebrajskim „szeol”; w grece „hades”. Takie jest rzeczywiste znaczenie 
stwierdzenia „i zst�pił do piekieł” w Wyznaniu Apostolskim – „nie” było to miejsce wiecznej kary, 
przygotowane na czas po s�dzie ostatecznym.) Tutaj Jezus zwiastował „duchom b�d�cym w wi�zieniu”, 
oczekuj�cym s�du ostatecznego (por. 2 P 2,4 i Jud 6). T� szczególn� grup�, do której przemawiał Jezus, 
rozpoznajemy jako pokolenie zatopione przez potop w czasach Noego. Wszystko to zdarzyło si� pomi�dzy 
�mierci� Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem. Piotr jest jedynym autorem nowotestamentowym, który o tym 
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mówi (chocia� jedna z ewangelii wspomina o innym wpływie �mierci Jezusa na �wiat zmarłych, mianowicie, �e 
wielu �wi�tych opu�ciło szeol i pojawiło si� na ulicach Jerozolimy, gdzie zostali rozpoznani – Mt 27,52-53). 
Lecz gdzie Piotr zaczerpn�ł tej informacji? Zapewne z nie zapisanej rozmowy ze zmartwychwstałym Jezusem 
(1 Kor 15,5).  

Dociekanie, dlaczego Jezus uczynił to, oznaczałoby wkroczenie na teren spekulacji, gdy� Pismo nie podaje 
�adnego wyja�nienia. Czy jego celem było ogłoszenie, �e temu najstraszniejszemu aktowi Bo�ego s�du została 
teraz przeciwstawiona Bo�a interwencja łaski? Lecz ogłoszenie tego bez zaoferowania słuchaczom mo�liwo�ci 
zbawienia byłoby straszn� udr�k�, czym� zupełnie obcym Panu. Mo�emy tylko przypuszcza�, �e miało to 
zwi�zek z ich opami�taniem. Ale dlaczego ta wła�nie grupa ludzi miałaby tak wyj�tkowy przywilej „drugiej 
szansy” po �mierci? Przypuszczalnie dlatego, �e było to jedyne pokolenie, które do�wiadczyło Bo�ej kary w 
całej pełni i ostateczno�ci, jeszcze przed nadej�ciem dnia, w którym reszta ludzko�ci stanie na s�dzie – i dlatego 
mogliby oskar�y� Boga o niesprawiedliwo��, skoro Bóg obiecał, �e nigdy nie post�pi tak wobec �adnego innego 
pokolenia. Bóg nie dopu�ci, aby zaistniała sytuacja, w której ktokolwiek mógłby oskar�y� Go o 
niesprawiedliwo�� (por. Rdz 18,25).  

Niech�� do zaakceptowania oczywistego znaczenia słów Piotra wynika z pewnych zastrze�e� teologicznych. 
Wydarzenie to widzi si� jako zaprzeczenie podstawowego nauczania biblijnego o tym, �e w momencie �mierci 
decyduje si� nasze wieczne przeznaczenie (Łk 16,26). Otworzyłoby to drog� tym, którzy wierz�, i� po �mierci 
b�d� mieli „drug� szans�” przyj�cia zbawienia, opieraj�c si� na naiwnym zało�eniu, �e ci, którzy zakosztuj� 
piekła, naprawd� b�d� chcieli pój�� do nieba. Obawa, �e taka interpretacja mogłaby zniszczy� moraln� i 
duchow� motywacj� do opami�tania si� tu na ziemi jest zrozumiała, lecz mo�emy j� rozwia� wskazuj�c na to, �e 
słowa Piotra dotycz� jedynie pokolenia Noego i nikogo wi�cej. Ten pojedynczy wyj�tek nie znosi zatem ogólnej 
zasady.  

Wzmianka o potopie przypomina Piotrowi o jak�e istotnym w tym kontek�cie przykładzie rodziny Noego, 
tych, którzy zachowali moraln� czysto�� w zepsutym społecze�stwie i prze�yli zesłany na nie s�d. Arka 
bezpiecznie przeprowadziła ich przez potop; zostali „zbawieni przez wod�” (grecki przyimek dia – przez). 
Niektórzy s�dz�, i� ta sama woda, która zatopiła innych, wła�ciwie utrzymała ark� na powierzchni i dlatego 
dosłownie była �rodkiem ich ocalenia. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem wydaje si� by� to, �e 
potop w rzeczywisto�ci przeniósł ich ze �wiata skalanego grzechem do czystego �wiata sprawiedliwo�ci.  

Ten oczyszczaj�cy i wyzwalaj�cy skutek potopu prowadzi Piotra do my�li o chrze�cija�skim chrzcie. Te dwa 
wydarzenia, jedno o charakterze ogólnym a drugie indywidualnym, mog� by� rozpatrywane jako „typ” i „anty-
typ”, jeden z nich symbolizuj�cy i zapowiadaj�cy ten drugi. Jak woda potopu zbawiła Noego i jego rodzin� 
(wszyscy byli doro�li, �adnych niemowl�t!), tak woda chrztu zbawia wierz�cego. Takie twierdzenie o chrzcie 
wyst�puje dwukrotnie (w wierszu 21) i by� mo�e stanowi przykład najsilniejszego j�zyka instrumentalnego, 
okre�laj�cego chrzest w Nowym Testamencie (chocia� teksty Mk 16,16 oraz Tt 3,5 tak�e zawieraj� słowo 
„zbawia�” w poł�czeniu z chrztem – patrz rozdział 8 i 26). Ci, którzy padli ofiarami fobii na tle „odrodzenia 
wewn�trznego przez chrzest”, maj� wielki kłopot z tym stwierdzeniem i cz�sto przejawiaj� skłonno�� do 
omijania go (tak samo jak w przypadku słowa „woda” w J 3,5). Piotr, mo�e spodziewaj�c si� tego pó�niejszego 
nieporozumienia, �pieszy z wyja�nieniem znaczenia słowa „zbawia”. Chrzest ma oczyszczaj�cy skutek w 
dziedzinie moralnej a nie cielesnej, usuwaj�c raczej brud z sumienia ni� z ciała.  

Niestety w tym kluczowym momencie j�zyk Piotra jest dwuznaczny! Tłumacz�c dosłownie to wyra�enie, 
czytamy: „przyj�cie (lub odpowied�) do Boga dobrego sumienia”. Kto przyjmuje/odpowiada: człowiek czy 
Bóg? Obydwie mo�liwo�ci uwzgl�dniono we współczesnych przekładach:  

1. obietnica dobrego sumienia Bogu;  
2. pro�ba o dobre sumienie od Boga;  
Prowadz� one do ró�nych pogl�dów na temat chrztu, chocia� ogólne znaczenie tego tekstu nie ulega 

wi�kszym zmianom.  
Wersja pierwsza oznacza po prostu zło�enie obietnicy prowadzenia dobrego �ycia w przyszło�ci, stanowi 

wyraz zgody na prowadzenie �ycia w posłusze�stwie Panu („sacramentum” pierwotnie oznaczało przysi�g� 
lojalno�ci składan� przez �wie�o zaci�gni�tego �ołnierza, obiecuj�cego posłusze�stwo Cezarowi). Ale dlaczego 
mieliby�my powzi�� takie postanowienie w wodzie, i jakie podobie�stwo istniałoby wówczas mi�dzy tym 
wydarzeniem i potopem Noego? Przede wszystkim interpretacja taka pozbawia słowa „zbawia” jakiegokolwiek 
znaczenia odkupie�czego.  

Druga wersja lepiej pasuje do tego kontekstu. Chrzest nie oczyszcza ciała z zewn�trz, lecz oczyszcza 
sumienie. Jak wszelkie zło dawnego �wiata zostało obmyte przez potop, tak wierz�cy, który si� opami�tał, 
zostanie obmyty z wszelkiej winy i ha�by. Jak Noe wyłonił si� z arki i wkroczył do wolnego od grzechu �wiata, 
tak i wierz�cy mo�e radowa� si� wolno�ci� oczyszczonego �ycia! Taki pogl�d na chrzest jest całkowicie zgodny 
z pozostałymi pismami apostolskimi (Dz 22,16; Ef 5,26; Hbr 10,22; zauwa�my, �e ten ostatni tak�e wi��e 
„sumienie” z „wod�”).  

Zanim zdecydujemy si� na które� z tych zało�e�, pozwol� sobie wspomnie� jeszcze trzeci� mo�liwo��, któr� 
mogliby�my umiejscowi� gdzie� pomi�dzy dwoma poprzednimi, i z natury bardziej subteln�. Noe prowadził 
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sprawiedliwe �ycie przed nastaniem potopu (Rdz 6,19) i wchodz�c do arki ufał, �e Pan „uhonoruje” jego dobre 
sumienie poprzez bezpieczne przeprowadzenie go przez wod�. W podobny sposób mo�emy zało�y�, �e 
wierz�cy, który si� opami�tał, prosi Boga o potwierdzenie jego usprawiedliwienia przed Jego obliczem, w tym 
przypadku przez nie wyrz�dzenie mu krzywdy w wodzie chrztu! Nie jest to takie „dzikie” zało�enie, jakby si� 
mogło wydawa�, je�li we�miemy pod uwag� fakt, �e niegodne spo�ywanie Wieczerzy Pa�skiej mo�e 
spowodowa� chorob� a nawet �mier� (1 Kor 11,30). Jednak�e takie zrozumienie ograniczyłoby działanie Boga 
w tym „sakramencie” do negatywnej funkcji os�dzenia, podczas gdy j�zyk u�yty tu wskazuje na pozytywny cel 
zbawienia. Istnieje tak�e zarzut natury praktycznej – chocia� taki los powinien spotka� wielu, Bóg nigdy nie 
wykorzystał tego obrz�du w tym celu, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo!  

Bez wzgl�du na to, któr� interpretacj�/przekład wybierzemy – ja osobi�cie opowiedziałbym si� za t� drug� – 
jedno pozostaje pewne: chrzest jest przeznaczony dla tych, którzy maj� sumienie, czy to dobre, któremu 
potrzeba potwierdzenia, czy te� złe, któremu potrzebne jest oczyszczenie. Dlatego te� jest to �wiadomy akt 
odpowiedzialnej osoby, powzi�ty z własnej woli. Zastosowanie go w przypadku małych dzieci, które nie maj� 
�adnej �wiadomo�ci dobrego czy złego sumienia, byłoby całkowicie niewła�ciwe. Michael Green omawiaj�c ten 
tekst w swej ksi��ce „I Believe in the Holy Spirit” (London, Hodder & Stoughton 1975, str. 128), pisze 
nast�puj�co:  

„Słowo tłumaczone jako 'obietnica' jest ró�nie interpretowane... W ka�dym razie jednak mówi o 
prawdziwym oddaniu si� człowieka. A wzmianka o wst�pieniu Chrystusa na niebiosa i zaj�ciu miejsca po 
prawicy Bo�ej wskazuje na moc wyzwalan� w �yciu chrzczonego, kiedy nie tylko przechodzi przez 
ceremoni� obmycia, lecz zwraca si� w posłusznym opami�taniu i wierze do Jezusa Chrystusa. Taki rodzaj 
chrztu nas zbawia”.  
Chrzest jest zatem poł�czeniem działalno�ci człowieka i Boga. Osoba, która jest zanurzana w wodzie, zwraca 

si� z pro�b� do Boga (Dz 22,16 opisuje to jako „wzywanie Jego imienia”). Wówczas te� Bóg dopełnia 
oczyszczenia wn�trza człowieka, wyzwalaj�c go od win przeszło�ci (Dz 22,16 opisuje to jako obmycie z 
grzechów). Jest to punkt, w którym spotykaj� si� czynna łaska i czynna wiara. Obydwie s� istotne dla 
skutecznego chrztu.  

Na koniec, to „uwolnienie” jako skutek chrztu jest mo�liwe tylko dlatego, �e sam Chrystus powstał z 
martwych i wst�pił na niebiosa, przejmuj�c całkowite panowanie nad wszelkimi nadziemskimi mocami zarówno 
dobrymi, jak i złymi. Jak potop za dni Noego oczy�cił �wiat z wyuzdania i gwałtu wprowadzonych przez 
demoniczne zepsucie (Rdz 6,1-11), tak woda chrztu uwalnia nas od panowania tych samych mocy (Rz 6,3-14). 
Chrzest ma charakter sakramentalny wła�nie dlatego, �e jest nadnaturalny.  

 

30. 
ZAMKNI�TE DRZWI 

 
(Apokalipsa 3,20) 

 
Oto stoj� u drzwi i kołacz�; je�li kto� usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wst�pi� do niego i b�d� z nim 

wieczerzał, a on ze mn�. (Ap 3,20)  
 
„Tekst wyj�ty z kontekstu staje si� pretekstem”. Banał ten nie mo�e si� okaza� bardziej prawdziwy, ni� w 

u�yciu powy�szego wiersza w ewangelizacyjnym zwiastowaniu i duchowym poradnictwie!  
Obraz Holmana Hunta „�wiatło�� �wiata” jest zarówno przyczyn�, jak i skutkiem tego szeroko 

rozpowszechnionego niezrozumienia i w nast�pstwie niewła�ciwego zastosowania Ap 3,20. Pomijaj�c ju� 
kobiece uj�cie Chrystusa (modelami do Jego postaci były dziewcz�ta) oraz Jego ko�cielne szaty, podstawowym 
bł�dem s� drzwi, do których puka Jezus. Powinny to by� drzwi ko�cielne (Hunt wła�ciwie namalował drzwi 
szopy w sadzie w Ewell, Surrey).  

Stwierdzenie zapisane w Ap 3,20 nie jest skierowane do niewierz�cych, lecz do wierz�cych, i to nie do 
poszczególnych wierz�cych, a do całego zgromadzenia w Laodycei.  

Jezus puka do drzwi jednego ze swych własnych zborów! Przebywa poza społeczno�ci�, chocia� jej 
członkowie s�dz�, �e ci�gle w niej jest. Jak�e straszna jest to prawda, �e zbór mo�e nadal �y� swym własnym 
�yciem bez Chrystusa, a nawet uwa�a� je za udane i obfite, pozostaj�c równocze�nie �lepym na swe ubóstwo 
duchowe.  

By� letnim jest wi�ksz� zniewag� dla głowy Ko�cioła, ni� by� oboj�tnym! Duch Jezusa mówi do nich: 
„Niedobrze mi si� robi od letnich zborów”. Chyba a� zbyt dobrze rozumieli t� aluzj� do gor�cych �ródeł poza 
Laodyce�, które przed dotarciem do miasta zamieniały si� w letni strumie� – picie wody o takiej temperaturze, 
pełnej soli, działało jak silny �rodek wymiotny.  

Prawdziwym problemem tego zboru było samo oszukiwanie si�. Kto�, kto był tak całkowicie prawdziwy jak 
Jezus, (Amen = naprawd�, szczerze), wierny i prawdziwy �wiadek („prawdziwy” i „rzeczywisty” to jedno i to 
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samo słowo w grece), nie mógł czu� si� dobrze po�ród udawania i oszukiwania si�. By� zimnym wobec prawdy 
jest prawdziwym odrzuceniem jej, by� gor�cym wobec niej jest prawdziw� akceptacj�; lecz pozostawanie letnim 
wobec prawdy jest wielk� zniewag�. Sztuczno�� w religii jest hipokryzj�, a nic bardziej nie gniewało Jezusa.  

Dobr� nowin� jest to, �e wystarczy, aby jeden członek takiego zgromadzenia powstał, otworzył drzwi zboru i 
wpu�cił Jezusa z powrotem do �rodka! „Usłysze� Jego głos” znaczy przyj�� Jego diagnoz� odno�nie do 
prawdziwego stanu zboru. „Otworzy� drzwi” znaczy przyzna� si� do tego, �e jest si� cz��ci� tej choroby i 
zwróci� si� do Niego o uzdrowienie. Nie mo�na zmieni� całego zboru, je�li i dopóki ka�dy jego członek nie 
zapragnie przywrócenia prawdziwej wi�zi z Jezusem. Ka�dy członek zboru, który pragnie to uczyni�, odkryje na 
nowo rado�� z odnowionej społeczno�ci z Panem, tak�, jak� ciesz� si� przyjaciele zgromadzeni wokół stołu. 
Mo�e niektóre komentarze nie s� tak dalekie od prawdy, wyczuwaj�c tutaj nawi�zanie do stołu Wieczerzy lub 
przynajmniej do wczesnej praktyki „uczty miło�ci”, czy „uczty Agape”. Oznacza to, �e przynajmniej jeden 
członek tego zgromadzenia mógłby na nowo prze�ywa� rzeczywist� obecno�� Jezusa na takich spotkaniach, 
nawet gdyby dla reszty była to formalna, od�wi�tna ceremonia!  

Całe to przesłanie jest tak odpowiednie i cz�sto tak potrzebne w wielu zborach – w tych dobrze 
funkcjonuj�cych nawet bardziej, ni� w tych maj�cych problemy; i w tych ciepłych jeszcze bardziej ni� w 
zimnych! Nie ma ono nic wspólnego z nawróceniem czy ze stawaniem si� chrze�cijaninem.  

Jego u�ycie w ewangelizacji nieuchronnie prowadzi do uproszczenia nauki o narodzinach chrze�cija�skich. 
Sprowadza si� do tak prostej sprawy, jak� jest zaproszenie Jezusa, aby wszedł do naszego �ycia lub przyj�cia 
Jezusa do serca czy te� otwarcia drzwi i wpuszczenia Go do wn�trza. Takie eufemizmy s� zupełnie obce 
Nowemu Testamentowi. Nigdzie indziej nie znajdziemy obrazu Jezusa pragn�cego wej�� do �rodka. W 
rzeczywisto�ci jest zupełnie odwrotnie! To grzesznik stoi na zewn�trz pukaj�c i pragn�c wej�� do Królestwa (Łk 
11,9). Pytanie nie brzmi: „Czy mam „Go” wpu�ci�?”, lecz „Czy On „mnie” wpu�ci?” (Mt 25,10-12). W zasadzie 
sam Jezus jest drzwiami do zbawienia i tylko przez Niego mo�emy „wej��” (J 10,7-9).  

Bardzo rzadko Nowy Testament mówi o „Chrystusie w” nas (Kol 1,27 jest jednym z nielicznych wierszy 
zawieraj�cych to wyra�enie). O wiele cz��ciej Nowy Testament mówi o nas b�d�cych „w Chrystusie”. 
Nawrócenie to nie tyle Chrystus przychodz�cy do naszego wn�trza, co nasze przyj�cie, aby by� w Nim. W 
wodzie jeste�my ochrzczeni w Chrystusa (Dz 19,5; Ga 3,27); zostajemy te� ochrzczeni w Duchu w Jego ciało 
(1 Kor 12,13 – patrz rozdział 23).  

Jako niewierz�cy jeste�my ju� „w Bogu” (Dz 17,28). Jako wierz�cy, którzy opami�tali si� i dali si� ochrzci�, 
jeste�my „w Chrystusie”. Lecz prawdziw� zmian� zauwa�amy wówczas, gdy zastanowimy si� nad naszym 
zwi�zkiem z Duchem �wi�tym. Po Pi��dziesi�tnicy przyjmujemy wła�nie Jego, nie Jezusa (patrz rozdział 5), i to 
On zamieszkuje w nas. Jeste�my „w Duchu” i Duch jest „w nas” – przy czym ten drugi aspekt wyst�puje o wiele 
cz��ciej (np. Rz 8,9-11 zawiera trzy wzmianki o zamieszkuj�cym w nas Duchu). Mo�e jest to jedna z przyczyn, 
dla której modlitwa jest zwykle adresowana do Ojca i Syna w niebie, poza nami, a nie do Ducha �wi�tego 
zamieszkuj�cego w sercu, wewn�trz nas. Patrz�c na to z psychologicznego punktu widzenia, łatwiej jest modli� 
si� na głos (tak jak Jezus chciał, aby�my czynili, nawet wtedy, gdy jeste�my sami – Łk 11,2; por. Mt 6,6-13) do 
kogo�, kogo mo�emy sobie wyobrazi� poza nami; rozmawia� z kim�, kto jest wewn�trz nas, wydawałoby si� 
dziwne i bardziej zbli�one do wschodnich technik medytacyjnych. Biblijna postawa w modlitwie wi��e si� z 
podnoszeniem głosu, r�k i oczu (por. J 17,1; Dz 7,55-59; 1 Tm 2,8, itd.).  

Lepiej byłoby ze wzgl�du na to całe zamieszanie w ogóle przesta� u�ywa� tego tekstu w kontek�cie 
chrze�cija�skich narodzin. Mo�e kto� zaprotestuje w tym momencie mówi�c, �e Bóg i tak błogosławił t� myln� 
interpretacj� i wielu zostało zbawionych słysz�c te słowa. Lecz Bo�e miłosierdzie jest całkowicie zale�ne od 
Jego własnego wyboru (Mt 20,15; Rz 9,15); gdyby Pan musiał czeka�, a� nasze zrozumienie i przedstawienie 
Jego Słowa stanie si� doskonałe, zanim b�dzie mógł zbawi� kogokolwiek, kto w ogóle zostałby zbawiony? Jego 
wolno�� nie jest nasz� wolno�ci�. Jeste�my zobowi�zani uczy� si� Jego Słowa uwa�nie i pilnie jako 
„wypróbowani i nienaganni pracownicy, którzy nale�ycie wykładaj� słowo prawdy” (2 Tm 2,15). Nasza własna 
spekulacja, robi�ca nawet nie wiem jak wielkie wra�enie na słuchaczach, nie mo�e zast�pi� dokładnej egzegezy! 
Je�li zrozumiemy nareszcie, o co naprawd� chodzi w danym tek�cie, nie mo�emy ju� dłu�ej zwiastowa� tego, co 
nam si� przedtem zdawało prawd�, bez wzgl�du na to jak bardzo Bóg błogosławił nasz� wcze�niejsz� naiwno�� i 
ignorancj�. Kaznodzieja zwiastuj�cy ewangeli� musi podziela� miło�� naszego Pana do prawdy: „gdyby było 
inaczej, byłbym wam powiedział” (J 14,2).  

Niebezpiecze�stwo korzystania z tego wiersza przy „przyprowadzaniu kogo� do Chrystusa” wi��e si� z 
pomini�ciem istotnych elementów chrze�cija�skich narodzin. Nie wspomina on o opami�tania si� z grzechów, 
chrzcie w wodzie czy te� przyj�ciu Ducha. O wiele bardziej odpowiednie byłoby przytoczenie tekstu, który 
mówi dokładnie o tym, co zainteresowany powinien uczyni� (jak np. Dz 2,38). Niestety mo�e jest tak, �e 
„prostota” Ap 3,20 jest wygodniejsza dla niektórych ludzi, poniewa� oszcz�dza im wiele czasu i problemów 
zwi�zanych z przeprowadzeniem kogo� przez cztery elementy zapocz�tkowuj�ce �ycie chrze�cijanina. W 
du�ych krucjatach ewangelizacyjnych, wspomaganych przez ró�ne denominacje, łatwiej jest korzysta� z tego 
tekstu, gdy� w ten sposób unika si� takich kontrowersyjnych tematów, jak chrzest w wodzie czy w Duchu 
�wi�tym! Jednak�e takie unikanie pełnego wezwania nowotestamentowego czyni wi�cej szkód ni� dobrego – 
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najpierw dla prze�ycia nawracaj�cego si�, a tak�e dla jako�ci zboru. Cała ta kwestia zostanie omówiona w 
nast�pnym rozdziale.  

Zdaj� sobie doskonale spraw� z tego, �e ten rozdział mo�e obrabowa� niektórych kaznodziei z ich 
ulubionego kazania ewangelizacyjnego! Niech jednak pocieszeniem dla nich b�dzie fakt, �e apostolska 
ewangelizacja była całkowicie udana i bez tego wiersza. Nie został nawet napisany do czasu, gdy prawie 
wszyscy z Dwunastu ju� nie �yli! Odpowied� na nasze zwiastowanie b�dzie lepsza jako�ciowo i ilo�ciowo, 
je�eli postanowimy wiernie kontynuowa� apostolsk� nauk� o chrze�cija�skich narodzinach i je�li b�dziemy 
oczekiwa� pełnej odpowiedzi na ewangeli�. A je�li zinterpretujemy ten wiersz w jego prawdziwym kontek�cie, 
mo�e odnajdziemy jeszcze lepsze kazanie ni� to poprzednie – tym razem profetyczne przesłanie do ko�cioła 
zamiast ewangelizacyjnego wezwania dla �wiata.  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

CZ��� TRZECIA 
TYPOWA DECYZJA OBECNIE 

Wymiar duszpasterski 
 
 

31. 
DECYZJA WZORCOWA 

 
Omówiwszy teksty dotycz�ce „wczorajszego normalnego” modelu narodzin, przejdziemy teraz do 

„dzisiejszego przeci�tnego wzorca”. Poprzez słowo „normalny” rozumiem to, jak chrze�cija�skie narodziny 
powinny wygl�da�; poprzez „przeci�tny” to, jak wygl�daj� w praktyce. W okresie nowotestamentowym nie było 
ró�nicy pomi�dzy norm� a praktyk�. To co powinno wydarzy� si� podczas narodzin, wydarzało si�! Przyjmuj�c 
apostolskie nauczanie za wzorzec, mo�emy je porówna� z dzisiejsz� praktyk�. To co miało miejsce wtedy, 
powinno dzia� si� i dzisiaj. Niestety, cz�sto dzieje si� zupełnie inaczej.  

Widzieli�my ju� w pierwszym rozdziale, �e ró�ne nurty we współczesnym chrze�cija�stwie kład� nacisk na 
ró�ne elementy narodzin: teologia liberalna podkre�la wag� opami�tania, nurt ewangeliczny wiar�, teologia 
sakramentalna chrzest a ruch zielono�wi�tkowy rol� Ducha �wi�tego. Nadmierne podkre�lanie jednego z 
elementów narodzin usuwa na dalszy plan wa�no�� pozostałych a nawet zniekształca je. Wraz z opisan� 
powy�ej ró�nic� zda� w tym, co uwa�a si� za najwa�niejsze, pojawiła si� niezgoda odno�nie wa�no�ci 
poszczególnych elementów, zwłaszcza, gdy si� je rozpatruje w oderwaniu od pozostałych. Szczególnie dotyczy 
to chrztu wodnego i chrztu w Duch �wi�tym.  

Tragiczne efekty tego zamieszania daj� zna� o sobie szczególnie wtedy, gdy planuje si� wspóln� kampani� 
ewangelizacyjn�. „Najmniejszy wspólny mianownik” wszystkich uczestnicz�cych denominacji bierze gór�. 
Pełna ewangelia w Nowym Testamencie, a szczególnie pełna na ni� odpowied�, zostaje zredukowana do tych 
tylko elementów, które s� powszechnie akceptowane przez wszystkie denominacje. Zarówno ewangelia jak i 
wła�ciwa odpowied� przedstawiane s� ogólnikowo. Wi�kszo�� ewangelistów zgadza si� na taki kompromis ze 
wzgl�du na szersze uczestnictwo i wi�ksze mo�liwo�ci otrzymania wsparcia finansowego. „Starsi” chrze�cijanie 
popieraj� cel „pozyskiwania nowych”!  

Jednak�e to wła�nie ci nowi chrze�cijanie cierpi� w efekcie. S� oni cz�sto „niewła�ciwie narodzeni” i albo 
zatrzymuj� si� w rozwoju, albo (w niektórych przypadkach) odwracaj� si� zupełnie od chrze�cija�stwa. W 
ostatnich latach nacisk kładziony na wła�ciwy rozwój �ycia chrze�cija�skiego stał si� coraz bardziej doceniany, 
st�d te� straty powa�nie zmalały. Jednak nie w pełni jeszcze zdajemy sobie spraw� z tego, �e same narodziny s� 
tak samo istotne dla dalszego rozwoju, jak i wła�ciwe wychowanie. Start jest tak samo wa�ny w �yciu, jak i w 
wy�cigu (1 Kor 9,24; Hbr 12,1).  

Jednym z powodów niedbałego „duchowego poło�nictwa” jest presja czasu. Tak jak w przypadku fizycznych 
narodzin, w niektórych przypadkach dzieje si� to bardzo szybko: dobrym przykładem jest stra�nik z Filipi, 
chocia� w jego przypadku potrzebne było trz�sienie ziemi, aby spowodowa� „bóle porodowe”. Niektórzy 
potrzebuj� jednak wi�cej czasu – samemu Pawłowi zaj�ło to trzy dni. Niezbyt rozs�dne jest oczekiwanie, �e cały 
proces zajmie kilka minut pod koniec nabo�e�stwa, szczególnie gdy przyjaciele lub rodzina czekaj� obok.  

Dlatego te� cała procedura została skondensowana do czego� w rodzaju skrótu, przedstawiaj�cego „absolutne 
minimum” wymagane od kogo�, kto jest bliski �mierci (patrz rozdział 9 na temat umieraj�cego łotra), jednak jest 
zupełnie nieodpowiednie dla kogo�, kto ma �y�! Rezultatem tego jest standardowa formuła, powszechnie znana 
jako „modlitwa grzesznika”, szeroko wykorzystywana w zwiastowaniu i broszurkach ewangelizacyjnych. Nie 
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tylko jednak presja czasu odpowiada za powstanie tej „modlitwy”. U jej podstaw le�y teologiczne zało�enie, �e 
obejmuje ona wszystko, co jest konieczne do narodzenia si� na nowo. Szczere powtórzenie jej uwa�a si� za 
wystarczaj�ce dla wiecznego zbawienia.  

 
„MODLITWA GRZESZNIKA”  
 
Przyjrzyjmy si� teraz uwa�nie takiej modlitwie (ta na przykład jest wersj�, z której korzysta Billy Graham 

Evangelistic Association i jest najbardziej popularn� jej form�; niewiele te� ró�ni si� od pozostałych):  
Panie Jezu, wiem, �e jestem grzesznikiem. Wierz�, �e zmarłe� za moje grzechy. Teraz odwracam si� od moich 

grzechów i otwieram drzwi mego serca i �ycia. Przyjmuj� ci� jako mego osobistego Pana i Zbawiciela. Dzi�kuj� 
ci teraz, �e mnie zbawiłe�. Amen.  

Ocenimy j� w �wietle „czworga duchowych drzwi”, omówionych w tej ksi��ce. Czyni�c to, nie chcemy 
powiedzie�, �e jest ona zła, lecz �e mogłaby by� o wiele lepsza. W pełni zgadzam si� z tym, �e w swej obecnej 
formie skierowała wielu we wła�ciwym kierunku, chocia� z drugiej strony nie wiemy, w jak wielu przypadkach 
na nic si� nie zdała. Kwestionuj� jedynie twierdzenie, �e stanowi pełn� podró� prowadz�c� do �ycia w 
Królestwie.  

 
Opami	tanie  
W Nowym Testamencie jest ono zawsze nakazywane i kierowane do Boga Ojca, a nie do Jezusa. Jezus 

umarł, aby przyprowadzi� nas do Boga, aby pogodzi� nas z Bogiem. Zgrzeszyli�my przeciwko Bogu (patrz 
rozdział 2) i to Boga powinni�my przeprosi�. W modlitwie tej nie ma mowy o poszczególnych grzechach (liczba 
mnoga), a jest to podstawowa słabo�� wspólnego wyznania grzechów. Nie my�li si� o czym� konkretnym. Mało 
prawdopodobne jest, �e po takim ogólnikowym i mglistym przyznaniu si� do winy nast�pi� czyny opami�tania – 
wyrzeczenie si�, naprawienie zła, pojednanie, poprawa – skoro te wszystkie wynikaj� z u�wiadomienia sobie 
poszczególnych grzechów.  

 
Wiara  
Ju� wcze�niej zakwestionowali�my poj�cie „przyj�cia Jezusa” (patrz rozdział 5) i „otwarcia Jemu drzwi” 

(zobacz rozdział 30. na temat Ap 3,20). 	adne z tych poj�� nie jest nowotestamentow� definicj� „uwierzenia w 
Jezusa”. To grzesznik powinien prosi� Zbawiciela, aby otworzył mu drzwi i go przyj�ł!  

Równie� bardzo w�tpliwe jest czy powtarzanie czyich� słów jest tym, co Nowy Testament rozumie przez 
„wzywanie imienia Pa�skiego”. Jak jeszcze zobaczymy (w rozdziale 33), o wiele bardziej pomocne jest 
zach�cenie zainteresowanych, aby sami zwrócili si� do Pana własnymi słowami, gdy� bardziej prawdopodobne 
jest, i� b�d� wtedy pochodzi� z serca, a nie z umysłu.  

Jednak główn� ułomno�ci� tej pro�by jest jej nacisk raczej na słowa wiary, ni� na czyny wiary (patrz rozdział 
3 i 28). W modlitwie tej nie ma mowy o �adnych czynach, a przecie� wiara bez czynów jest martwa i nie mo�e 
zbawi� (Jk 2,14.26). Nie wspomina si� te� o potrzebie trwania w wierze.  

W�tpliwe jest te� czy słowo „dzi�kuj�” jest odpowiednim słowem na tym etapie. Je�eli chrzest w wodzie jest 
„na odpuszczenie grzechów” (Dz 2,38), a chrzest w Duchu �wi�tym jest tym pierwszym dowodem na to, �e Bóg 
przyj�ł skruszonego grzesznika, wydaje si�, i� „prosz�” byłoby bardziej na miejscu w momencie zwracania si� z 
pro�b� o zbawienie.  

 
Chrzest  
Jest pierwszym czynem wiary, jak równie� wyra�eniem opami�tania. Jest fundamentalny dla procesu 

stawania si� uczniem (Mt 28,19), dla zbawienia (Mk 16,16), dla narodzenia si� na nowo (J 3,5), dla przebaczenia 
grzechów (Dz 2,38) i dla uzyskania czystego sumienia (1 P 3,21).  

A jednak w modlitwie tego typu nigdy nie ma nawet słowa o chrzcie. Nie pojawia si� tak�e (zwykle) w 
pierwszych rozmowach duszpasterskich ani broszurkach zawieraj�cych „modlitw� grzesznika”. Przyczyn� tego 
jest fakt, �e chrzest przestano traktowa� jako normaln� odpowied� na ewangeli�; obecnie traktuje si� go jako 
obrz�d ko�cielny i pozostawia si� go do uznania denominacji, do której nawrócony decyduj� si� doł�czy�.  

 
Przyj	cie Ducha �wi	tego  
Rzadko mówi si� o Duchu �wi�tym na tym etapie. Podobnie, jak cz�sto w modlitwie tej omija si� pierwsz� 

osob� Trójjedynego Boga, tak i niezmiennie pomija si� osob� trzeci�. Pro�ba ta jest w zasadzie „unitarna”, 
prowadz�ca do niepełnego prze�ycia, które dalece odbiega od „trynitarnej” ewangelizacji apostolskiej 
(opami�tajcie si� wobec Boga, uwierzcie w Pana Jezusa i przyjmijcie Ducha �wi�tego).  

Nawet je�li wspomina si� Ducha �wi�tego, zakłada si�, �e zostanie On darowany automatycznie. Nie b�dzie 
�adnej potrzeby, aby mówi� co� wi�cej, nie wspominaj�c ju� o „wytrwałym proszeniu” (jak w Łk 11,13) czy te� 
o czynieniu czego� w rodzaju wło�enia r�k (jak w Dz 9,17; 19,6; 2 Tm 1,6; Hbr 6,2).  
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A poniewa� zwykle nic si� nie dzieje przy powtarzaniu „modlitwy grzesznika”, rozumie si�, �e przyj�cie 
Ducha normalnie jest mechaniczne i nie�wiadome. W rzeczywisto�ci broszurki „Jak sta� si� chrze�cijaninem” 
cz�sto zabezpieczaj� si� podkre�laj�c, �e nawróceni mog� „nie poczu� si� inaczej"; niektóre nawet mówi� im, 
aby w ogóle tego nie oczekiwali! Trudno sobie wyobrazi� wi�ksze przeciwie�stwo nowotestamentowego 
podej�cia do poradnictwa. Je�li w tamtych czasach „nic si� nie działo”, powszechnie zakładano, �e Duch �wi�ty 
w ogóle nie został darowany (zobacz rozdział 16) a kiedy „co� si� wydarzyło”, niemo�liwe było zaprzeczy� 
temu, �e Duch został dany (patrz rozdział 18).  

Tak wi�c „modlitwa grzesznika” w rzeczywisto�ci jest bardzo uboga w swej tre�ci, zawiera wiele pomini�� i 
zniekształce�. Nawet je�li powtarza si� j� powoli i szczerze, zabiera mniej ni� pół minuty! Je�li jest bardziej 
uwa�nie sformułowana, mo�e posłu�y� za pocz�tek odpowiedzi na ewangeli�; niebezpiecznie jest uwa�a� j� za 
kompletn� odpowied�, zawieraj�c� wszystko, co jest konieczne do tego, aby sta� si� chrze�cijaninem. Powinno 
si� z niej korzysta� jedynie wtedy, gdy kto� prawdziwie opami�tał si� w my�lach, słowach i uczynkach (patrz 
rozdział 2), przed chrztem w wodzie i przyj�ciem Ducha �wi�tego. Modlitwa ta nie powinna zawiera� �adnych 
słów, które sugerowałyby, �e wszystko dokonuje si� w tym jednym momencie. W przypadku modlitwy 
przytoczonej powy�ej zakłada si�, �e modl�cy si� człowiek zostaje zbawiony, gdy dojdzie do jej ko�ca, co nie 
jest zgodne z Pismem (patrz Mk 16,16; Dz 2,38; 22,16; Tt 3,5 oraz rozdział 36).  

Skutkiem kładzenia nacisku na wyznanie, a nie na posiadanie wiary oraz zbytniego uproszczenia procesu 
inicjacji chrze�cija�skiej jest powstanie niebiblijnych okre�le�. Zamiast mówi�, �e kto� „si� opami�tał”, 
„uwierzył”, „został ochrzczony” i „otrzymał Ducha �wi�tego”, przyj�li�my cały szereg eufemizmów, 
zast�puj�cych nowotestamentowe okre�lenia. Zach�camy ludzi, aby „oddali swe �ycie”, „podj�li decyzj�”, 
„otworzyli swe serca”, „oddali si� Jezusowi”, „pozwolili Mu wej�� do swych serc” itd. Wszystkie te okre�lenia 
redukuj� chrze�cija�skie narodziny do jednego kroku, który by� mo�e wyja�nia motyw le��cy u podstawy ich 
wprowadzenia. S� one zupełnie obce apostolskiemu ewangelizacyjnemu zwiastowaniu i nigdy si� w nim nie 
pojawiaj�.  

W rezultacie mamy wielu chrze�cijan, którzy niewła�ciwie rozpocz�li swe chrze�cija�skie �ycie czy te� „�le 
urodzonych”. Fundament ich nowego �ycia został niewła�ciwie zało�ony; brakuje jednego lub wi�cej spo�ród 
czterech kamieni w�gielnych. U�ywaj�c innej metafory, ich „silnik” mo�e pracowa� bez jednego z czterech 
cylindrów, lecz nie wjedzie pod strom� gór�, któr� John Bunyan nazwał „Trudno�ci�”. Oczywi�cie uwagi te tak 
samo dotycz� milionów ludzi, którzy zostali ochrzczeni bez posiadania wiary (jako niemowl�ta), jak i tych, 
którzy uwierzyli, lecz nie dali si� ochrzci�. Mo�e niektórzy zaprotestuj� w tym momencie, mówi�c, �e ten drugi 
przypadek jest o wiele „bezpieczniejszy” ni� ten pierwszy. Lecz taki rodzaj oceny czy antytezy jest zupełnie 
obcy my�li nowotestamentowej, która nigdy nie bierze pod uwag� takiej alternatywy. Dla apostołów wiara i 
chrzest tworzyły dwie strony tej samej monety. Tak samo nie do pomy�lenia było, aby kto� wyznał sw� wiar� 
nie poddaj�c si� pierwszemu poleceniu Pana odno�nie do chrztu, jak i aby kto� został ochrzczony, zanim 
uwierzył. Ich zdaniem „kto uwierzy i ochrzczony zostanie, b�dzie zbawiony” (Mk 16,16; zauwa�yli�my ju�, �e 
kto� mo�e zosta� pot�piony za brak wiary, nie za brak chrztu). Mogliby�my te� stwierdzi�, �e brak �wiadomego, 
osobistego zwi�zku z Duchem �wi�tym jest jeszcze wi�ksz� ułomno�ci� w przypadku nowych chrze�cijan, ni� 
brak chrztu w wodzie. Prawdopodobnie wi�kszo�� dzisiejszych wierz�cych próbuje rozpocz�� swe 
chrze�cija�skie �ycie bez otrzymania Ducha �wi�tego w nowotestamentowym sensie �wiadomego prze�ycia 
Jego wylania.  

 
POST�POWANIE Z NIEWŁA�CIWIE NARODZONYMI CHRZE�CIJANAMI  
 
Ksi��ka ta jest przede wszystkim skierowana do tych, którzy usługuj� nowo nawróconym osobom, i jest 

usilnym apelem, aby zaopatrzy� ich we wszystko co jest przygotowane dla nich w Chrystusie – i w czasie, kiedy 
tego najbardziej potrzebuj�. Lecz oczywiste jest te�, �e ten rozbudowany pogl�d na chrze�cija�skie narodziny 
ma znaczenie nie tylko dla ewangelistów, ale i dla pastorów. Kiedy� pewien pastor słysz�c mój wykład na ten 
temat zgodził si�, �e jest on zgodny z Pismem, lecz równocze�nie o�wiadczył, i� sam nigdy nie b�dzie 
zwiastował tej nauki z własnej kazalnicy, gdy� i tak ma ju� dostatecznie du�o problemów ze swymi wiernymi. 
Porusza to delikatn� kwesti� zastosowania tych poj�� w przypadku chrze�cijan, którzy s� ju� „długo w Panu” i 
cz�sto zajmuj� „wysok� pozycj�”; chrze�cijan, którym udało si� �y� wiernie i obfitowa� w owoce przez wiele lat 
bez jednego lub wi�cej elementów nowotestamentowej inicjacji. Je�eli b�dziemy wła�ciwie naucza� nowo 
nawróconych, przychodz�cych do zboru, o czworgu duchowych drzwiach, po niedługim czasie wielu z tych, 
którzy ju� od dawna s� członkami zboru, poczuje si� niewygodnie, porównuj�c swe własne narodziny do tego 
modelu.  

Istniej� dwie mo�liwo�ci podej�cia do takich czuj�cych zagro�enie, zajmuj�cych „pozycje obronne”, 
wierz�cych: pocieszy� ich lub „dopełni�”.  
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Pocieszenie  
Jest to z pewno�ci� łatwiejsze rozwi�zanie – zapewni� ich, �e Bo�e błogosławie�stwo towarzysz�ce ich 

�yciu �wiadczy o tym, i� Bóg jest z nich zadowolony, �e dobrze jest, jak jest, i �e maj� ju� wszystko, czego 
potrzebuj�. Cz�sto uwa�a si�, �e sugerowanie takim „�wi�tym” braku czegokolwiek jest krzywdz�ce i nie 
podyktowane miło�ci�; mo�e te� wyrz�dzi� wi�cej szkody ni� po�ytku ich duchowemu pokojowi i rozwojowi.  

W takiej sytuacji cz�sto przytacza si� przykład umieraj�cego na krzy�u łotra, który został zbawiony bez 
chrztu w wodzie czy w Duchu �wi�tym (zobacz rozdział 9 zawieraj�cy krytyk� takiej argumentacji). Ten 
skazany złoczy�ca przyniósł wi�cej pocieszenia, ni� sam mógłby marzy�! Wielu natchn�ł nadziej�, �e b�d� 
mogli wdrapa� si� do nieba przy spełnieniu minimalnych warunków. Cz��ciej jednak przytacza si� dla 
pocieszenia przykłady „wielkich” chrze�cijan, generałów Armii Zbawienia, którzy si� nigdy nie ochrzcili w 
wodzie, wielkich kaznodziejów, którzy nigdy nie mówili innymi j�zykami itd. Niedojrzałych baptystów i 
zielono�wi�tkowców porównuje si� z takimi wybitnymi „�wi�tymi” a nast�pnie wyci�ga si� mylne wnioski 
odno�nie do tego, co jest konieczne do pełnego zbawienia.  

W tych pokr�tnych porównaniach wyst�puje fatalny bł�d. Wła�ciw� odpowiedzi� byłoby wskazanie, o ile 
lepsi byliby ci „wielcy” chrze�cijanie, gdyby przyj�li wszystko, co Bóg chciał im da�. O ile bardziej efektywni 
byliby ci, którzy posiadali owoc Ducha, gdyby mieli te� dary Ducha; i o ile bardziej atrakcyjni byliby ci, którzy 
mieli dary, gdyby tak�e posiadali owoc.  

Na dłu�sz� met� mówienie komu�, �e ma ju� wszystko, czego potrzebuje, jest bardziej przeszkod� ni� 
pomoc� w duchowej dojrzało�ci. Nie mamy prawa mówi�, �e to, co było nakazem dla ka�dego wierz�cego w 
czasach nowotestamentowych, obecnie stanowi kwesti� wyboru. Mo�e takie podej�cie jest najprostszym 
rozwi�zaniem, lecz na pewno nie jest najlepsze czy nawet słuszne. Przyjrzyjmy si� teraz apostolskiej 
alternatywie.  

 
Dopełnienie  
Oto jest wła�ciwa droga wyj�cia – rozpoznanie braków i powzi�cie kroków uzupełniaj�cych je. Apostołowie 

Piotr, Jan i Paweł czynili tak wła�nie, jak podaje ksi�ga Dziejów Apostolskich (zobacz rozdział 16, 18 i 20). Nie 
tracili czasu na dyskusje na temat duchowego statusu tych, którym czego� brakowało, lecz zawsze co� z tym 
robili! Je�eli brakuje komu� którego� z czterech elementów nowych narodzin, musimy uzupełni� ten brak tak 
szybko, jak to jest mo�liwe.  

Jest to podej�cie podyktowane prawdziw� miło�ci�, poniewa� d��y do tego, co najlepsze dla brata czy siostry 
w Panu, i nie zadawala si� czym� mniejszym. Istot� prawdziwie pasterskiej (i ewangelizacyjnej) troski jest 
„dopełnienie tego, czego brak” (1 Tes 3,10).  

Tak wiele pó�niejszych problemów bierze pocz�tek w niewła�ciwych narodzinach: mo�e nigdy nie zerwano 
wła�ciwie z przeszło�ci�; mo�e nigdy nie została wyja�niona potrzeba wprowadzania ufno�ci w czyn poprzez 
podejmowanie ryzyka; mo�e „stary człowiek” nigdy nie został pogrzebany; nadnaturalna moc nigdy nie stała si� 
osobistym prze�yciem tego wierz�cego. Kiedy naprawimy te braki, pó�niejsze problemy cz�sto znacznie 
zmniejszaj� si� lub te� znikaj� całkowicie (bardzo zdrowym podej�ciem do wielu duszpasterskich problemów 
jest najpierw zapytanie danej osoby o nawrócenie, aby sprawdzi�, czy czego� w nim nie brakowało). 
Chrze�cijanin b�dzie lepiej przygotowany do radzenia sobie z problemami w �yciu, je�li b�dzie miał pod nogami 
solidny fundament.  

Dygresja ta była konieczna, gdy� niektórzy czytelnicy mogliby zacz�� bardziej przejmowa� si� stanem 
„starych” chrze�cijan, ni� nawróceniem „nowych"! Powy�sze uwagi nie maj� na celu ich zniech�ci� czy uciszy�, 
lecz ubogaci� i zach�ci�. Jednak�e nie mo�emy obrabowa� grzeszników z wła�ciwego startu w nowym �yciu z 
powodu obawy przed zasmuceniem „�wi�tych”. Zbyt cz�sto nasze rozmowy ewangelizacje s� obmy�lane tak, 
aby unikn�� ura�enia tych dziewi��dziesi�ciu dziewi�ciu owiec, które s� ju� w stadzie (czy te�, co jest bardziej 
prawdopodobne, ich pasterzy!). Za ka�dym razem trac� na tym zagubione owce. Nawet je�li pełniejsze 
zrozumienie nowotestamentowego procesu nowych narodzin stwarza problemy dla nas samych, nie mamy 
�adnego prawa pozbawia� ani cz�stki z niego innych! Dlaczego oni maj� mie� zły pocz�tek – tylko dlatego, �e 
wielu z nas tak zaczynało?  

 
Nadszedł czas, aby�my przyjrzeli si� praktycznej pomocy, która mo�e pozwoli� uczniom przej�� przez 

„czworo duchowych drzwi” do Królestwa Niebios na ziemi – bez wzgl�du na to czy dopiero rozpoczynaj� �ycie 
chrze�cija�skie, czy ju� znajduj� si� na „Drodze” od jakiego� czasu. Przyjrzymy si� teraz po kolei ka�demu 
elementowi chrze�cija�skich narodzin i rozwa�ymy je tym razem z praktycznego punktu widzenia.  
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32. 
JAK POMAGA� UCZNIOM W OPAMI�TANIU 

 
Czas po�wi�cony na upewnienie si�, czy kto� si� rzeczywi�cie opami�tał, to czas dobrze sp�dzony. 

Ogólnikowe „przepraszam” nie na wiele si� zdaje i cz�sto pozostawia „p�powin�” ł�cz�c� z przeszło�ci�. 
Opami�tanie si� jest pierwszym krokiem prowadz�cym do Królestwa i nie wolno si� z nim spieszy�. 
Zainteresowany potrzebuje pomocy w trzech podstawowych dziedzinach – w zrozumieniu powagi sytuacji, 
byciu konkretnym i rozs�dnym. Doradca duchowy potrzebuje takich darów Ducha, jak słowo poznania i 
m�dro�ci, a przede wszystkim daru rozró�niania.  

 
ZROZUMIENIE POWAGI SYTUACJI  
 
Kto� mo�e by� bardzo sprytny, bardzo bogaty, bardzo atrakcyjny, bardzo utalentowany, wysoko postawiony 

– a jednak bardzo głupi! Prawdziwa m�dro�� nie jest wcale nagromadzeniem do�wiadczenia; rozpoczyna si� po 
prostu od czynienia tego, co słuszne. Odwrócenie si� od grzechu do Boga jest najbardziej rozs�dn� rzecz�, jak� 
ktokolwiek mo�e uczyni�. Lecz niewielu czyni to bez silnej motywacji.  

„Boja�� Pa�ska jest pocz�tkiem m�dro�ci” (Prz 1,7). W�tpliwe jest czy ktokolwiek mógłby przej�� gł�bok� 
przemian� moraln�, gdyby nie towarzyszył temu strach. Jest on skutkiem u�wiadomienia sobie ostatecznych 
konsekwencji trwania w złych nawykach my�lenia, mowy i post�powania.  

Drug� stron� dobrej nowiny o tym, �e Królestwo Niebios jest odbudowywane na ziemi stanowi fakt, �e 
nieodwołalnym punktem szczytowym tego procesu b�dzie s�d. Połowa przypowie�ci Jezusa dotyczy obecnego 
procesu oczyszczania Królestwa, a druga połowa przyszłego przykrego oddzielania (owiec od kozłów, pszenicy 
od k�kolu, dobrych ryb od złych).  

S�d ten b�dzie miał charakter indywidualny, ka�da osoba b�dzie odpowiada� przed Panem za całe swe �ycie. 
Ka�da my�l, słowo i czyn zostały wiernie zapisane. Tego wielkiego dnia ksi�gi zostan� otwarte i ka�dy człowiek 
stanie twarz� w twarz z histori� swego �ycia w najdrobniejszych szczegółach. Rozprawa nie b�dzie przedłu�ana, 
gdy� s�dzia – w pełni bezstronny i absolutnie sprawiedliwy – b�dzie znał wszystkie fakty. Nie b�dzie mo�liwa 
�adna apelacja od wydanego wyroku, gdy� nie ma ju� s�du wy�szej instancji. Nikt nie b�dzie w stanie 
powiedzie� o sobie „niewinny” w obliczu nie sfałszowanego zapisu swego �ycia.  

Nikt te� nie powinien s�dzi�, �e Bóg nie rozumie presji i trudno�ci zwi�zanych z �yciem na tym �wiecie, 
gdy� odpowiedzialno�� za s�d zło�ył w r�ce człowieka, Jezusa (Dz 17,31). Ten sam, który uczynił wszystko, aby 
ostrzec nas i pozyska�, na koniec odrzuci tych wszystkich, którzy słyszeli o Nim lecz Go odrzucili, co oznacza, 
�e Piłat, Herod i Judasz stan� przed Jezusem zasiadaj�cym na tronie s�dziowskim.  

Kar� jest „zatracenie” – nie koniec egzystencji, lecz rozkład a� do momentu, gdzie cel, do którego pierwotnie 
człowiek został przeznaczony, staje si� ju� niemo�liwy („zatracony” człowiek jest tak samo bezu�yteczny dla 
Boga jak zdarta opona dla człowieka). Piekło jest takim „złomowiskiem” dla zu�ytych „dóbr” (por. „bardzo 
dobre” w Rdz 1,31 z „jeste�cie �li” w Łk 11,13). Ka�da katastrofa przypomina o tym strasznym losie (Łk 13,5). 
Nasz� najwi�ksz� obaw� nie powinien by� rak, bezrobocie czy zagłada nuklearna – najbardziej powinni�my 
obawia� si� tego, który mo�e zniszczy� ciało i dusz� w piekle (Łk 12,5).  

Cała nasza wiedza o piekle pochodzi z ust samego Jezusa; wydaje si�, �e Bóg nie mógł zaufa� nikomu 
innemu w wyra�eniu tak strasznego objawienia. Wielu usiłowało odnale�� jakie� inne rozwi�zanie, inn� 
mo�liwo�� – drugiej szansy, czasowego cierpienia (czy�ciec), warunkowej nie�miertelno�ci (całkowitej 
zagłady). Wszystkie wydaj� si� lepsze od nieko�cz�cych si� cierpie�, a jednak �adna z tych mo�liwo�ci nie 
odpowiada opisowi ostatecznej udr�ki przedstawionej przez Jezusa. Wydaje si� te�, �e najbardziej podkre�lany 
przez Jezusa aspekt tej przyszło�ci wi�zał si� z nieokre�lonym wr�cz cierpieniem umysłu człowieka, jego 
beznadziejn� rozpacz� (Mt 25,30; Łk 16,24). 	y� na zawsze bez Boga, w�ród do cna zepsutych ludzi i 
całkowicie zdeprawowanych „zwierz�t”, które kiedy� były lud�mi (Dn 4,16) – cały czas zdaj�c sobie spraw� z 
tego, �e nie ma absolutnie �adnej nadziei na ucieczk� od tego wszystkiego (Łk 16,26)-to jest wła�nie piekło, i z 
pewno�ci� warto po�wi�ci� wszystko w tym �yciu, aby unikn�� takiego ko�ca.  

Takie prawdy nale�y wyra�nie przekaza� komu�, kto pragnie zosta� chrze�cijaninem. Powy�sze akapity s� w 
zasadzie parafraz� nawoływania Jana Chrzciciela, aby „ucieka� przed przyszłym gniewem” (Łk 3,7). Wiedział, 
�e ten sam Król, który b�dzie chrzcił Duchem �wi�tym, b�dzie tak�e chrzcił ogniem, wypalaj�c plewy (Mt 3,11-
12) – chocia�, tak jak prawdopodobnie tego oczekiwał, nie b�d� one równoczesne (Łk 7,19). Kiedy Paweł 
zwiastował ewangeli�, zawsze rozpoczynał od mówienia o Bo�ym gniewie, który teraz wrze (Rz 1,18-32), lecz 
pewnego dnia wybuchnie w całej mocy (Rz 2,5-11). Tego dnia wszyscy ludzie, od tych najwi�kszych a� po 
najmniejszych, b�d� woleli raczej zosta� przygniecieni przez góry, ni� spojrze� w gniewne oblicza niebia�skiego 
Ojca i Syna (Ap 6,16-17).  

U podstaw s�du le�y fakt, �e ka�dy człowiek jest odpowiedzialny za swe własne czyny i charakter. 
Psychologia behawiorystyczna podwa�yła to poj�cie, traktuj�c ludzi jak przero�ni�te psy Pawłowa (którym 
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ciekła �lina za ka�dym razem, kiedy usłyszały dzwonek oznaczaj�cy posiłek, bez wzgl�du na to czy dostawały 
go, czy nie). Uczono nas patrze� na siebie jak na bezradne ofiary, determinowane przez dziedziczno�� i 
�rodowisko, nie b�d�ce w stanie pomóc sobie. Nawet chrze�cija�ska my�l uległa wpływowi tej psychologii – 
wi�kszym pragnieniem mo�e by� „uzdrowienie uczu�” ni� „przebaczenie grzechów”. A przecie� jeste�my jacy 
jeste�my nie przez to, co nam zrobiono, lecz przez to, jak na to zareagowali�my. Nikt nie mo�e unikn�� 
niesprawiedliwych krzywd w tym �wiecie, lecz od nas zale�y czy odpowiada� na nie b�dziemy zgorzknieniem i 
uraz�. Bóg tylko wie, czemu nie mogli�my zaradzi�, wie tak�e to, co mogli�my znie�� i b�dzie nas s�dził na 
podstawie decyzji naszej woli.  

Traktowanie kogo� jako w pełni odpowiedzialnego za siebie jest pełnym uznaniem jego ludzkiej godno�ci. 
Przyznanie, �e dokonuje złego wyboru, jest zaakceptowaniem biblijnej prawdy o ludzkiej nieprawo�ci. 
Mówienie o nadchodz�cym s�dzie jest przypominaniem ludzkiego przeznaczenia. Grzech jest a� tak powa�ny. 
Ka�dy grzech mógłby pozbawi� nas dziedzictwa w nadchodz�cym Królestwie (1 Kor 6,9-10; Ga 5,19-21; 
strasznie jest u�wiadomi� sobie, �e ostrze�enia te skierowane s� do wierz�cych, nie do niewierz�cych).  

Takie nauczanie o s�dzie wiecznym jest integraln� cz��ci� chrze�cija�skiej inicjacji (znajduje si� na li�cie 
„pocz�tków nauki” w Hbr 6,1-2 – patrz rozdział 27). Jest to podstawa „odwrócenia si� od uczynków 
prowadz�cych do �mierci”.  

 
KONKRETNE WYZNANIE  
Rozwa�ali�my ju� niebezpiecze�stwo zwi�zane z „ogólnym wyznaniem”. Prawdziwe opami�tanie si� to 

opami�tanie nie od ogólnego grzechu, lecz od poszczególnych grzechów. Przynajmniej te grzechy, które s� 
odrzucane, powinny zosta� nazwane po imieniu.  

W jaki sposób doradca mo�e pomóc nawracaj�cemu si� by� konkretnym? Istniej� przynajmniej trzy mo�liwe 
metody.  

Po pierwsze, przez „kierowan� rozmow�”. W takim przypadku doradca nalega na podzielenie si� 
szczegółami osobistymi, a nie tylko mglistymi ogólnikami. Musi zadawa� szczegółowe pytania: „Dlaczego 
chcesz si� nawróci�?”, „od jakich grzechów musisz zosta� zbawiony?”, „jakie tajemnice ukrywasz przed 
innymi?”, „czy kiedykolwiek miałe� co� wspólnego z okultyzmem?” Oczywi�cie nie wolno czyni� tego w duchu 
niezdrowej ciekawo�ci i nawracaj�cy si� musi mie� pewno��, �e jego wyznanie pozostanie zachowane w 
dyskrecji. Lecz taka forma pomocy wypływa z postawy miło�ci, gdy� cz�sto wyniesienie takich rzeczy na 
�wiatło dzienne jest pierwszym krokiem do wyzwolenia z królestwa ciemno�ci. Wyznanie ukrytych grzechów 
mo�e uwolni� nawracaj�cego si� od ich panowania nad nim, a tak�e pomniejszy� cierpienie z powodu ukrytej 
winy.  

Po drugie, poprzez u�ycie „szczegółowej listy”. Niektórzy doradcy obecnie korzystaj� z gotowego ju� 
„spisu” rzeczy zakazanych i przedstawiaj� go przyszłemu uczniowi. (�wietna ksi��ka Basilei Schlink 
zatytułowana „The Christian's Victory” (Marshall 1985) zajmuje si� 45 najbardziej powszechnymi grzechami, 
szczególnie tymi, które dotykaj� raczej ducha ni� ciało.)  

Korzystanie z takich list mo�e by� skuteczne i pomocne, zwłaszcza w pobudzaniu pami�ci. Niestety, coraz 
bardziej konieczne jest „przebrni�cie” przez poszczególne przypadki praktyk okultystycznych i seksualnej 
perwersji, poniewa� obydwie te rzeczy prowadz� do zwi�zania, wymagaj�cego nie tylko przebaczenia, ale i 
uwolnienia.  

Pokus� zwi�zan� z takimi „katalogami” jest ch�� koncentrowania si� na bardziej oczywistych i prostszych 
grzechach (jak kradzie�, cudzołóstwo) i zaniedbywanie tych bardziej zło�onych i subtelnych (jak pycha, 
chciwo��), lecz te ostatnie mo�na łatwo wł�czy� poprzez pytanie o konkretne przykłady (zbieranie antyków, 
hazard itd.). Jan Chrzciciel sam podawał takie praktyczne przykłady (Łk 3,10-14 – zwró� szczególn� uwag� na 
wskazówk�: „B�d�cie zadowoleni ze swej zapłaty!”).  

Nowy Testament zawiera takie listy (Mt 15,18-20; Mk 7,21-23; Rz 1,29-32; 13,13-14; 1 Kor 5,9-11; 6,9-10; 
2 Kor 12,20-21; Ga 5,19-21; Ef 4,17-19; 4,25-31; 5,3-4; Kol 3,5-6, 8-9; 1 Tm 1,9-10; 2 Tm 3,1-5; Tt 3,3; 1 P 
2,1; 4,2-4; Ap 21,8; 22,15). Tych 21 nowotestamentowych list zawiera ponad sto ró�nych grzechów. M�dry 
doradca przestudiuje je i b�dzie w stanie zachowa� w pami�ci ich zarys i w razie potrzeby skorzysta� z niego. 
Mo�emy podzieli� je na ró�ne grupy – np. grzechy w sferze my�li, słów i czynów; grzechy przeciwko Bogu, 
innym, sobie; grzechy uczynku i zaniedbania.  

W Nowym Testamencie nie spotykamy �adnej „gradacji” grzechów – np. na grzechy „lekkie” i „�miertelne” 
(chocia� czytamy o „grzechu nie do odpuszczenia” i „grzechu prowadz�cym do �mierci”, obydwa – jak si� 
wydaje, s� beznadziejnymi przypadkami – patrz Mt 12,32; 1 J 5,16); nie powinni�my te� uwa�a�, �e jeden 
grzech mo�e by� powa�niejszy od jakiego� innego, gdy� ka�dy grzech przerywa wi�� z Bogiem.  

Studiowanie takich list w Nowym Testamencie szybko przekona czytelnika, �e wi�kszo�� z Dziesi�ciorga 
Przykaza� z prawa Moj�eszowego zostaje podj�tych w „prawie Chrystusowym”, w gł�bszym znaczeniu i 
szerszym zastosowaniu. Wyj�tek stanowi czwarte przykazanie dotycz�ce szabatu, które nigdy nie było 
kierowane do poga�skich wierz�cych, i które zostało wypełnione w zupełnie inny sposób (zobacz Rz 14,5-6; Kol 
2,16-17; Hbr 4,9-11; tak�e polecam „From Sabbath do Lord's Day” D.A. Carsona (ed.), Zondervan, 1982). 
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Prawo Moj�eszowe mo�e nadal by� u�yteczne jako „przewodnik” prowadz�cy do Chrystusa (Ga 3,24), „w 
istocie, to proste ostrze Zakonu pokazuje nam, jak bardzo jeste�my wykrzywieni przez grzech” (Rz 3,20 – 
parafraza J.B. Phillipsa).  

Wyszczególnienie zalet mo�e by� tak samo skuteczne jak porównanie z wadami. W szczególno�ci 
konfrontacja z doskonało�ci� charakteru, słów i post�powania samego Pana Jezusa mo�e przekona� grzesznika o 
grzechu (Łk 5,8). Gdzie� w gł�bi ka�dy, kto o Nim słyszał, wie, �e �ycie tak wła�nie powinno wygl�da� i �e nikt 
z nas nie jest w stanie tak �y�. Przykład doskonało�ci Jezusa prowadzi do przekonania, �e „wszyscy zgrzeszyli i 
brak im chwały Bo�ej” (Rz 3,23).  

Po trzecie, poprzez „bezpo�rednie objawienie”. Na tym wła�nie etapie pomoc Ducha �wi�tego w 
poradnictwie jest wprost bezcenna, chocia� oczywi�cie dwie poprzednie metody równie� musz� by� poddane 
Jego prowadzeniu.  

Z jednej strony Duch �wi�ty mo�e wydoby� istotne grzechy z pod�wiadomo�ci nawracaj�cego si�. Tak 
naprawd� nigdy nie zapominamy naszych my�li, uczu�, słów i czynów (zauwa�my, jak cz�sto jaki� widok, 
d�wi�k czy nawet zapach mo�e przywoła� dawne wspomnienia). Lecz rzeczywi�cie mamy trudno�ci z 
przypomnieniem sobie czego� wtedy, kiedy tego potrzebujemy. W tym wła�nie momencie Duch �wi�ty mo�e 
nam pomóc (J 14,26). Udzielanie porady mo�emy rozpocz�� od modlitwy o Jego obecno�� i pomoc w 
przypominaniu sobie.  

Z drugiej strony Duch �wi�ty mo�e da� „słowo poznania”. Poprowadzi ono doradc� do głównego „korzenia” 
grzechu, który nawracaj�cy si� mo�e nie�wiadomie lub �wiadomie ukrywa�. Tak jak Jezus „wiedział, co było w 
człowieku” (J 1,48; 2,25; 4,18) i mógł wskaza� prawdziwy problem (np. pragnienie zdobywania i posiadania w 
przypadku młodego i bogatego dostojnika – Mk 10,17-22), tak i Jego Duch daje dzisiaj podobne zrozumienie. 
Pami�tam młod� dziewczyn�, która przez 18 miesi�cy odpowiadała na ka�de wezwanie ewangelizacyjne, maj�c 
nadziej�, �e jej �ycie zmieni si�, lecz nie przyniosło to �adnego efektu. Duch �wi�ty pobudził mnie, abym 
zapytał: „Z kim �yjesz?” i cały problem został od razu wyja�niony, lecz zako�czył si� tak samo, jak przypadek 
młodego dostojnika – odeszła zasmucona, nie chc�c zrezygnowa� z m��czyzny, z którym �yła i który nie chciał 
si� z ni� o�eni�. 	ałuj�c bardzo, nie opami�tała si�.  

 
ROZS�DNE PODEJ�CIE  
 
Zwi�zane jest z dwoma aspektami – emocjami towarzysz�cymi opami�taniu i czynami, które powinny po 

nim nast�pi�.  
Warto zwróci� uwag� na coraz wi�ksz� potrzeb� rozró�nienia pomi�dzy win� psychologiczn� (tym, co 

odczuwamy w stosunku do siebie samych) a moraln� (tym, co Bóg odczuwa w stosunku do nas). To pierwsze 
jest cz�sto uwarunkowane (przez wychowanie, temperament, itd.) i sztuczne (nienawi�� do siebie samego i 
u�alanie si� maj� działanie destrukcyjne, cz�sto stoj�ce na przeszkodzie opami�taniu si�). Wina moralna jest 
raczej obiektywna ni� subiektywna, oznacza zdolno�� do wykroczenia poza siebie samego i ujrzenia grzechu 
takim, jakim on naprawd� jest. Przypowie�� o synu marnotrawnym jest doskonałym przykładem. Uczucia syna 
zmieniły si� z �alu na prawdziwe opami�tanie, kiedy stan�ł twarz� w twarz z miło�ci� swego ojca i u�wiadomił 
sobie ogrom swego zaniedbania. Jak�e łatwo nasze emocje zniekształcaj� nasz s�d:  

Kiedy�, ogarni�ty �wi�t� pasj�, 
Wołałem w rozpaczliwym �alu: 
„O, Panie, me serce jest czarne od winy; 
Najwi�kszym Jestem spo�ród grzeszników!” 
Wtedy mój anioł stró� si� zni�ył 
I szepn�ł mi do ucha: 
„Pró�no�� przemawia przez ciebie, człowieku, 
Daleko ci do takiego grzechu!”  
(autor nieznany)  
Ten krótki wiersz rzuca �wiatło na niebezpiecze�stwo zwi�zane ze skrzywionymi emocjami, które mog� 

łatwo nas oszuka�, odcinaj�c od rzeczywisto�ci: na przykład, kto� mo�e bardziej pot�pia� si� za masturbacj�, ni� 
za morderstwo. Czasami grzechy, którymi grzesznik zamartwia si� najbardziej, nie s� t� prawdziw� barier� 
mi�dzy nim a Bogiem. 	al z jakiego� powodu mo�e zaciemnia� poczucie winy z powodu czego� innego. Serce 
człowieka jest mistrzem w samooszukiwaniu si�. By� rozs�dnym to znaczy mie� wyczucie proporcji i warto�ci. 
Bierze si� ono z przybli�ania grzesznikowi prawd Pisma przez Ducha �wi�tego.  

Wa�ne jest równie�, aby realistycznie podchodzi� tak do czynów, jak i do uczu� zwi�zanych z 
opami�taniem. W przypadku niektórych grzechów niemo�liwe jest ich naprawienie. W przypadku innych 
niem�dre byłoby nawet usiłowanie tego – odkopywanie przeszło�ci mo�e wyrz�dzi� powa�ne szkody. W tym 
wła�nie momencie jeden z darów Ducha �wi�tego nazywany „słowem m�dro�ci” mo�e by� tak bardzo 
u�yteczny. Pewien m��czyzna przyznał mi si� do popełnienia cudzołóstwa, lecz zastanawiał si�, czy powinien o 
tym powiedzie� swej �onie, która przebywała w szpitalu dla umysłowo chorych. Pan dał mi dla niego takie 
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słowo: „Tak mówi Pan: ona jest teraz dla mnie dzieckiem, a dziecku nie mówi si� takich rzeczy” (w tym 
momencie został całkowicie uwolniony od poczucia winy, a teraz �yje wła�ciwie i kocha sw� �on� tak, jak 
powinien).  

Najtrudniejsze do rozwi�zania sytuacje dotycz� rozwodu i powtórnego zawarcia mał�e�stwa. Co Jezus 
powiedział Samarytance? 	e ma wróci� do pi�tego m��a? Czy do czwartego, trzeciego, drugiego lub 
pierwszego? Czy miała pozosta� w stanie wolnym do ko�ca �ycia? Gdyby�my tylko wiedzieli! Nie miejsce i 
czas po temu, aby rozwa�a� t� skomplikowan� kwesti� (wymagałoby to osobnej ksi��ki). Jednak�e zawsze 
uwa�ałem, �e m�drze jest upewni� si�, czy przed przyst�pieniem do omawiania indywidualnych okoliczno�ci, 
obydwie strony jasno rozumiej� dwie nast�puj�ce rzeczy. Po pierwsze, �e przebaczenie nie uniewa�nia 
wszystkich poprzednich zobowi�za� – poczynaj�c od po�yczki a� do mał�e�stwa (wyobra�my sobie, jakby to 
było, gdyby�my powiedzieli w banku, �e wszystkie nasze długi zostały spłacone na Golgocie!); odrodzenie nie 
zmienia �onatego czy rozwiedzionej w kawalera czy pann�! Po drugie, jakiekolwiek wyj�tki znale�liby�my w 
Pi�mie (przyjmuj� wyj�tek Jezusa o cudzołóstwie, lecz nie tak zwany „wyj�tek Pawłowy” o opuszczeniu – Mt 
19,9; 1 Kor 7,15; „zwi�zani” w tym drugim tek�cie nie jest słowem, którego Paweł zwykle u�ywał na okre�lenie 
„wi�zów mał�e�skich”, jak w wierszu 39 lub Rz 7,2), zasada Jezusowa jest zupełnie jasna: powtórne zawarcie 
mał�e�stwa jest cudzołóstwem w oczach Boga. Kto�, komu Bóg przebaczył grzech cudzołóstwa, nie ma prawa 
nadal w nim trwa� (J 8,11). Dla wielu „owocem godnym opami�tania” b�dzie pozostanie w stanie wolnym lub 
pogodzenie si� ze swoim poprzednim mał�onkiem (1 Kor 7,11). Je�eli te dwie zasady s� w pełni akceptowane, 
wówczas mo�na szuka� m�dro�ci od Pana i najlepszego rozwi�zania, zwłaszcza tam, gdzie sytuacja dotyczy 
dzieci, o które Pan ma szczególn� trosk� (Mt 18,10; Łk 17,2). Jednak wi�kszo�� „czynów opami�tania” mo�na o 
wiele łatwiej okre�li� ni� dokona�. Zasadnicze jest to, aby naprawi� wszystko, co da si� naprawi�. Mo�na 
spłaci� długi, przeprosi� tych, których skrzywdzili�my, wyzna� przest�pstwo policji. Znam pewnego człowieka, 
który po nawróceniu przyznał si� policji do popełnionego przest�pstwa, dostał najbardziej łagodny z mo�liwych 
wyrok, a w wi�zieniu uzyskał od swych towarzyszy przydomek „biskup”, z powodu entuzjazmu z jakim 
opowiadał im o Jezusie; chwalił si� te�, �e jest jedynym ewangelist� w Wielkiej Brytanii, całkowicie opłacanym 
przez Jej Wysoko�� królow�! Czynienie dobra tym, którzy wyrz�dzali zło, jest niezwykle skuteczne w 
zwalczaniu zgorzknienia i niech�ci.  

Zach�caj�c do poprawy, wyrównania szkód i pojednania, musimy uczyni� zupełnie jasnym fakt, �e w 
�adnym wypadku nie jest to „odpokutowaniem” czy przebłaganiem za grzechy przeszło�ci, nawet je�li takie 
czyny rzeczywi�cie uspokajaj� sumienie czy uwalniaj� od poczucia winy. Uczynki opami�tania nie słu�� 
„zaskarbieniu sobie” Bo�ej łaski. Powinni�my je bardziej widzie� jako wyra�enie prawdziwego pragnienia 
zbawienia od grzechów i gł�bokiej wdzi�czno�ci za cud przebaczenia. Nie jeste�my zbawieni przez opami�tanie, 
lecz przez wiar�, chocia� jedno i drugie jest darem Bo�ym jak równie� czynem człowieka (Dz 5,31; Ef 2,8).  

Opami�tanie ma miejsce po raz pierwszy przy chrze�cija�skich narodzinach, ale z pewno�ci� nie ko�czy si� 
na nich. Mo�na okre�li� je jako „sposób �ycia”. To prawda, �e po nawróceniu b�dziemy mie� wi�cej wspólnego 
z opami�taniem, chocia� musi si� ono rozpocz�� ju� przed nim. Jedn� z cech charakterystycznych „�wi�tego” 
jest wzrastaj�ca �wiadomo�� tego, �e jest „grzesznikiem”. Trwanie w opami�taniu jest zasadnicze dla procesu 
u�wi�cenia. W miar� jak duchowa dojrzało�� daje coraz wi�ksz� zdolno�� rozró�niania pomi�dzy dobrem i złem 
(Hbr 5,14), potrzeba opami�tywania si� b�dzie coraz wi�ksza, nie mniejsza. Najbardziej skruszeni zwykle s� 
najbardziej �wi�ci. Dlatego te� opami�tanie b�dzie si� rozci�ga� do ko�ca �ycia.  

B�dzie ono tak�e obejmowa� całe �ycie. W miar� jak chrze�cijanin staje si� coraz bardziej dojrzały, staje si� 
te� coraz bardziej �wiadomy zła w otaczaj�cym go �wiecie. Uczy si� rozpoznawa� grzechy w Ko�ciele, w 
narodzie i na �wiecie, a tak�e odczuwa� win� innych i wyra�a� �al z ich powodu. Rozwija w sobie „sumienie 
społeczne”, które popchnie go do czynów opami�tania w „działalno�ci społecznej”. A przede wszystkim, 
zostanie to odzwierciedlone w jego modlitwie wstawienniczej, stanowi�cej echo pro�by samego Jezusa: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedz�, co czyni�” (Łk 23,34).  

Jednak�e ten podwójny wymiar opami�tania, do ko�ca i na całe �ycie, stanowi cz��� �ycia w Królestwie. 
Niewła�ciwe i nierealistyczne byłoby wprowadzenie tych aspektów do procesu narodzin. Chocia� zupełnie 
konieczne i usprawiedliwione jest wymaganie dowodu prawdziwego opami�tania, nie mo�na oczekiwa� 
całkowitego opami�tania (z ka�dego popełnionego grzechu); równałoby si� to d��eniu do u�wi�cenia przed 
usprawiedliwieniem (co jest podstawowym bł�dem wszystkich innych religii, z judaizmem wł�cznie). Podobnie, 
w momencie wkraczania do Królestwa grzesznik musi opami�ta� si� jedynie ze swych własnych grzechów; w 
przypadku wyst�pków i przest�pstw zbiorowych istotny jest tylko jego osobisty w nich udział, je�li takowy 
zaistniał. W pewnym sensie decyduje si� on na rozpraw� s�dow� przed dniem s�du, przyznaj�c si� do winy i 
uzyskuj�c uniewinnienie w imieniu Jezusa.  

Aby otrzyma� ten werdykt, opami�taniu musi towarzyszy� wiara. Je�eli opami�tanie uczyni� jedynym czy 
podstawowym elementem narodzin, jak to cz�sto bywa w przypadku stanowiska „liberalnego”, w rezultacie 
niebezpiecznie zbli�amy si� do zbawienia przez uczynki, które niezmiernie odpowiada naszemu wiekowi „zrób-
to-sam”. Nacisk kładzie si� wtedy na to, co człowiek czyni dla Boga, a nie na to co Bóg czyni dla człowieka. Nie 
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jeste�my usprawiedliwieni przez uczynki zakonu ani przez uczynki opami�tania! Musimy pomaga� ludziom w 
opami�taniu si�; musimy im tak�e pomóc w uwierzeniu.  

 

33. 
JAK POMAGA� UCZNIOM W UWIERZENIU 

 
�wiat mówi „zobaczy�, to uwierzy�”. Biblia mówi „wiara pochodzi ze słuchania” (Rz 10,7). Dlatego 

powszechnie zakłada si�, �e jedynie „�lepa wiara” jest prawdziwa, �e ewangelia musi dociera� do duszy 
człowieka przez uszy, a nie przez oczy.  

Z pewno�ci� wiara si�ga poza �wiat widzialny (Hbr 11,1, 27); istnieje te� szczególne błogosławie�stwo dla 
tych, którzy nie widz�c Go, wierz�, �e Jezus �yje (J 20,29; zauwa�my, �e Tomasz nie był wi�kszym 
niedowiarkiem ni� pozostałych dziesi�ciu apostołów czy nawet kobiety przy grobie – patrz Mk 16,9-14). Lecz 
czy jest to cała prawda? Czy �wiat chc�cy ujrze� jaki� dowód prawdziwo�ci ewangelii prosi o co�, o co nie 
powinien i, jak niektórzy dodaliby, co i tak jest niemo�liwe? Czy Nietzsche rzeczywi�cie zupełnie nie miał racji 
mówi�c, �e chciałby zosta� zbawiony, gdyby chrze�cijanie wygl�dali na troch� bardziej zbawionych?  

 
SŁOWA, CZYNY I ZNAKI  
 
Próbuj�c odpowiedzie� na te pytania, mo�emy najpierw przyjrze� si�, w jaki sposób w czterech ewangeliach 

widzenie cz�sto prowadziło do wiary. Ci 	ydzi, którzy „przyj�li” Jezusa, „uwierzyli w Jego imi�” i „narodzili 
si� z Boga”, cz�sto czynili tak, gdy� widzieli Jego cuda. Najwa�niejszym punktem szczytowym było 
wskrzeszenie Łazarza (J 11,45). Dlatego wła�nie ewangelia Jana mówi o cudach jako o znakach, fizycznych 
wydarzeniach wskazuj�cych na rzeczywisto�� nadnaturaln�. Jezus nigdy nie zniech�cał tych, którzy dochodzili 
do wiary w Niego t� wła�nie drog�. Lecz bardzo krytycznie oceniał tych, którym zale�ało jedynie na fizycznych 
korzy�ciach płyn�cych z Jego słu�by, a nie na duchowych błogosławie�stwach, które niosły Jego cuda (J 6,26) -
postawa a� nadto powszechna w naszym materialistycznym wieku. Odmawiał te� czynienia cudów, aby 
zadowoli� ciekawo�� wrogo i sceptycznie nastawionych ludzi (Mt 16,1-4), chocia� obiecał im „znak Jonasza”. 
Powinni�my pami�ta�, �e gdyby nikt nie zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, nie byłoby takiej religii jak 
chrze�cija�stwo (por. Łk 24,24); Jezus byłby uwa�any po prostu za proroka (za jakiego uwa�a Go zarówno 
judaizm, jak i islam).  

Piotr nie wahał si� u�y� jako dowodu na zmartwychwstanie i wniebowst�pienie Jezusa faktu, �e „[On] 
sprawił to, co wy teraz „widzicie” i „słyszycie"„ (Dz 2,33). Wydarzenia te udowadniały jednocze�nie, �e Jezus 
jest teraz Panem i Chrystusem. Pó�niej Piotr i Jan skorzystali ze sposobno�ci, jaka nadarzyła si� przy okazji 
cudownego uzdrowienia prosz�cego o jałmu�n�, aby poprowadzi� tłum do uwierzenia w Jezusa; ludzie widzieli 
cud i słyszeli ewangeli� (Dz 3,9-10; 4,4). Oczywiste jest, �e „znaki i cuda” były jednym z czynników 
wpływaj�cych na spektakularny wzrost pierwotnego Ko�cioła (Dz 5,12-16).  

Paweł tak�e rozumiał przekazywanie ewangelii w takich kategoriach. I rzeczywi�cie mówił o trzech 
wymiarach – słów, czynów i znaków. Informuj�c zbór w Rzymie o swoich metodach ewangelizacyjnych w�ród 
pogan, tu� przed jego podró�� do Rzymu, pisał: „Przywiodłem ich do posłusze�stwa przez zwiastowanie 
ewangelii i dobre �ycie, jakie w�ród nich wiodłem, i przez cuda, jakie Bóg czynił przeze mnie jako znak od 
Niego – wszystko przez moc Ducha �wi�tego. W ten sposób w pełni osi�gn�łem cel mojej słu�by ewangelii 
pocz�wszy od Jerozolimy a� po Iliri�” (parafraza Rz 15,19; por. 1 Tes 1,5).  

Najbardziej uderzaj�cy w tym opisie jest fakt, �e Paweł wymienia dwa wymiary dla oka i tylko jeden dla 
ucha. Prawda słów jest potwierdzona przez rzeczy widzialne – ludzkie czyny i Bo�e znaki. Ludzkie czyny to nie 
przede wszystkim pomoc społeczna czy presja polityczna, chocia� te mog� równie� by� skutkiem ewangelii. 
Chodzi tu o „o wiele wy�szy standard �ycia” – pod wzgl�dem moralnym a nie materialnym – który Jezus 
zarysował w swym kazaniu na górze: �adnej zło�ci, po��dania, rozwodu, przekle�stw, zemsty, obnoszenia si� ze 
sw� pobo�no�ci�, �adnych zmartwie� itd. (patrz Mt 5,16 i cało�� Mt 5-7). Bo�e znaki to przede wszystkim 
uzdrowienie z choroby i uwolnienie od demonów (Mt 10,1), chocia� nie ko�cz� si� na tym (por. o�lepienie 
czarownika Elymasa przez Pawła, b�d�ce kopi� jego własnego o�lepienia na drodze do Damaszku, prowadz�ce 
do nawrócenia konsula – Dz 9,9; 13,11).  

Wszystko to ł�czy si� z ewangeli� o „Królestwie”. Dobra nowina brzmi: Królestwo Bo�e (Jego panowanie a 
nie wło�ci) zostało utwierdzone na ziemi przez przyj�cie Króla. Teraz wst�pił On na tron całego wszech�wiata, 
podczas gdy Jego poddani na ziemi, ciesz�c si� ju� dobrodziejstwami płyn�cymi z Jego panowania, 
przygotowuj� wszystkich, którzy wierz�, do pełnego i ostatecznego zało�enia Królestwa, spodziewanego po 
powrocie Króla na t� planet�. Jest to rzeczywi�cie niewiarygodny plan, zupełnie przekraczaj�cy ludzkie 
do�wiadczenie i wyobra�ni� (Iz 64,4, cytowane w 1 Kor 2,9). Przyszłe Królestwo jest te� obecnym Królestwem 
tu i teraz (połowa przypowie�ci Jezusa wskazuje na przyszły kryzys zało�enia Królestwa na ziemi; druga połowa 
wskazuje na obecny proces). Czy nierozwa�ne ze strony ludzi jest oczekiwanie jakich� widocznych znaków 
�wiadcz�cych o tym, �e Królestwo ju� tutaj istnieje? Wskazuj�c na Bo�e znaki, nowotestamentowi uczniowie 
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mogli twierdzi�, �e Jezus ju� teraz jest suwerennym władc�; pokazuj�c swe czyny dowodzili, �e ju� teraz s� Jego 
poddanymi. Królestwo nie tylko mo�e, ale i powinno by� demonstrowane jak i ogłaszane (Łk 10,9). Dokładnie 
to miał na my�li Paweł mówi�c, �e jego zwiastowaniu w Koryncie towarzyszyła „demonstracja mocy Ducha 
�wi�tego” (1 Kor 2,4; por. Dz 14,3).  

 
CZY NADNATURALNE ZNAKI S� NIEPOTRZEBNE?  
 
Zwykle przyznaje si�, �e apostolskie zwiastowanie było potwierdzane w ten sposób (2 Kor 12,2), lecz cz�sto 

te� dowodzi si�, �e nie miał to by� wzór ewangelizacji dla całej historii Ko�cioła. Jako argument przytacza si� 
twierdzenie, �e w momencie zako�czenia i zapisania nauki apostolskiej potwierdzanie autentyczno�ci tej nauki 
przez cuda stało si� ju� niepotrzebne. Wiara miała skupi� si� na wierzeniu w przeszłe (tzn. niewidzialne) cuda 
jako dowód prawdy ewangelii! Widzialny druk jest w takim razie traktowany jako wystarczaj�ce i odpowiednie 
zast�pstwo dla widzialnej mocy! Ani Pismo, ani historia Ko�cioła nie popieraj� twierdzenia, �e Bóg nie 
potwierdza ju� cudami swego słowa, skoro jego mówiona forma została zast�piona pisan�. (Na przykład, list 
Johna Wesleya z 4 stycznia 1749 do sceptycznie nastawionego dr Conyersa Middletona na temat proroctwa, 
mówienia j�zykami i uzdrawiania jest klasycznym przykładem obrony ci�gło�ci nadnaturalnych darów. Patrz 
„Letters” Johna Wesleya, Epworth 1931, t.2, str. 312.)  

Istnieje jeden jasny tekst biblijny, przeciwstawiaj�cy si� pogl�dowi, �e Bóg wycofał nadnaturalne znaki, 
chocia� nie jest on cz��ci� pierwotnego tekstu (mianowicie Mk 16,15-20). Nawet gdyby miał to by� pó�niejszy 
dodatek dopisany przez redaktora z pierwotnego Ko�cioła, stanowiłby jeszcze lepszy dowód na postaw� post-
apostolskiego chrze�cija�stwa! Czytamy tu o wysłaniu członków Ko�cioła na cały �wiat i a� do sko�czenia 
�wiata. Obietnica mówi o cudach towarzysz�cych wszystkim wierz�cym, nie tylko apostołom, kiedykolwiek i 
gdziekolwiek ewangelia b�dzie zwiastowana. Interpretowanie owych „znaków” przez „wiele nawróce�”, albo 
„zmienione �ycie” jest pogwałceniem biblijnej terminologii i prób� usprawiedliwienia braku takich znaków.  

Ci, którzy opowiadaj� si� za wygini�ciem „znaków i cudów”, musz� to udowodni�. Jednemu nie mog� 
jednak zaprzeczy� – sam Duch �wi�ty nie przestał istnie�. Dopóki nie ustali si� jasnych podstaw biblijnych czy 
historycznych, wyja�niaj�cych radykaln� zmian� w Jego sposobie działania, objawianie Jego mocy i udzielanie 
darów pozostan� integralnymi i przekonuj�cymi cechami przekazywania pełnej ewangelii (Hbr 2,4). Dodajmy 
jeszcze, �e drukowane czy nawet zwiastowane słowo mogłoby by� niesione wsz�dzie bez Ducha �wi�tego (np. 
mo�na by opłaca� niewierz�cego za roznoszenie traktatów i w rezultacie tego niektórzy mogliby przyj�� 
zbawienie!) – lecz niemo�liwe jest okazywanie ludzkich czynów i Bo�ych znaków bez Jego obecno�ci (i dlatego 
pewnie Jezus nakazał uczniom czeka� w Jerozolimie, a� otrzymaj� moc). Nawet biblijna wiedza o Jego �mierci, 
zmartwychwstaniu i wniebowst�pieniu najwyra�niej nie wystarcza do tego, aby by� Jego �wiadkiem (por. Łk 
24,27 z Dz 1,8).  

 
WARTO�� LOGICZNEJ OBRONY  
 
Pomagaj�c innym w uwierzeniu, powinni�my rozwa�y� jeszcze jeden rodzaj dowodu prawdziwo�ci 

ewangelii. Mam tutaj na my�li rol� apologetyki, potrzeb� i zdolno�� do przedstawienia „logicznej obrony” 
wiary. Półprawd� jest twierdzenie, �e nikomu jeszcze si� nie udało wprowadzi� kogo� do Królestwa drog� 
argumentacji (na poparcie takiego stanowiska cz�sto cytuje si� reakcj� Agryppy na prób� przekonania go przez 
Pawła; Dz 26,28). Cz�sto bariery odgradzaj�ce kogo� od prawdy mog� zosta� usuni�te przez pokazanie, �e wiara 
nie jest popełnieniem intelektualnego samobójstwa. (Na przykład, publikacje C.S. Lewisa, Francisa Schaeffera, 
Bernarda Ramma czy Josha McDowella dla wielu okazały si� tak� pomoc�; dostarczaj� one wielce skutecznej 
„amunicji"!) Wiara i rozum pod��aj� t� sam� drog� do prawdy, chocia� wiara dociera dalej. Czy to nie Abraham 
Lincoln powiedział: „Przyjmij tyle, ile mo�esz z Biblii rozumem, reszt� przyjmij wiar�, a b�dziesz �ył i umrzesz 
szcz��liwszym człowiekiem?”  

Z jednej strony zauwa�amy coraz to wi�ksz� liczb� dowodów na historyczn� rzetelno�� Biblii, zwłaszcza w 
dziedzinie archeologii. Szczegółowy opis w relacjach o zmartwychwstaniu Jezusa byłby wystarczaj�cy do 
przekonania ka�dego s�du, �e wydarzenie to rzeczywi�cie miało miejsce. Mo�na te� dowie��, �e wiele z tak 
zwanych „sprzeczno�ci” jest jedynie domniemanych lub powierzchownych. Historyczno�� samego tekstu budzi 
coraz wi�ksz� pewno��. Fakt, �e blisko sze��set ró�nych przepowiedni ju� wypełniło si� (pozostałych 20 procent 
dotyczy prawie wył�cznie ko�ca �wiata), robi wi�ksze wra�enie ni� zabobonna astrologia czy naukowa 
futurologia. Przeci�tny niewierz�cy jest w du�ym stopniu nie�wiadomy wielkiej liczby dowodów 
potwierdzaj�cych prawd� Bo�ego Słowa.  

Z drugiej strony skuteczna apologetyka musi obj�� nie tylko pojedyncze szczegóły historyczne, lecz tak�e 
ogólny pogl�d filozoficzny Biblii. Pismo �wi�te z pewno�ci� nie uczy „ateizmu” (twierdzenie, �e nie ma Boga, 
co wymaga wielkiej wiary!), „agnostycyzmu” („Nie wiem czy Bóg jest, czy Go nie ma”), „panteizmu” 
(„wszystko jest Bogiem”), „humanizmu” („człowiek dojrzał, aby sta� si� Bogiem”) czy te� „deizmu” („Bóg 
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stworzył �wiat, lecz teraz ju� nad nim nie panuje”). Prawdziw� filozofi� biblijn� jest „teizm” („Bóg stworzył i 
panuje nad całym wszech�wiatem”) – pogl�d, który najbardziej sensownie podchodzi do przyrody i historii.  

Przedstawiaj�c poszczególne dowody lub bardziej ogólne prawdy, wypełniamy biblijne polecenie: „...zawsze 
gotowi do obrony przed ka�dym, domagaj�cym si� od was wytłumaczenia si� z nadziei waszej” (1 P 3,15). 
Jednak�e rozum jest tak samo subiektywny, jak obiektywny i powinien bra� pod uwag� nie tylko dowód, ale i 
do�wiadczenie. T� pierwsz� cz��� mo�emy zako�czy� dwoma ostrze�eniami. Po pierwsze, konieczne jest 
rozró�nienie czy pytaj�cy ma prawdziwe trudno�ci i pragnie je rozwi�za�, czy te� po prostu buduje obronny mur 
chroni�cy jego zdecydowany sceptycyzm (w tym drugim przypadku, bez wzgl�du na to ile problemów 
skutecznie rozwi��emy, coraz to nowe b�d� si� pojawia�!). Po drugie, chocia� powinni�my si� zaj�� 
przeszkodami natury umysłowej, musimy zaznaczy�, �e pierwszorz�dne problemy powstrzymuj�ce nas od wiary 
w Boga s� natury moralnej (nasz� najgł�bsz� potrzeb� jest przebaczenie, a nie o�wiecenie).  

 
POMAGANIE INNYM WE WPROWADZANIU WIARY W CZYN  
 
Przedstawiwszy ju� ewangeli� słowami, czynami i znakami, poprzez ucho i oko sercom i umysłom, b�d�c te� 

pewnym, �e prawda ewangelii została w pełni zaakceptowana, nast�pnym krokiem jest pomoc w wyra�eniu 
wiary, gdy� uwierzenie dotyczy przede wszystkim woli (patrz rozdział 3). Trzeba podj�� dwa praktyczne kroki.  

Po pierwsze, wiara powinna zosta� wyra�ona słowami. Niezbyt pomocne jest dostarczenie gotowych słów 
czy to w postaci przykładowego credo, czy „modlitwy grzesznika”. Nawracaj�cy si� mo�e bardziej zwraca� 
uwag� na tego, za kim powtarza takie słowa, ni� Tego, do kogo s� one skierowane. Nade wszystko jednak, 
stopie� szczero�ci b�dzie ró�ny w zale�no�ci od tego, jak bardzo „liturgia” taka b�dzie odpowiednia dla emocji i 
my�li mówi�cego. O wiele lepiej jest pozwoli� takiej osobie zwróci� si� bezpo�rednio do Pana, szukaj�c 
własnych słów, bez wzgl�du na to, jak proste s� czy niezdarne. Wra�liwy doradca słuchaj�c uwa�nie tego, co 
zostało powiedziane, i co powiedziane nie zostało, b�dzie potrafił rozpozna�, jakiej dalszej pomocy potrzebuje 
taka osoba i czy prawdziwie i szczerze „wezwała imienia Pa�skiego”. Na tym etapie powinni�my j� zach�ca� 
aby u�ywała imienia „Jezus”, a kiedy ju� zrozumie jego znaczenie, aby nazywała Go „Panem”. W 
szczególno�ci, powinni�my zwróci� uwag� na obecno�� czy te� brak zaimków osobowych czy kto� mówi: 
„wierz�, �e umarłe� i zmartwychwstałe�”, czy te�: „wierz�, �e umarłe� za „mnie”, abym dzi�ki Tobie przestał 
grzeszy�, i �e zmartwychwstałe�, aby pomóc „mi” w odnalezieniu prawdziwego �ycia”. Mo�e konieczne b�dzie 
zach�ci� tak� osob� do kilku krótkich modlitw, przeplatanych radami, wyra�aj�cych ka�dy aspekt wiary, który ta 
osoba kolejno sobie u�wiadamia.  

Po drugie, wiara powinna by� wyra�ona czynami. Niezmiernie wa�ne jest pomóc danej osobie rozpocz�� �y� 
wiar�, a tak�e trwa� w tym przez reszt� �ycia. Najlepsz� drog� osi�gni�cia tego jest wskazanie jakiej� 
szczególnej potrzeby czy sytuacji wymagaj�cej natychmiastowej pomocy Pana. Nast�pnie mo�na omówi� ten 
problem; powinni�my jasno wytłumaczy� tej osobie, �e wiara nie jest przekonaniem, i� Bóg „mo�e” pomóc, ale 
�e „uczyni” to. Istotne jest odkrycie poziomu wiary tej osoby, zanim zaczniemy si� z ni� modli�. Najlepiej 
byłoby poda� ró�ne sugestie odno�nie sposobu, w jaki Pan mógłby zadziała� w danej sytuacji (pocz�wszy od 
drobnej do całkowitej zmiany) i zapyta� t� osob�, której z tych mo�liwo�ci si� spodziewa. Moja własna metoda 
rozró�niania poziomu wiary polega na bezpo�rednim wyzwaniu („A wi�c naprawd� wierzysz, �e Pan ze�le ci 
2000 zł przed ko�cem miesi�ca?”) – lecz zamiast słucha� odpowiedzi, patrz� prosto w oczy tej osoby. Oko jest 
„�wiatłem ciała” i zw�tpienie zawsze zdradza si� „spojrzeniem w bok”; tylko je�li �renice pozostan� 
niewzruszone i osoba ta otwarcie odpowiada spojrzeniem, mog� swobodnie modli� si� w pewno�ci, �e obietnica 
Jezusa dotycz�ca „dwóch, którzy zgodzili si� mi�dzy sob�” zostanie spełniona (Mt 18,19). Cz�sto konieczne jest 
zredukowanie wielko�ci takiej pro�by do poziomu wiary nowo nawróconego; lecz o wiele bardziej pomocna 
b�dzie modlitwa o co� niewielkiego, co rzeczywi�cie si� wydarzy, ni� o co� wielkiego, co si� nie wydarzy! Nie 
tylko zostanie przekazany dar wiary, lecz tak�e wzmocni si� wiar� i wspomo�e jej wzrost.  

Oczywi�cie zakłada si�, �e dobry doradca powie uczniowi, i� pierwszym praktycznym sposobem wyra�enia i 
wprowadzenia w czyn wiary jest pogrzebanie starego, martwego �ycia i obmycie go z brudu w wodzie chrztu. 
Je�eli naprawd� ufa Jezusowi w sprawie przebaczenia, ch�tnie posłucha Go, poddaj�c si� temu obrz�dowi 
oczyszczenia (Dz 2,38).  

 

34. 
JAK POMAGA� UCZNIOM W OCHRZCZENIU SI� 

 
Mógłby to by� najkrótszy i najprostszy rozdział w tej ksi��ce! Nale�y zrobi� tylko dwie rzeczy.  
Po pierwsze, absolutnie najwa�niejsze jest upewnienie si� czy kandydat do chrztu prze�ył prawdziwe 

opami�tanie i prawdziwie uwierzył (patrz rozdział 2, 3, 32, 33), pami�taj�c równocze�nie o tym, �e wyznanie 
słowne nie jest �adn� gwarancj� posiadania wiary. Je�eli dwa powy�sze warunki s� spełnione, nie ma �adnego 
powodu aby dłu�ej odwleka� moment chrztu.  
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Po drugie, konieczne jest znalezienie miejsca z dostateczn� ilo�ci� wody (J 3,23). Nowotestamentow� form� 
chrztu jest najwyra�niej zanurzenie (samo słowo wskazuje na to, jak równie� sposób jego u�ycia) i z pewno�ci� 
odpowiada nowotestamentowemu znaczeniu chrztu (poł�czenie „k�pieli” i „pogrzebu”). W Polsce jest to 
stosunkowo łatwe: cz�sto kaplice wyposa�one s� w baptysteria, nie wspominaj�c ju� o mo�liwo�ci skorzystania 
z basenów w o�rodkach sportowych i rekreacyjnych; kraj ten obfituje te� w jeziora i rzeki, a nawet morze. W 
Rosji czasem przełamuje si� lód zamarzni�tego jeziora, a troch� pó�niej rozmra�a si� kandydata! Czasami te� w 
regionach pustynnych nawiedzanych przez susze wykopuje si� grób, wy�ciela go płótnem, w które nast�pnie 
owija si� kandydata i kropi si� je wod� a� płótno całkowicie przemoknie. Tam gdzie jest ch��, znajdzie si� i 
sposób!  

 
PRAKTYKA CHRZCIELNA  
 
Skuteczno�� tego aktu nie zale�y od �ci�le okre�lonej ilo�ci wody, gdy� nie chodzi tu przede wszystkim o 

obmycie ciała (1 P 3,21). Lecz im wyra�niej przedstawimy go w kategoriach k�pieli jak i pogrzebu, tym wi�ksze 
znaczenie ma on dla katechumena. Ci, którzy zostali pokropieni jako wierz�cy, cz�sto czuj� niedosyt; wydaje 
si�, �e nie ma �adnego powodu, dla którego ich chrzest nie miałby zosta� dopełniony przez zanurzenie, dodaj�c 
w ten sposób aspekt „pogrzebu” do „k�pieli” (dopasowuj�c odpowiednio słowa do tej okazji).  

Jego skuteczno�� nie zale�y równie� od stanu czy statusu duchowego osoby, która chrzci. Jan Chrzciciel sam 
nie był nawet ochrzczony, a jednak Jezus przyj�ł chrzest z jego r�k (Mt 3,14). Dzisiaj mo�e nie czuliby�my si� 
zbyt pewnie, gdyby ochrzci� nas miał kto�, kto sam nie byłby gotowy przyj�� chrztu. W Nowym Testamencie 
nie ma te� w ogóle mowy o tym, �e chrzest ma by� udzielany jedynie przez osoby sprawuj�ce szczególn� słu�b� 
(Pismo nie mówi o monopolu „ordynowanych” na udzielanie sakramentów). W rzeczywisto�ci apostołowie, 
na�laduj�c przykład Jezusa, pozostawiali usług� chrzczenia swym pomocnikom (por. J 4,2 z Dz 10,48 i 1 Kor 
1,13-17). Sam Paweł został ochrzczony przez „zwykłego” brata imieniem Ananiasz (Dz 9,17-18). Istotnym 
elementem jest poddanie si� komu� innemu, czego nasz Pan jest sam doskonałym przykładem. K�piel czy 
pogrzeb odbywa si� dla nas, nie przez nas; „zwłoki” nie pomagaj� sobie przy pogrzebie!  

Jednak�e „wszystko powinno odbywa� si� godnie i w porz�dku” (1 Kor 14,40). Je�eli na miejscu s� dojrzali 
chrze�cijanie, starsi, dobrze byłoby ich poprosi� o t� usług�. I ze wzgl�du na innych, jak równie� samego 
kandydata, lepiej byłoby, �eby to była ceremonia publiczna a nie prywatna. By� mo�e do tego wła�nie 
nawi�zywał Paweł mówi�c o „publicznym zło�eniu �wiadectwa”, kiedy przypominał Tymoteuszowi o „zło�eniu 
dobrego wyznania wobec wielu �wiadków” (1 Tm 6,12). Lecz musimy równocze�nie podkre�li�, �e to „mokre 
�wiadectwo” nie jest prawdziwym celem chrztu, jakkolwiek gł�boki wpływ mo�e wywiera� on na 
obserwatorach.  

Z pewno�ci� istnieje rzetelna podstawa biblijna uzasadniaj�ca zabieranie głosu przez katechumena podczas 
samego chrztu. Jego słowa powinny by� jednak kierowane do Pana, w wyznawaniu grzechów (Mt 3,6), i 
wzywaniu imienia „Jezus” (Dz 22,16) z pro�b� o przebaczenie tych grzechów (Dz 2,38). Taka modlitwa 
powinna by� raczej wyra�eniem opami�tania i wiary, a nie histori� nawrócenia adresowan� �wiadomie do 
widzów; mo�e to drugie jest pomocnym dodatkiem, ale na pewno nie powinno zast�powa� tego pierwszego.  

Natychmiast po zanurzeniu i wynurzeniu kandydata powinno si� poło�y� na niego r�ce wraz z gorliw� 
modlitw� o przyj�cie Ducha �wi�tego, je�eli kandydat jeszcze Go nie otrzymał (por. Dz 10,47 z 19,5-6; zobacz 
tak�e nast�pny rozdział). W tym czasie dobrze b�dzie, je�li reszta zgromadzenia odwróci sw� uwag� od chrztu i 
zwróci j� na Pana, wł�czaj�c si� w szczere uwielbianie; w takiej atmosferze o wiele łatwiej b�dzie kandydatowi 
przyj�� udzielanego mu Ducha �wi�tego.  

Pami�� o tym wydarzeniu/prze�yciu pozostanie �ródłem natchnienia i zach�ty przez reszt� �ycia 
chrze�cijanina. Bez wzgl�du na to, jak szybko doszedł do opami�tania i wiary (Nowy Testament pozostaje 
zupełnie oboj�tny co do tempa), teraz b�dzie mógł okre�li� łatwo koniec swego starego �ycia i pocz�tek nowego 
(pewien pastor tak mówi do kandydatów: „To jest wasz pogrzeb, a wi�c cieszcie si�!”). Chrzest jest tym dla 
uczniostwa, czym �lub dla mał�e�stwa.  

Zarówno w przypadku chrztu jak i �lubu znaczenie tego, co zostało powiedziane i zrobione, mo�e nie 
dociera� w pełni w danym momencie (czy którakolwiek kochaj�ca si� para całkowicie zdawała sobie spraw� z 
implikacji słów „na lepsze i gorsze, dni dobre i złe, w chorobie i zdrowiu, a� �mier� nas nie rozł�czy"?). Nie ma 
to znaczenia. Upływaj�ce lata wydob�d� pełne znaczenie i gł�bsze zrozumienie. Wi�kszo�� 
nowotestamentowego nauczania o chrzcie jest podana pó�niej (por. Rz 6,3-4). Ceremoni� t� powinni�my cz�sto 
przypomina�, lecz nie powtarza�. Młoda para powinna bra� �lub tylko raz i chrze�cijanin powinien zosta� 
ochrzczony tylko raz.  

Prowadzi nas to do problemu „powtórnego chrztu”!  
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CZY POWTÓRNY CHRZEST JEST WŁA�CIWY?  
 
W Europie, szczególnie w Polsce, wielu, je�li nie wi�kszo�� ludzi, przeszło ju� na samym pocz�tku swego 

�ycia przez ceremoni� ochrzczenia, a Ko�cioły praktykuj�ce chrzest niemowl�t wierz�, �e jest to pełny chrzest 
chrze�cija�ski. Chocia� osoba taka nie pami�ta zupełnie swego chrztu, nie widzi �adnego zwi�zku pomi�dzy 
nim a pó�niejszym nawróceniem, niemniej jednak nie wolno jej nawet bra� pod uwag� mo�liwo�ci powtórnego 
ochrzczenia si�. Kiedy umiera dla swojego grzesznego �ycia, odmawia si� jej odpowiedniego pogrzebu! Kiedy 
czyta o chrzcie w Nowym Testamencie, o jego sposobie, czasie i znaczeniu, cz�sto czuje, �e rodzice i Ko�ciół 
obrabowali j� z normalnych narodzin chrze�cija�skich.  

Duchowni, którzy s� przekonani o wa�no�ci chrztu niemowl�t, próbuj� cz�sto pomóc nawróconej osobie 
„wczyta�” pełne znaczenie chrze�cija�skiego chrztu do jej chrztu jako niemowl�cia, chocia� trudno to zrobi� bez 
uj�cia tego pierwszego wydarzenia jako czysto symbolicznego czy praktycznie magicznego. Wielu przyznaje, �e 
jego znaczenie dla niemowl�cia musi by� inne od znaczenia, jakie chrzest ma dla wierz�cego.  

Inni d��� do podkre�lenia czego� innego, skupiaj�c uwag� na obrz�dzie „konfirmacji”, na przykład, jako na 
„dopełnieniu” chrztu niemowl�cia, nalegaj�c, �e opami�tanie i wiara mog� tak samo nast�powa� po, jak i przed 
chrztem (chocia� oddziela to skutek od samego wydarzenia o co najmniej 10 lat!). Ostatnio wysuni�to niezwykł� 
propozycj� „konfirmacji przez zanurzenie"; ci, którzy dokonuj� takiego obrz�du, przekonuj� siebie samych, �e 
nie jest to chrzest, lecz ci, którzy uczestnicz� w nim, coraz bardziej my�l�, �e wła�nie nim jest!  

Ci, którzy traktuj� Ko�ciół jako autorytatywny głos Pana, cz�sto przyjmuj� takie „wynalazki”, chocia� 
równie cz�sto czyni� to z �alem. Tym, którzy traktuj� Bibli� jako autorytatywny głos Pana, niełatwo b�dzie 
zgodzi� si� z tym. Poniewa� ksi��ka ta trafi raczej do r�k tych drugich, musimy teraz zmierzy� si� z tym 
problemem.  

Musimy by� przygotowani na po�wi�cenie czasu i my�li w poszukiwaniu przekonuj�cej odpowiedzi na 
pytanie: „Czy w Bo�ych oczach jestem ochrzczony?” Odpowied� przyjdzie przez Pismo i Ducha �wi�tego, cho� 
cz��� tych poszukiwa� b�dzie polegała na słuchaniu, co inni maj� do powiedzenia na ten temat.  

Osobi�cie zalecam nast�puj�ce podej�cie. Po pierwsze, przestudiuj wszystkie teksty nowotestamentowe na 
temat chrztu (jest ich ponad trzydzie�ci, a Stephen Winward ciekawie uło�ył je w formie codziennego 
miesi�cznego studium biblijnego w „The New Testament Teaching on Baptism”, opublikowanym przez Baptist 
Union). W czasie tego studium zadawaj sobie pytanie: „czy dotyczy to tak�e mnie; czy mog� uzna� to za moje?” 
Po drugie, rozmawiaj z chrze�cijanami o ró�nych pogl�dach. Je�li kto� nas do czego� namówił kto� inny mo�e 
skłoni� nas do zmiany zdania; lecz je�li Bóg nas do czego� przekona, to wszystko, co powiedz� inni ludzie, 
mo�e nas tylko w tym upewni�! Po trzecie, dowiedz si�, dlaczego i w jaki sposób Ko�ciół wprowadził i 
zachowuje praktyk� chrzczenia niemowl�t (w tym celu ksi��ka ta zawiera Dodatek I, chocia� zwolennicy chrztu 
niemowl�t bez w�tpienia uznaj� moje podej�cie za jednostronne; mog� w takim razie zaproponowa� rozwa�enie, 
obok mego, swojego własnego studium na ten temat). Po czwarte, sta� przed Panem, przedstaw mu wszystkie 
mo�liwo�ci i pro� Go, aby dał ci pokój w tym, co On sam pochwala, a niepokój w pozostałych przypadkach. Po 
pi�te, zastosuj sprawdzian czasu: ludzkie impulsy zanikaj�, lecz Bo�e prowadzenie staje si� coraz wyra�niejsze i 
silniejsze, a� do momentu, kiedy nie pozostaje inna mo�liwo�� jak tylko posłucha� lub odrzuci�.  

Gdyby proces ten miał doprowadzi� do decyzji ochrzczenia si� tego wierz�cego, powinien on najpierw 
porozmawia� z przywódcami swej społeczno�ci, aby przynajmniej uzyska� ich błogosławie�stwo, nawet je�li 
nie mog� zaakceptowa� tego czy czynnie w tym uczestniczy�. Wa�ne jest wyja�nienie na tym etapie czy s� 
ch�tni nadal sprawowa� opiek� duszpastersk� w innych kwestiach, gdyby osoba ta miała ochrzci� si� gdzie 
indziej. Je�eli odpowied� jest przecz�ca, wówczas nale�y si� zastanowi� nad tym, która cz��� ciała 
Chrystusowego mo�e sta� si� nowym domem duchowym dla tej osoby, tak aby mo�na było porozmawia� z 
nowymi duszpasterzami w sprawie chrztu.  

W ko�cu chciałbym zwróci� si� z gorliw� pro�b� do duchowie�stwa Ko�ciołów, w których chrzci si� 
niemowl�ta, aby szanowali decyzj� sumienia ludzi, którzy znajduj� si� pod ich opiek�. Dobremu duszpasterzowi 
nie zale�y przede wszystkim na podporz�dkowaniu si� innych jemu samemu czy nawet tej cz��ci Ko�cioła, w 
której sam si� znajduje, lecz na podporz�dkowaniu si� Głowie Ko�cioła i Jego Ojcu, który jest wszystkim we 
wszystkim. Je�li „owieczka” jest przekonana, �e musi posłucha� Najwy�szego Pasterza w jakiej� szczególnej 
kwestii, powinni�my j� do tego zach�ca�, chyba �eby to było wyra�nie sprzeczne z nauk� biblijn�. Powinno si� 
pozwoli� wierz�cemu post�powa� według jego sumienia i przekonania.  

Nie wolno traktowa� powtórnego chrztu tak, jakby to był niewybaczalny grzech. Z cał� pewno�ci� nie 
powinno si� za niego kara�, a ju� na pewno nie ekskomunikowa�. W ko�cu „grzech” ten jest wynikiem 
pragnienia bycia posłusznym Panu we wszystkim, tak aby wypełni� wszelk� sprawiedliwo�� (Mt 3,15). Czy 
słuszne jest kara� kogo� za co� takiego? Poza tym w Nowym Testamencie napotykamy przykłady „powtórnego 
chrztu”. Paweł bez najmniejszego wahania ochrzcił ludzi, którzy ju� wcze�niej byli raz ochrzczeni; bo cho� ich 
poprzedni chrzest wyra�ał opami�tanie, to brakowało im wiary w Pana Jezusa (Dz 19,1-6; zobacz rozdział 20). 
Piotr prawdopodobnie uczynił to samo w dzie� Pi��dziesi�tnicy, poniewa� wysoce nieprawdopodobne jest, aby 
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w�ród owych trzech tysi�cy nie było takich, którzy przyj�li chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie. Prawdziwe 
pytanie brzmi: „co czyni chrzest 'chrze�cija�skim'?” – poprawna formuła czy pełna wiara, wła�ciwy „chrzciciel” 
czy wła�ciwa osoba chrzczona?  

Oczywi�cie, „powtórny chrzest” mo�na traktowa� jako „grzech” przeciwko Ko�ciołowi. By� ochrzczonym 
„na nowo” jako wierz�cy oznacza odrzucenie swego poprzedniego chrztu przyj�tego jako niemowl�. Oznacza to 
stwierdzenie, �e Ko�ciół (i jego duchowie�stwo) pomylił si� udzielaj�c go. Jest to zakwestionowanie wieków 
tradycji, chocia� nigdy nie była to jedyna tradycja. Lecz odk�d to wiara w nieomylny Ko�ciół jest cz��ci� wiary 
chrze�cija�skiej? Autorytet ko�cioła zale�y od tego czy jest on jeden, �wi�ty, powszechny i – przede wszystkim 
– apostolski (w znaczeniu trwania w nauce apostolskiej). Je�li Ko�ciół odchodzi od nauki nowotestamentowej, 
nie mo�e spodziewa� si�, �e ludzie b�d� mu posłuszni, i nie mo�e te� czu� si� obra�ony, je�li ludzie s� mu 
nieposłuszni.  

Smutne jest, �e nowo nawróconych trzeba wpl�tywa� tak szybko w tak� kontrowersj�. Jeszcze smutniejsze 
jest, �e tak wielu odmawia si� tego „sakramentu”, którego najbardziej potrzebuj� w chwili nawrócenia. 
Powinni�my przywróci� chrztowi jego wła�ciwe znaczenie – jest to raczej odzew na ewangeli�, ni� obrz�d 
ko�cielny. Jest on te� o wiele bardziej odpowiedni� odpowiedzi� na ewangeli� ni� „wyj�cie do przodu”, 
„podniesienie r�ki” czy „wypełnienie karty decyzji”. W zasadzie jest to jedyny rodzaj odpowiedzi ustanowiony, 
a nawet nakazany przez samego Pana Jezusa (patrz rozdział 7 na temat polecenia ewangelizacyjnego). Jego 
istotn� funkcj� jest darowanie uczniowi „wyra�nego startu” w nowym �yciu, poprzez „wyra�ne zako�czenie” 
starego �ycia. Jak długo jeszcze Ko�ciół b�dzie okradał swych nawróconych z tego jak�e istotnego prze�ycia?  

Sam w sobie jednak chrzest nie jest wystarczaj�cy. Chrzest w wodzie mo�e zako�czy� przeszło��, lecz w 
normalnych warunkach powinien prowadzi� do chrztu w Duchu �wi�tym, który jest wła�ciwym 
wprowadzeniem do przyszło�ci. Ci, którzy narodzili si� dwukrotnie, potrzebuj� tak�e dwóch chrztów!  

 

35. 
JAK POMAGA� UCZNIOM W PRZYJ�CIU DUCHA �WI�TEGO 

 
Tak jak w przypadku chrztu w wodzie, i ten rozdział mógłby by� krótki i prosty, lecz obecne zamieszanie 

wprowadziło tak wiele komplikacji.  
 
ZAMIESZANIE WOKÓŁ PRZYJ�CIA DUCHA �WI�TEGO  
 
W czasach apostolskich modlono si� z nało�eniem r�k, zwykle natychmiast po chrzcie w wodzie; Duch 

�wi�ty był darowany przez Pana i przyjmowany przez wierz�cego, który wcze�niej opami�tał si� i dał si� 
ochrzci�, a towarzyszyły temu znaki zewn�trzne. Jak ju� zauwa�yli�my, zostały zapisane tylko dwa przypadki, 
kiedy Duch �wi�ty został dany i przyj�ty bez takiej usługi – istniej� te� jasne przyczyny dla traktowania ich jako 
wyj�tkowych (patrz rozdział 14 i 18). W normalnym trybie post�powania ci, którzy ju� wcze�niej otrzymali 
Ducha, „usługiwali” tym darem ludziom, którzy pragn�li go otrzyma�. Nie mamy równie� �adnego zapisu o 
tym, aby usługa ta kiedykolwiek si� nie powiodła. Wydaje si�, �e �ycie w tamtych czasach było o wiele prostsze, 
tak duchowo jak i materialnie (Dz 3,6)!  

We�my pod uwag� ró�ne stanowiska w dzisiejszym Ko�ciele. Nurt liberalny wydaje si� lekcewa�y� potrzeb� 
przyj�cia Ducha, gdy� s�dzi si�, �e ju� przebywa On w �wiecie jak i w Ko�ciele – a niektórzy powiedzieliby, �e 
nawet bardziej w �wiecie ni� w Ko�ciele. Nurt ewangeliczny rzadko wspomina przyj�cie Ducha �wi�tego, 
wierz�c, �e nast�puje ono automatycznie i zwykle nie�wiadomie, gdy kto� „przyjmuje Jezusa do swego �ycia”. 
Nurt sakramentalny wierzy, �e Duch jest otrzymywany podczas chrztu niemowl�cia lub bierzmowania 
(konfirmacji), cho� opinia co do momentu Jego otrzymania wydaje si� by� podzielona. Nurt zielono�wi�tkowy, 
jak si� wydaje, uczy o dwóch przyj�ciach Ducha �wi�tego. Pierwsze ma miejsce przy nawróceniu i jest 
potrzebne do zbawienia. Drugie ma charakter �wiadomy i jest konieczne do słu�by; ma miejsce po nawróceniu 
(cz�sto dłu�szy czas pó�niej) i czasami okre�la si� je mianem „drugiego błogosławie�stwa”. W pierwszym 
przypadku chrze�cijanin przyjmuje osob�, a w drugim moc Ducha �wi�tego (rozró�nienie, które niełatwo dałoby 
si� ustali� na podstawie Nowego Testamentu – patrz rozdział 13).  
	adne z tych stanowisk nie pozostaje w całkowitej zgodno�ci z nauczaniem nowotestamentowym, tak jak 

starali�my si� to ju� wcze�niej pokaza� w tej ksi��ce. W przeciwie�stwie do stanowiska liberalnego Nowy 
Testament wyra�nie stwierdza, �e �wiat nie mo�e przyj�� Ducha (J 14,17); jest On darowany jedynie uczniom 
Jezusa. W przeciwie�stwie do stanowiska ewangelicznego Nowy Testament wyra�nie odró�nia uwierzenie od 
przyj�cia, tak �e mo�liwe jest do�wiadczenie jednego bez drugiego (zobacz rozdział 16 i 20); ponadto przyj�cie 
Ducha �wi�tego jest w pełni �wiadome i towarzyszy mu wyra�ny znak. W przeciwie�stwie do stanowiska 
sakramentalnego Nowy Testament wyra�nie rozró�nia chrzest w wodzie i w Duchu �wi�tym, chocia� te dwa 
pozostaj� w bliskim zwi�zku ze sob�. Nie ma te� �adnej podstawy aby „obrz�d konfirmacji (bierzmowania)” 
uzna� za wystarczaj�cy dowód rzeczywistego przyj�cia Ducha �wi�tego, bez wzgl�du na znakomito�� osoby, 
która nakłada r�ce! W przeciwie�stwie do stanowiska zielono�wi�tkowego, Nowy Testament mówi o tylko 
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jednym przyj�ciu Ducha, do zbawienia i słu�by, osoby i mocy, jako o integralnym elemencie narodzin 
chrze�cija�skich.  

Całe to zamieszanie doprowadziło do zadziwiaj�cego wprost unikania j�zyka nowotestamentowego w jego 
oryginalnym znaczeniu. Poj�cie „przyj�cia” zostaje przeniesione i nie dotyczy trzeciej lecz drugiej osoby 
Trójjedynego Boga. „Zapiecz�towanie” interpretuje si� jako wewn�trzn� i duchow� transakcj�, której inni s� 
zupełnie nie�wiadomi. W ogóle nie u�ywa si� poj�cia „namaszczenia”, chyba �e mowa o olejku. Porzuca si� 
słowo „napełnienie” i poprzestaje na „pełni”. „Ochrzci�” pojawia si� jedynie w dysputach teologicznych, nigdy 
w powszechnym zwiastowaniu czy nauczaniu (jak równie� pomija si� całkowicie jego znaczenie „zanurzenia, 
zamoczenia, zatopienia"). Nigdy nie u�ywa si� słowa „wylanie”. „Wołanie” zostało zast�pione cichym 
„wewn�trznym �wiadectwem”. „Zst�pił” zachowuje si� na rzadkie okazje przebudzenia. Prawda jest taka, �e 
powy�sza terminologia nowotestamentowa po prostu „nie pasuje” do praktyki czy do�wiadczenia współczesnego 
Ko�cioła!  

Wygl�da na to, �e wszystkie strony poł�czyły si� zmow� milczenia w sprawie daru Ducha �wi�tego, 
zwłaszcza na polu ekumenicznej ewangelizacji. Nawracaj�cy si� maj� sami doj�� do poznania trzeciej osoby 
Trójjedynego Boga na pó�niejszym etapie swego uczniostwa (niektórym rzeczywi�cie si� to udaje jaki� czas 
pó�niej, lecz wielu nigdy do tego nie dochodzi). Opó�nienie takie niezmiennie czyni rozpocz�cie �ycia 
chrze�cija�skiego o wiele trudniejszym. Najlepszy moment do modlitwy o zst�pienie Ducha �wi�tego nast�puje 
natychmiast po tym, gdy kto� si� opami�tał, uwierzył i został ochrzczony. Im bardziej si� to odkłada, tym 
trudniejsze staje si� ono !  

Jednak�e istnieje jedno pozytywne zjawisko we współczesnym Ko�ciele! „Odnowa charyzmatyczna” 
oddziałuje na wszystkie nurty. Prze�ycie wielu ludzi jest teraz o wiele bli�sze wczesnemu Ko�ciołowi. Wi�ksza 
swoboda w uwielbianiu, gł�bia społeczno�ci, wyzwolenie darów duchowych, pewno�� w słowa Pisma i rado�� w 
Panu pojawiły si� na nowo – ku wielkiemu zadowoleniu jednych i konsternacji innych! Jednak teologia nie 
dotrzymuje kroku do�wiadczeniu, zwłaszcza w kwestii chrze�cija�skiej inicjacji. Ogólnie rzecz bior�c, Ko�cioły 
tradycyjne z oporami przyj�ły owo prze�ycie, lecz uparcie trwaj� przy swej poprzedniej teologii i praktyce, 
usiłuj�c pomie�ci� nowe wino w starych bukłakach. Jednym ze znaków tej anomalii jest rozwój eufemizmów na 
okre�lenie nowych prze�y�, zast�puj�cych równocze�nie terminologi� nowotestamentow�. Wyra�enia takie, jak 
„wyzwolenie Ducha” (preferowane przez rzymsko-katolików i niektórych anglikanów) oraz „aktualizacja darów 
ju� otrzymanych potencjalnie”, stanowi� prób� stworzenia nowych kategorii dla starego do�wiadczenia; a samo 
poj�cie „odnowa” mo�e pomie�ci� wiele znacze�. Ci, którzy s� gotowi przemy�le� i zweryfikowa� sw� doktryn� 
o chrze�cija�skich narodzinach, zwykle ko�cz� w nowych społeczno�ciach lub grupach domowych, z których 
wi�kszo�� praktykuje tak�e chrzest wierz�cych.  

Wszystko to mo�e raczej wyda� si� akademick� dygresj� w praktycznym rozdziale o pomaganiu uczniom w 
przyj�ciu Ducha �wi�tego. Chodzi jednak o to, �e pomoc innym zale�y w pierwszym rz�dzie od pomocników! 
Musz� by� oni wyra�nie przekonani na podstawie Pisma oraz swego do�wiadczenia o potrzebie przyj�cia Ducha 
obok opami�tania, uwierzenia i chrztu. Modl�c si� z nało�eniem r�k musz� by� szczerzy i czyni� to z całym 
przekonaniem, wierz�c w to, �e Pan „zanurzy” swych uczniów w Duchu �wi�tym. Tak jak szczero�� i pewno�� 
wpływaj� pozytywnie na słu�b�, tak niepewno�� i wahanie mog� wpłyn�� na ni� negatywnie (w słowie czy 
uczynku). Mocna wiara opiera si� na pewnym uchwyceniu si� Wiary; sama Pi��dziesi�tnica opierała si� na 
wierze w obietnic� (Łk 24,49; Dz 2,33, 39; Ga 3,14). Pomocnicy musz� by� absolutnie pewni tej obietnicy i jej 
indywidualnego przeznaczenia.  

 
POST�POWANIE W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDZI NA MODLITW� O PRZYJ�CIE 
DUCHA �WI�TEGO  

 
Mo�emy teraz rozwa�y� mo�liwe zahamowania u tych, którym pomagamy. Innymi słowy, je�eli modlimy 

si� o kogo� i nic si� nie dzieje, co powinni�my nast�pnie powiedzie� lub zrobi�?  
Najbardziej nieskuteczn� pomoc� jest zapewnienie danej osoby, �e otrzymała Ducha, nawet je�li nic si� nie 

stało! Smutne jest, �e cz�sto w takich przypadkach pociesza si� kogo� takiego: „Nie martw si�, je�li nie 
poczujesz si� inaczej” lub nawet „Nie spodziewaj si� niczego nadzwyczajnego”. Odwołuje si� tu cz�sto do 
tekstów, które podkre�laj� znaczenie wiary w co�, zanim si� to stanie – na przykład własne słowa Jezusa: 
„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek by�cie prosili, tylko wierzcie, �e otrzymacie, a spełni si� 
wam” (Mk 11,24; Hbr 11,1). Istnieje pewien rodzaj nauki opartej na tych tekstach, która w niewła�ciwy sposób 
zach�ca do wydawania �wiadectwa bez potwierdzaj�cych go znaków ("wiem, �e jestem uzdrowiony, nawet 
je�eli ci�gle kulej�"); takie stwierdzenia mog� by� oszukiwaniem samego siebie i prowadzi� do zniech�cenia i 
rozczarowa�. Czasy u�yte przez Jezusa w tym zdaniu maj� zasadnicze znaczenie: „wierzcie, �e otrzymali�cie (w 
grece jest u�yty aoryst = co�, co si� ju� wydarzyło), a spełni si� wam (czas przyszły, wi�c nie mo�e by� to 
rozumiane jako co�, co ju� posiadamy). Innymi słowy, na modlitw� wypowiedzian� z przekonaniem, �e 
przedstawiona w niej pro�ba została wysłuchana, nast�pi praktyczna odpowied�. Modliłem si� z wieloma lud�mi 
o przyj�cie Ducha bez �adnego natychmiastowego skutku; czułem jednak, dzi�ki Duchowi �wi�temu, �e mog� 
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ich zapewni� o wysłuchaniu modlitwy i prosiłem o to, aby dali mi zna�, gdy tylko przyjm� dar Ducha. 
Prowadziło to do bardzo ciekawych rozmów telefonicznych, zwykle po kilku godzinach. Istnieje ró�nica 
pomi�dzy wiar�, �e co� si� wydarzyło bez �adnych potwierdzaj�cych tego faktów, a wiar�, �e co� si� wydarzy z 
rzeczywistym tego potwierdzeniem. Ten drugi rodzaj wiary jest potrzebny do przyj�cia Ducha �wi�tego.  

Lecz je�li nic nie dzieje si� po modlitwie, której towarzyszyła taka wła�nie wiara – co wtedy? Pismo zach�ca 
nas do proszenia o co� do momentu a� otrzymamy! Czas tera�niejszy ci�gły wskazuje, �e powinni�my ci�gle 
prosi�, a b�dzie nam dane; „ci�gle szukajcie, a znajdziecie; ci�gle pukajcie, a otworz� wam” (Łk 11,9), i 
wyst�puje bezpo�rednio przed zapewnieniem Jezusa „...o ile� bardziej Ojciec niebieski da Ducha �wi�tego tym, 
którzy go ci�gle prosz�” (Łk 11,13). Nie mo�e odnosi� si� to do niewierz�cych, którzy nie mog� przyj��, a wi�c 
jest to zach�ta skierowana do wierz�cych, aby trwali w modlitwie prosz�c o dar Ducha �wi�tego. W ko�cu kto�, 
kto poprosił raz a nast�pnie zrezygnował, gdy nic si� natychmiast nie wydarzyło, nie podszedł do tego zbyt 
powa�nie; w�tpliwe, czy dałby si� tak łatwo zniech�ci�, gdyby chodziło o jak�� inn� potrzeb� czy ambicj� 
�yciow�! Je�eli kto� gor�co czego� pragnie, zwykle czeka tak długo, a� to zdob�dzie.  

Jednak ci�gły brak odpowiedzi na pro�b� o otrzymanie Ducha �wi�tego sugeruje, �e mog� istnie� inne 
przyczyny takiego opó�nienia. Mog� dotyczy� podstaw (np. Paweł upewniał si� w takiej sytuacji co do chrztu w 
wodzie; Dz 19,3). Jedn� z najpowszechniejszych przeszkód jest brak wła�ciwego opami�tania, zwłaszcza w 
odniesieniu do zaanga�owania w okultyzm i zwi�zania (pocz�wszy od wolnomularstwa do astrologii). Czasem 
trzeba nawet sprawdzi� wiar� osoby prosz�cej o Ducha �wi�tego. M�drze jest skorzysta� z do�wiadczenia 
apostołów i najpierw sprawdzi� te podstawy, zanim zaczniemy szuka� innych problemów. Lecz có� innego 
mogłoby to by�?  

Niektórzy po prostu nie wiedz�, czego maj� oczekiwa� czy te� jak maj� przyj��. Potrzebuj� przykładu i 
wyja�nienia. Kto�, kto nigdy nie słyszał lub nie widział co si� dzieje, gdy Duch �wi�ty zst�puje na wierz�cego, 
jest w niekorzystnej sytuacji. Owych stu dwudziestu, obecnych w dzie� Pi��dziesi�tnicy było 	ydami, a ich 
własna historia zawierała przykłady takiego prze�ycia (Lb 11,25; 1Sm 10,6); nast�pne trzy tysi�ce widziało i 
słyszało, co przydarzyło si� stu dwudziestu (Dz 2,33). Przyj�cie Ducha �wi�tego nie „zale�y” od obserwowania 
innych, przyjmuj�cych Ducha (jak wskazuje na to przypadek domu Korneliusza; Dz 10,44), lecz mo�e by� 
bardzo pomocne. Ogl�danie i uwierzenie nie musz� by� sprzeczne, jak to ju� wcze�niej stwierdzili�my (w rozdz. 
33). Przeci�tny współczesny zbór, wykazuj�cy tak mało słyszalnych i widzialnych przejawów obecno�ci czy 
mocy Ducha �wi�tego, nie jest w stanie rozbudzi� takiego pragnienia u nowego wierz�cego! O wiele łatwiej jest 
komu� przyj�� Ducha �wi�tego w gronie grupy napełnionej Duchem. Ujmuj�c to bardzo praktycznie – o wiele 
lepiej jest, gdy grupa pomocników sama „modli si� w Duchu” (1 Kor 14,15; Ef 6,18), ni� gdyby mieli czeka� i 
patrze�, co si� stanie. Osoba dopiero co ochrzczona w Duchu �wi�tym stanie si� wówczas po prostu cz��ci� 
„społeczno�ci Ducha” (greckie: koinonia = wspólny, podzielany). Pomo�e im to natychmiast u�wiadomi� sobie 
zbiorowy aspekt tego, co si� wła�nie wydarzyło (znaczenie prawdy „w jedno ciało"; patrz rozdz. 23 na temat 
1 Kor 12,13).  

By� mo�e konieczne b�dzie wyja�nienie tego, na czym polega czynny udział wierz�cego w przyj�ciu Ducha. 
Wielu usiłuje by� zupełnie biernymi, przypuszczaj�c, �e jest to wła�ciwa postawa. Nale�y im powiedzie�, �e nie 
stajemy si� mechanicznymi robotami! Duch �wi�ty nikomu nie wciska na sił� swej mocy, lecz przy jego 
współpracy umo�liwia mu wypowiadanie i czynienie nadnaturalnych rzeczy. Nale�y podkre�li�, �e na pocz�tku, 
w dzie� Pi��dziesi�tnicy oni [nie „On”, Duch �wi�ty] „zacz�li mówi� innymi j�zykami” (Dz 2,4). Duch �wi�ty 
poddawał im, co maj� mówi�, lecz to oni mówili. Tak samo rzecz si� ma z innymi darami – On „uruchamia” je 
(dosłownie ten wyraz znajduje si� w 1 Kor 12,6), lecz my musimy nimi operowa�. Gdyby Duch „ogarn�ł nas tak 
przemo�n� moc�”, �e „nie mogliby�my si� oprze�, aby co� zrobi�”, byłoby to dokładnym zaprzeczeniem Jego 
własnego owocu samokontroli (wstrzemi��liwo�ci – Ga 5,23). Duch �wi�ty uwalnia sw� moc wtedy, gdy nasza 
wola ł�czy si� z Jego wol� i gdy dobrowolnie pozwalamy tej mocy si� uzewn�trznia�.  

Niestety, jest wielu takich, którzy chc� by� napełnieni (wewn�trznie i na osobno�ci), lecz nie chc� tego 
przejawia� (zewn�trznie i publicznie). Kiedy mamy do czynienia z indywidualistycznym temperamentem 
introwertycznym, któremu towarzyszy rezerwa, wła�ciwa kulturze jego narodu, bariera emocjonalna w takim 
przypadku jest ogromna! By� mo�e jest to jedna z przyczyn, dla której ruch zielono�wi�tkowy o wiele szybciej 
rozprzestrzenił si� w „Nowym �wiecie” ni� w Europie i o wiele bardziej w Ameryce Południowej ni� w 
Północnej. Brytyjska religijno�� ma tak introwertyczny charakter, �e „aerobik” podczas nabo�e�stwa jest dla niej 
blu�nierstwem. Okazywanie uczu� i podniosło�� nabo�e�stwa uwa�a si� za zupełnie nie do pogodzenia. 
„Alleluja” mo�na wypowiedzie� lub od�piewa� w porz�dku liturgicznym, lecz nie spontanicznie! Podziwia si� 
kogo� za to, �e nie daje po sobie nic pozna�, a pogardza si� takim, kto uzewn�trzni sw� reakcj�. A jednak takie 
tłumienie w sobie uczu� mo�e by� bardzo szkodliwe – na przykład dla osób w �ałobie.  

Nawet w ewangelicznym poj�ciu „wewn�trzny” uto�samia si� z „duchowym” – w przeciwie�stwie do 
niektórych zielono�wi�tkowców, którzy nieraz myl� hałas z moc�! Wielu nigdy nie modli si� na głos, nawet 
je�eli s� zupełnie sami, pomimo polecenia Jezusa: „Kiedy modlicie si�, mówcie...” (Łk 11,2). W rezultacie wielu 
wyra�a swój stan duchowy słowami tylko wtedy, gdy zach�ca do tego kto� inny z zewn�trz (np. kiedy pastor 
zapowiada pie��) i nigdy nie nauczyli si� słucha� zach�ty do mówienia ze swego wn�trza. Inni zwykli mówi� 
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jedynie „z głowy”, najpierw uwa�nie dobieraj�c słowa i my�li; nigdy nie nauczyli si� czy nawet nie dopu�cili 
my�li o mówieniu ze swego ducha (patrz 1 Kor 14,14-15 omawiaj�ce t� ró�nic�). Kiedy Paweł mówi o 
spontanicznym wykrzykni�ciu (greckie słowo „krazein” w Rz 8,15; por. Mt 14,26.30) słowa „Abba”, odnosi si� 
to do „wewn�trznego �wiadectwa” i twierdzi si�, �e chodzi tu raczej o „odczuwanie” ni� o „krzyczenie”!  

Presja społeczna stanowi powa�n� barier�, je�li chodzi o wylewne napełnienie Duchem �wi�tym. Strach 
przed zrobieniem z siebie głupca w obecno�ci innych jest bardzo realny. W dniu Pi��dziesi�tnicy bardzo szybko 
rozeszła si� pogłoska, �e uczniowie Jezusa s� pijani, z powodu ich nie wstrzemi��liwego zachowania w miejscu 
publicznym, co dało Piotrowi wspaniały wst�p do kazania: „Co? O dziewi�tej rano? Nawet piwiarnie nie s� 
jeszcze otwarte!” Paweł porównał napełnienie Duchem �wi�tym do zamroczenia alkoholowego jako sposób na 
to, aby poczu� si� wspaniale, z tym, �e skutki po przebudzeniu si� nast�pnego dnia s� wr�cz odmienne (Ef 5,18)! 
Pi��dziesi�tnica tak�e obrazuje fakt, �e o wiele łatwiej jest zapomnie� o społecznych ograniczeniach wtedy, gdy 
inni wokół czyni� to samo – jeszcze jeden powód do tego, aby osoba modl�ca si� o otrzymanie daru Ducha 
�wi�tego była otoczona przez grup� ludzi modl�cych si� i uwielbiaj�cych w Duchu.  

Niektórzy doradcy zach�caj� do „bełkotania” jako pierwszego kroku. Nie wydaje si�, aby mogło to 
wyrz�dzi� jak�� duchow� szkod�; w niektórych przypadkach pomogło przezwyci��y� psychologiczny nawyk do 
uwa�nego przemy�liwania wszystkiego, co si� wypowiada, jak równie� pozwoliło niektórym przyzwyczai� si� 
do niezwykłego prze�ycia słyszenia siebie wypowiadaj�cych niezrozumiałe słowa (a tak wła�nie b�d� odbiera� 
swoj� płynn� modlitw� w niezrozumiałym j�zyku). Jednak nigdy nie powinno si� identyfikowa� takiego 
„bełkotania” z darem mówienia innymi j�zykami (które posiadaj� wyra�ne zasady gramatyczne i składniowe, 
bez wzgl�du na to czy je rozpoznajemy, czy nie). Osobi�cie wol� zach�ca� ludzi do przezwyci��enia barier 
psychologicznych inn� drog�. Zach�cam ich do udania si� w odosobnione miejsce i uczenia si� „krzycze� i 
�piewa�” (tak cz�sto nakazywane w Psalmach) dla Pana najgło�niej jak potrafi�, ta�cz�c i skacz�c z rado�ci na 
sam� my�l o tym, jak wielk� łask� i miłosierdziem obdarzył ich Pan – a� do momentu, kiedy bez znaczenia staje 
si� fakt czy kto� ich widzi lub słyszy! Wielu ludzi, którzy spróbowali tej metody, odkryło, �e prawie 
niezauwa�alnie przeszli do modlitwy w Duchu i nawet nie zdawali sobie sprawy, i� zacz�li mówi� nowym 
j�zykiem, dopóki nie pomy�leli o tym, co si� dzieje.  

Niestety, niektóre obawy dotycz�ce przyj�cia Ducha �wi�tego s� wynikiem złego nauczania. Je�li dana 
osoba jest w zborze ju� od jakiego� czasu, by� mo�e w jej umy�le zasiano powa�ne w�tpliwo�ci, co z kolei 
uniemo�liwia jej si�gni�cie szczer� wiar� po ten dar. Chwiejno�� i „rozdwojenie duszy” działa parali�uj�co (Jk 
1,7). Dwa przykłady takiego nauczania wi��� si� z pogl�dami dyspensacyjnymi (dary duchowe ju� przemin�ły) 
lub z demonicznymi (dary duchowe nie s� od Boga).  

Po pierwsze, niektórzy słyszeli o tym, �e nadnaturalne prze�ycie chrztu w Duchu �wi�tym jak i dary Ducha 
miały miejsce jedynie w czasach apostolskich i stały si� zb�dne po sformułowaniu kanonu Nowego Testamentu. 
Zostały one darowane w celu potwierdzenia słów apostołów, zanim te zostały uj�te w formie pisanej, i przez to 
pozwalały wczesnemu Ko�ciołowi rozpoznawa� ich autentyczno�� i autorytet. Jest to bardzo zgrabna teoria, lecz 
brakuje jej jakiejkolwiek podstawy biblijnej. Osoba wychowana na takim nauczaniu b�dzie miała problemy z 
wiar� i konieczne b�dzie cierpliwe pokazanie jej, �e takie działanie Ducha było przeznaczone dla „ostatecznych 
dni” (Jl 3,1; tekst cytowany w Dz 2,17) – które obejmuj� cały okres w historii Ko�cioła od pierwszego przyj�cia 
Chrystusa a� do powtórnego. Działanie to przeminie dopiero wtedy, gdy „nastanie doskonało��” i gdy ujrzymy 
Pana „twarz� w twarz” (1 Kor 13,8-12).  

Po drugie, niektórych tak cz�sto ostrzega si� przed zwodniczym działaniem Szatana, �e zdrowa ostro�no�� 
zamienia si� w parali�uj�c� fobi�! Cz�sto ma to zwi�zek z nauczaniem, o którym przed chwil� mówili�my: ci, 
którzy wierz�, �e dary Ducha nie s� na dzisiaj, b�d� podejrzewa�, i� ka�de nadnaturalne działanie pochodzi od 
złego. Nie potrafi� dostrzec ró�nicy pomi�dzy Bo�ymi, cielesnymi i diabelskimi j�zykami (istniej� takie same 
trzy rodzaje cudownego uzdrowienia). W przypadku ka�dego prawdziwego daru Bo�ego istnieje cielesny 
odpowiednik, jak i diabelskie fałszerstwo. Je�eli nie b�dzie to zupełnie jasne, kto� mo�e naprawd� ba� si� 
poprosi� o dobr� rzecz, w obawie �eby nie otrzyma� złej! Na szcz��cie Jezus sam przewidział ten problem. W 
tym samym kontek�cie, w którym mówi o proszeniu o Ducha, uczy te�, �e dziecko prosz�ce swego ojca o co� 
dobrego mo�e by� pewne, �e nie otrzyma czego� bezu�ytecznego, szkodliwego czy niebezpiecznego (Łk 11,11-
13). Jedynie w przypadku zaanga�owania w okultyzm i nie odci�cia si� całkowicie od niego, mo�na zosta� 
oszukanym przez szatana. W pozostałych sytuacjach mo�emy w pełni ufa�, �e nasz Ojciec niebia�ski da nam to, 
o co Go prosimy.  

 
SZCZEGÓLNY PROBLEM: STARSI WIERZ�CY, KTÓRZY NIE PRZYJ�LI DUCHA  
 
Na koniec trzeba rozwa�y� jeszcze jedn� sytuacj�: co z uczniem, który opami�tał si�, uwierzył, został 

ochrzczony, a nast�pnie prze�ył jako chrze�cijanin wiele lat, wzrastaj�c w łasce i �wi�to�ci, dojrzewaj�c w 
ufno�ci i posłusze�stwie Bogu, wierny w owocnej słu�bie, pełen po�wi�cenia i odpowiedzialny wobec innych-a 
jednak nigdy nie prze�ył chrztu w Duchu �wi�tym? Czy tacy ludzie musz� zaczyna� od pocz�tku? Czy ich 
zbawienie nie jest pełne? Czy ich słu�ba nie jest skuteczna?  



Normalne narodziny chrze�cijanina, J. David Pawson, © 1993 by Instytut Wydawniczy AGAPE, Warszawa 
 

 110

Z jednej strony niewła�ciwe byłoby niedocenianie przeszło�ci czy tera�niejszo�ci. Wszystko, co tacy 
uczniowie osi�gn�li, jest dziełem Ducha �wi�tego, który był z nimi przez cały ten czas, czy u�wiadamiali sobie 
to, czy nie (patrz rozdz. 12). Nawet zanim si� opami�tali i uwierzyli, przekonywał ich o grzechu, 
sprawiedliwo�ci i s�dzie (J 16,8-11). Wszystko, czego si� nauczyli, jest wynikiem Jego nauczania czy to 
bezpo�rednio, czy przez innych. Nie jest im obcy tak samo, jak nie był obcy uczniom przed dniem 
Pi��dziesi�tnicy. By� mo�e, tak jak tamtym uczniom, udało im si� uczyni� jaki� cud, chocia� nie jest to tym, co 
Nowy Testament okre�la mianem przyj�cia Ducha.  

Z drugiej strony niewła�ciwe byłoby te� twierdzenie, �e nic wi�cej nie mog� i nie musz� prze�y�. Zupełnie 
nielogiczne jest porównywanie dojrzałego „niecharyzmatycznego wierz�cego” z dopiero co napełnionym 
Duchem chrze�cijaninem! O wiele lepiej byłoby zapyta�: jakimi byliby obydwaj, gdyby ten pierwszy miał 
wi�cej darów, a ten drugi owocu! Ka�dy wierz�cy powinien mie� trwał� i �wiadom� społeczno�� z trzeci� osob� 
Trójjedynego Boga, tak samo jak z pierwsz� i z drug�, jak równie� powinien by� w pełni zna� nadnaturalne 
mo�liwo�ci, dost�pne dzi�ki tej wi�zi (zwró�my uwag� na niezwykł� odwag� pierwszych chrze�cijan, która nie 
miała �adnego zwi�zku z ich wykształceniem – Dz 4,13.31). Smutne jest, kiedy prawdziwy �wi�ty wydaje si� 
lepiej zna� Pismo �wi�te ni� Ducha �wi�tego. Kiedy Nowy Testament mówi o Duchu �wi�tym zamieszkuj�cym 
w wierz�cym, odnosi si� to raczej do dynamicznego stanu ni� do statycznego statusu (patrz rozdz. 21 na temat 
Rz 8,9). Po obdarowaniu wierz�cego Duchem �wi�tym Bóg daje coraz wi�cej i czyni cuda (Ga 3,2.5).  

Istnieje wiele �wiadectw mówi�cych o nowych wymiarach, nawet pó�niej w chrze�cija�skim �yciu, które 
wierz�cy odkrywaj� po otrzymaniu Ducha �wi�tego w sposób nowotestamentowy. Otwieraj� si� nowe 
mo�liwo�ci słu�enia Panu (zwłaszcza w uwielbianiu i w modlitwie), innym (oprócz wsparcia i współczucia, 
chorzy mog� otrzymywa� uzdrowienie; proroctwa mog� uzupełnia� zwiastowanie; szczegółowe wskazówki 
mog� dopełnia� ogólne porady) i, co mo�e najbardziej zaskakiwa�, sobie samemu (najwa�niejszym celem 
mówienia innymi j�zykami jest budowanie siebie; na nic zdaje si� ono publicznie, je�li nie towarzyszy mu dar 
tłumaczenia).  

Jedynym smutkiem odczuwanym przez takich starszych wierz�cych jest to, �e nie odkryli tak ekscytuj�cych 
wymiarów słu�by o wiele lat wcze�niej. Teraz wiedz� ju�, �e pełnia Ducha �wi�tego nie jest nagrod� za wiern� 
słu�b� na ko�cu, lecz wyposa�eniem do owocnej słu�by danym na pocz�tku. Wyra�nie przypominam sobie 
pewnego ewangelist� z Walii, który mówi�c o tej prawdzie zwrócił uwag� swym słuchaczom na fakt, �e 
Pi��dziesi�tnica znajduje si� w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a nie w dwudziestym ósmym! Wszyscy 
zgodziliby si� ze starym przysłowiem: lepiej pó�no ni� wcale...lecz lepiej nigdy pó�no!  

Mówi�c w kategoriach czasu, im bli�ej chrzest w Duchu �wi�tym nast�puje po chrzcie w wodzie, tym lepiej; 
i im bli�ej chrzest w wodzie nast�puje po opami�taniu i uwierzeniu, tym lepiej. Gdy� wszystkie cztery elementy 
chrze�cija�skich narodzin ł�cz� si� ze sob� �ci�le i nadaj� sobie nawzajem znaczenie. Co Bóg zł�czył, człowiek 
niechaj nie rozł�cza!  

 

36. 
NARESZCIE ZBAWIONY 

 
Ju� widz�, jak moi czytelnicy płon� z ciekawo�ci, aby zada� pytanie: w którym momencie „procesu” nowego 

narodzenia mog� powiedzie� o sobie – „jestem zbawiony”? Czasami pytanie to jest bezpo�rednio zwi�zane z 
jednym z czterech elementów narodzin. Czy chrzest wodny jest konieczny do zbawienia? Czy aby by� 
zbawionym trzeba mówi� j�zykami? Niewielu chrze�cijan z kr�gów protestanckich zadałoby w ogóle pytanie: 
czy wiara jest konieczna do zbawienia?  

To zagadnienie zostało celowo odło�one na koniec, przede wszystkim dlatego, i� z góry wyrobiony s�d o 
znaczeniu słowa „zbawiony” mógłby zaciemni� cało�ciow� tez� obejmuj�c� cztery aspekty narodzin. Musimy 
teraz uczciwie zmierzy� si� z tym wyzwaniem!  

Mogliby�my zacz�� od listy odno�ników biblijnych do słowa „zbawiony”. Nigdzie nie jest ono bezpo�rednio 
powi�zane z elementem opami�tania, natomiast z cał� pewno�ci� ł�czy si� z poj�ciami „pot�pienie” i 
„przebaczenie” (Łk 13,3; 24,47). Jest ono u�ywane w poł�czeniu ze słowem „wiara” (Dz 16,30-31; Rz 10,10), z 
chrztem wodnym (Mk 16,16; 1 P 3,21) oraz z chrztem w Duchu �wi�tym (Tt 3,5). Dlatego te� stosunkowo łatwo 
mo�na wykaza�, �e w Nowym Testamencie poj�cie „zbawiony” obejmuje wszystkie cztery elementy. Jednak�e 
fakt ten prawdopodobnie jeszcze bardziej przygn�biłby ni� uspokoił naszego rozmówc�! Czy w takim razie brak 
jednego lub wi�cej z tych czterech elementów oznacza, �e dana osoba jeszcze nie jest zbawiona? A je�eli chodzi 
o wymiar teologiczny, to jak si� to ma do „usprawiedliwienia przez wiar�"?  

 
ZNACZENIE SŁOWA „ZBAWIONY”  
 
Oczywi�cie pierwszorz�dn� spraw� jest precyzyjne ustalenie „od czego” jeste�my „zbawieni”. Wi�kszo�� 

powiedziałaby, �e zbawieni jeste�my od kary wiecznej (czyli piekła).  
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Uproszczone zwiastowanie ewangelizacyjne spowodowało popularne pojmowanie ewangelii, przede 
wszystkim jako polisy ubezpieczeniowej na przyszłe �ycie. Kaznodzieja staje przed słuchaczami z nast�puj�cym 
wyzwaniem: „Gdyby� umarł dzisiejszej nocy, znalazłby� si� w niebie czy w piekle?” Mo�e to wytworzy� strach 
przed piekłem, lecz niekoniecznie t� boja�� Bo��, która jest „pocz�tkiem m�dro�ci” (zauwa�my, �e w Ap 6,16-
17 strach przed ujrzeniem Boga jest wi�kszy ni� przed zagład�; sam Jezus ostrzegał swych słuchaczy, aby bali 
si� raczej Tego, który mo�e zatraci�, ni� samego zatracenia – Mt 10,28; przez cały czas nacisk poło�ony jest na 
osobowy gniew, a nie na bezosobowe zniszczenie – Łk 3,7; Rz 2,5).  

Zwiastowanie apostołów dotyczyło w takim samym stopniu obecnego, jak i przyszłego �wiata. Królestwo 
Niebios jest ponownie ustanowione na ziemi; mo�na sta� si� jego uczestnikiem za �ycia, a nie dopiero po 
�mierci (zwró�my uwag� na niezwykłe stwierdzenie Jezusa o tym, �e Syn Człowieczy, który zst�pił z nieba jest 
ci�gle w niebie – J 3,13; niektórzy kopi�ci nie mogli poradzi� sobie z tym paradoksem, dlatego druga cz��� 
wiersza 13 nie wyst�puje w niektórych manuskryptach). 	ycie wieczne zaczyna si� tu i teraz (J 3,36). 
Apostołowie do swoich słuchaczy kierowali raczej nast�puj�ce pytanie: „Je�eli jutro b�dziesz jeszcze �ył, to 
b�dziesz w królestwie szatana czy w Królestwie Boga i Syna Jego umiłowanego”? (Kol 1,13). Bardziej zale�ało 
im na tym, aby ich słuchacze wst�pili na „Drog�” (Dz 18,25; 19,9-23; 24,14 i 22), ni� aby „przekroczyli 
granic�"; mniej mówili o narodzeniu si� na nowo, wi�cej o pełni �ycia.  

Inaczej ujmuj�c, „zbawiony” oznaczało „ocalony od grzechów”, a nie „ochroniony przed piekłem”. To 
drugie było skutkiem pierwszego. Jezus nie otrzymał swojego imienia dlatego, �e miał zbawi� swój naród od 
piekła, lecz dlatego, �e miał go zbawi� „od jego grzechów” (Mt 1,21). Wielu ludzi chce by� zbawionych od 
piekła, niewielu od swych grzechów. Wi�kszo�� pragnie korzysta� z przyjemno�ci, jakich dostarcza grzech, a 
jednocze�nie unikn�� kary. Nowe narodzenie obejmuj�ce wszystkie cztery kroki jest dla tych, którzy pragn� 
wyzwoli� si� ze swych grzechów, którzy naprawd� zrozumieli Ewangeli� (oferuj�c� wolno�� do prawego �ycia) 
i autentycznie chc� by� „zbawieni dla sprawiedliwo�ci”. Chocia� chrzest wodny i chrzest w Duchu �wi�tym 
maj� pewien zwi�zek z przyszło�ci� (zwró�my uwag� na „dziedzictwo” i „nadziej�” Tt 3,7), to przede 
wszystkim odnosz� si� do oczyszczonego �ycia tu i teraz, oczyszczonego od przeszło�ci i obdarzonego moc� na 
tera�niejszo��.  

Dlatego w Nowym Testamencie poj�cie „zbawienie” zakłada ci�gło��, nie jest to punkt, poza którym 
jeste�my „bezpieczni”, lecz „proces”, w ci�gu którego jeste�my „ocalani”. Mogliby�my przytoczy� tu klasyczn� 
historyjk� o pewnej panience z Armii Zbawienia, która zapytała biskupa Westcott czy jest zbawiony. Zapytany o 
to wykładowca greki odpowiedział: „czy masz na my�li „soteis”, „sesomenos”, czy „sozomenos”?” (czyli: „Czy 
masz na my�li to, �e zostałem zbawiony, jestem zbawiany, czy �e b�d� zbawiony?”)! W ten sposób łagodnie 
wytkn�ł jej nieznajomo�� czasu przeszłego, tera�niejszego i przyszłego czasownika „zbawi�”, tak jak wyst�puje 
on w Nowym Testamencie (Rz 8,24; 1 Kor 15,2; Rz 5,9). Dla �adnego wierz�cego proces zbawienia nie jest 
jeszcze zako�czony; czy zako�czy si� on z cał� pewno�ci�, to zupełnie inne pytanie, do którego przejdziemy 
pó�niej.  

 
ZWI�ZEK POMI�DZY USPRAWIEDLIWIENIEM, U�WI�CENIEM A UWIELBIENIEM  
 
Czasy: przeszły, tera�niejszy i przyszły czasownika „zbawi�” s� w pewnym stopniu analogiczne do 

rzeczowników: „usprawiedliwienie”, „u�wi�cenie” i uwielbienie”. Wszystkie razem stanowi� pełne zbawienie, 
pełne odkupienie. Dzi�ki niemu jeste�my uwolnieni od kary za grzech, jego mocy i obecno�ci. Musimy teraz 
postawi� dwa pytania, po pierwsze: kiedy ma miejsce usprawiedliwienie, i po drugie: czy bez u�wi�cenia 
usprawiedliwienie daje nam gwarancj� uwielbienia. Ujmuj�c to słowami sloganu: „raz zbawiony – na zawsze 
zbawiony”, kiedy ma miejsce to „raz zbawiony” i czy „na zawsze zbawiony” nast�puje automatycznie?  

 
Usprawiedliwienie a cztery elementy narodzin  
„Usprawiedliwienie” pierwotnie było terminem prawniczym i stanowiło o�wiadczenie s�dziego o zwolnieniu 

od kary na podstawie niewinno�ci a nie było przebaczeniem winy). Gdyby nie został zło�ony okup za grzech, to 
Bo�e usprawiedliwienie grzesznika byłoby fikcj� w oczach prawa; Jego Syn ju� „poniósł kar�” (Rz 3,21-26 jest 
tu kluczowym tekstem). „Usprawiedliwienie” oznacza, �e �wi�ty Bóg mo�e „przyj��” złego człowieka, 
„zaadoptowa�” go do swojej rodziny i nazwa� „�wi�tym”!  

Jedynym warunkiem wymaganym od grzesznika jest wiara w �mier�, pogrzebanie i zmartwychwstanie Syna 
Bo�ego. Jednak�e uproszczone pojmowanie słowa „wiara” doprowadziło do niewła�ciwego rozumienia 
„narodzenia z wiary”.  

Na przykład zbyt wielki nacisk na „usprawiedliwienie przez wiar�” mógłby doprowadzi� niektórych do 
wniosku, �e opami�tanie si� od grzechu nie jest istotne, a przynajmniej nie na pocz�tku. Mo�e by� prawd�, �e 
wi�cej opami�tania stopniu pojawia si� po uwierzeniu, ale z pewno�ci� fałszywym jest mniemanie, �e 
opami�tanie w ogóle nie musi poprzedza� wiary! Opami�tanie stanowi wła�ciwie wyraz naszej wiary, bo kto 
odwróciłby si� od swoich grzechów do Boga, je�liby ju� nie wierzył w Jego istnienie, charakter i moc. 
Prawdopodobnie z tej to przyczyny Piotr uznał, �e Bóg ju� „przyj�ł” Korneliusza (Dz 10,34-35); a Jezus 
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powiedział o celniku, �e „poszedł usprawiedliwiony do domu swego” (Łk 18,14). I na odwrót, Szymon 
„uwierzył” i „został ochrzczony”, ale „jego serce nie było szczere wobec Boga”, poniewa� nie opami�tał si� (Dz 
8,21).  

Chrzest równie� jest wyra�eniem naszej wiary, pierwszym „czynem wiary” (porównaj rozdział 28), 
pierwszym krokiem wierz�cego w jego posłusze�stwie ewangelii (2 Tes 1,8). Warto zauwa�y�, �e Paweł 
wymienia słowo „obmyci” przed „usprawiedliwieni” (1 Kor 6,11, cho� nawet „u�wi�ceni” wyst�puje przed 
„usprawiedliwieni” w tym kontek�cie). Najbardziej uderzaj�ce jest to, �e opis zbawienia przez chrzest wodny i 
chrzest w Duchu �wi�tym Paweł podsumowuje słowami: „usprawiedliwieni łask� jego...” (Tt 3,4-7).  

Dlatego te� wysoce prawdopodobne jest, �e apostołowie uwa�ali opami�tanie i chrzest za integraln� cz��� tej 
wiary, przez któr� grzesznicy s� usprawiedliwieni (Piotr podkre�lił, �e opami�tanie i chrzest s� istotne dla 
odpuszczenia grzechów Dz 2,38). W �adnym razie natomiast nie były one uznawane za „uczynek”, który 
czyniłby dan� osob� „godn�” akceptacji przez Boga.  

Chrzest w Duchu �wi�tym jest nie tyle warunkiem usprawiedliwienia, ile jego istotnym dowodem! Sk�d 
ktokolwiek mógłby by� całkowicie pewny, �e jego opami�tanie, wiara i chrzest były wła�ciwe? Dzisiaj cz�sto na 
to pytanie odpowiada si� u�ywaj�c do tego celu egzegezy (Bóg mówi tak w swoim słowie, ja w to wierz� całym 
sercem i to mi wystarcza). Ludzie nawróceni w czasach nowotestamentowych nie mogli mie� tego typu 
„pewno�ci”, poniewa� Nowy Testament nie został jeszcze napisany! Ta pocz�tkowa gwarancja nie była oparta 
na logice, ale na �yciu, nie na dedukcyjnym wyja�nieniu, lecz na dynamicznym prze�yciu – mianowicie na 
wylaniu Ducha �wi�tego. Dar Ducha był podstaw� pewno�ci (Rz 8,15; 1 J 3,24; 4,13). Gdy dar ten był 
przyjmowany (wewn�trzne prze�ycie z zewn�trznym dowodem – rozdział 5), pewne było, �e osoba ta została 
przyj�ta przez Boga (Dz 15,8), a zatem usprawiedliwiona. Dar ten był potwierdzeniem od Boga, Jego piecz�ci� 
na tej transakcji, zadatkiem tego, co miało nast�pi�.  

Tak wi�c wiara, wyra�ona przez opami�tanie i chrzest, jest niezb�dnym warunkiem dla usprawiedliwienia, a 
dar Ducha �wi�tego jego koniecznym potwierdzeniem. I w tym wła�nie momencie kto� zawsze musi zada� 
pytanie: „A co z umieraj�cym na krzy�u łotrem?” Zakłada si�, �e jego przypadek uniewa�nia całe 
nowotestamentowe nauczanie na temat nowego narodzenia! Odpowied� (podana w pełni w rozdziale 9) jest taka, 
�e uczynił on wszystko co mógł w tych wyj�tkowych okoliczno�ciach; chrzest wodny i chrzest w Duchu 
�wi�tym były dla niego niedost�pne, a swoje opami�tanie mógł wyrazi� jedynie w słowach, a nie czynami. Jego 
przypadek nie jest �adnym precedensem dla tych, którzy s� w stanie prze�y� pełne chrze�cija�skie narodziny. W 
najlepszym przypadku jego sytuacja mo�e by� przytaczana umieraj�cym, natomiast jest całkowicie 
nieadekwatna wobec �yj�cych. Jednak�e, gdyby jaka� osoba nie z własnej winy czy przez oci�ganie si� nie była 
w stanie dopełni� prawidłowego procesu narodzin, przykład umieraj�cego łotra pozwala mie� nadziej�, �e trafi 
ona do nieba.  

Ci, którzy mog� przej�� przez cały proces narodzin, nie maj� �adnej wymówki. Niezmiernie trudno broni� 
stanowiska, �e jest si� „szczególnym przypadkiem” w �wietle posłusze�stwa samego Jezusa co do chrztu 
wodnego i przyj�cia Ducha. Niepokoj�ca wi�c jest postawa człowieka staraj�cego si� wypełni� jedynie 
minimum potrzebne do zbawienia; prawdziwe opami�tanie szuka wszystkich �rodków dost�pnych w Bogu do 
tego, aby prowadzi� prawe �ycie.  

 
U�wi	cenie i wytrwało�
  
Bez wzgl�du na to czy wszystkie cztery elementy konieczne s� do usprawiedliwienia (sugeruj� �e tak, a 

przynajmniej pierwsze trzy), s� one niezb�dne do u�wi�cenia. W jakim stopniu natomiast u�wi�cenie potrzebne 
jest do uwielbienia? Zadziwiaj�ce, jak wielu ludziom wydaje si�, �e usprawiedliwienie jest nieodzowne, podczas 
gdy u�wi�cenie tylko wzgl�dnie po��dane! S�dz�, �e pocz�tek �ycia chrze�cija�skiego jest gwarancj� jego 
ko�ca, bez wzgl�du no to co zdarzy si� pomi�dzy nimi.  

Jednak�e ci, którzy spisali Nowy Testament, wzywaj�: „dołó�cie wszelkich stara� aby�cie byli �wi�ci; bez 
�wi�to�ci bowiem nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14). Jezus przytoczył przypowie�� o człowieku, który przyj�ł 
zaproszenie od króla na przyj�cie weselne, lecz nie zjawił si� tam w odpowiednim stroju (Mt 22,1-4); chodzi tu 
o to, �e ostateczne wybranie zale�y od czego� wi�cej ni� odpowiedzi na wezwanie.  

Jak bezpieczny jest „zbawiony”? Czy usprawiedliwienie jest gwarancj� u�wi�cenia? Czy „raz zbawiony” 
oznacza „na zawsze zbawiony”? Mo�liwe, �e dyskusja na temat zwi�zku usprawiedliwienia z czterema 
elementami narodzin wytwarza pewnego rodzaju niepokój o to, kiedy dana osoba mo�e by� pewna, �e po 
�mierci trafi do nieba. Czy ludzie bardziej zainteresowani s� poznaniem minimum potrzebnego do 
bezpiecze�stwa, czy raczej obfito�ci�, dzi�ki której mog� by� ocaleni? Czy zwiastuj�c ewangeli� zbyt wielki 
nacisk kładzie si� na usprawiedliwienie, a zbyt mały na u�wi�cenie? Czy zapewnienie sobie miejsca w niebie 
jest wa�niejsze od �ycia w �wi�to�ci?  

Stawianie takich pyta� nie musi oznacza�, �e wpadniemy w pułapk� nauczania o usprawiedliwieniu przez 
wiar�, a u�wi�ceniu przez uczynki, chocia� istnieje tego typu niebezpiecze�stwo. Zarówno usprawiedliwienie 
jak i u�wi�cenie s� wynikiem działania Boga i Jego łaski. Prawdziwa ewangelia oparta na Bo�ej sprawiedliwo�ci 
(Rz 3,21; 10,3) oferuje nam zarówno usprawiedliwienie jak i u�wi�cenie (u�wi�cenie tak�e jest darem łaski 
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Boga, a nie wymaganiem skierowanym do chrze�cijan). Lecz w obu tych aspektach zbawienia, człowiek 
powinien wzi�� aktywny udział. Zakładaj�c, �e człowiek mo�e oprze� si� działaniu Bo�ej łaski (Dz 7,51), jak 
okre�limy sytuacj� chrze�cijanina, który przyj�ł łask� usprawiedliwienia, a odrzuca łask� u�wi�cenia?  

Nie pal� si� do tego, aby wkracza� na tak �liski grunt! Obawiam si�, �e według niektórych szkół 
teologicznych uwagi te mogłyby obróci� si� przeciwko całej ksi��ce, chocia� moja podstawowa teza nie opiera 
si� na tej kwestii. W takim razie jaki zwi�zek pytanie to ma z cał� dyskusj�? Otó� ci, który głosz�, �e „wieczne 
bezpiecze�stwo” (eternal security) zale�y od jednego tylko kroku wiary, stworzyli podło�e dla wezwania 
ewangelizacyjnego: „tylko uwierz” i tego typu narodzin. „Raz uwierz a b�dziesz zbawiony” przyszło w sukurs 
wezwaniu „tylko uwierz a b�dziesz zbawiony”. Zatem zarówno chrzest w wodzie jak i chrzest w Duchu 
�wi�tym trac� swój priorytetowy charakter i zostaj� zepchni�te na drugi plan, a w efekcie staj� si� 
niezobowi�zuj�cym dodatkiem.  

Kwestia, czy usprawiedliwienie jest tylko z wiary, czy przez wiar� poprzedzon� opami�taniem, a wyra�on� 
w chrzcie wodnym i potwierdzon� przez chrzest w Duchu �wi�tym, nie jest tu istotna. Najwa�niejsze jest to, czy 
którakolwiek z tych dróg bez kontynuacji na pewno prowadzi do chwały.  

W Nowym Testamencie nietrudno jest znale�� teksty mówi�ce o Bo�ej opiece nad �wi�tymi: „Pan jest 
mocen strzec tego, co mu powierzono” (Tm 1,12), „zachowa� nas od upadku” (Jud 24) i „doko�czy� dzieła, 
które rozpocz�ł w nas” (Flp 1,6); „nikt nie mo�e wyrwa� jego owiec z r�ki jego” (J 10,28 i 29); „nic nie mo�e 
oddzieli� nas od miło�ci Bo�ej” (Rz 8,38 i 39). Zbyt wiele jest takich stwierdze�, aby je wszystkie wymienia�.  

Istnieje jednak wiele napomnie�, które zawieraj� inn� nauk� -"wytrwało�� �wi�tych”, wraz z ostrze�eniami 
przed bł�dnym mniemaniem, i� pojawia si� ona automatycznie i nieuchronnie. Stwierdzili�my ju�, �e Nowy 
Testament kładzie nacisk na potrzeb� piel�gnowania wiary (rozdział 3). Wyst�puj� tam tak�e przykłady upadku 
w wierze (lub w wierno�ci, poniewa� zarówno j�zyk hebrajski jak i grecki u�ywaj� tego samego słowa na 
okre�lenie wiary i wierno�ci). Jest tam niewierny sługa, s� głupie panny i sługa leniwy (Mt 24,45-25,30); los, 
jaki ich spotkał, mo�e by� rozumiany tylko jako piekło. W przypowie�ci o siewcy jedno z ziaren kiełkuje i 
zaczyna wzrasta�, lecz nie osi�ga dojrzało�ci i nie przynosi owocu (Mk 4,16-19). Jezus mówi: „kto wytrwa do 
ko�ca, b�dzie zbawiony” (Mk 13,13 i Łk 21,19). Gał�zie, które nie przynosz� owocu, b�d� odci�te i wrzucone w 
ogie� (J 15,6). W przypadku chrze�cijan istnieje takie samo niebezpiecze�stwo „odci�cia” jak i w przypadku 
	ydów, je�li nie b�d� trwali w Bo�ej łasce (Rz 11,12; jest to szczególnie istotne w takim kontek�cie Bo�ej 
predestynacji, jak w Rz 9-11). Przykład Hebrajczyków – którzy dzi�ki krwi baranka paschalnego wyszli z Egiptu 
i zostali „ochrzczeni” w Morzu Czerwonym, a nie weszli do ziemi obiecanej i nie odpocz�li – jest u�yty jako 
powa�ne ostrze�enie skierowane do chrze�cijan a� przez trzech pisarzy nowotestamentowych (1 Kor 10,1-5, Hbr 
4,1-11, Jud 5). Twierdzenie, �e niebezpiecze�stwo to jest tylko hipotetyczne, jest bagatelizowaniem ostrze�enia. 
Cały list do Hebrajczyków jest napomnieniem wzywaj�cym do wytrwało�ci i zawiera najmocniejsz� w Nowym 
Testamencie przestrog� przed konsekwencjami apostazji (odst�pstwa od wiary); wag� tego podnosi fakt, �e 
wyst�puje ona w kontek�cie jedynego w Listach pełnego opisu nowych narodzin, Hbr 6,1-6). Ap 3,5 sygnalizuje 
o realnym niebezpiecze�stwie wymazania z Ksi�gi 	ywota imion tych, którzy nie oka�� si� zwyci�zcami.  

Musimy powa�nie potraktowa� te teksty. W Nowym Testamencie bowiem istnieje doskonała równowaga 
pomi�dzy nasz� odpowiedzialno�ci� zachowania siebie w Bo�ej miło�ci (Jud 21), a Jego zdolno�ci� zachowania 
nas od upadku (Jud 29). (Moim zdaniem ksi��ka J. Howarda Marshalla „Kept by the Power of God”, Bethany 
Fellowship 1929 jest najbardziej wywa�on� prac� na ten temat).  

Ko�cz�c, my�l�, �e chyba lepiej b�dzie zachowa� słowo „bezpieczni” (zbawieni) na koniec podró�y, kiedy 
ju� dotrzemy na miejsce, i nie u�ywa� słów „jestem zbawiony”, dopóki rzeczywi�cie si� tam nie znajdziemy! 
Poza tym, pierwszym okre�leniem chrze�cijan, jak�e słusznie, było „wyznawcy Drogi” (Dz 18,25 i 26, 19,9 i 
23). Lepiej jest wyobrazi� sobie zbawienie jako poziom� lini�, wzdłu� której podró�ujemy od przeszło�ci 
(usprawiedliwieni) poprzez tera�niejszo�� (u�wi�cani) do przyszło�ci (uwielbieni) – a nie jako pionow� lini�, 
która oddziela stan pot�pienia od stanu zbawienia.  

Nawrócenie b�dzie wtedy widziane jako punkt wyj�cia, a nie miejsce przybycia, pocz�tek, a nie koniec. John 
Bunyan mówił o „w�drówce pielgrzyma” (i rozumiał, �e na ko�cu podró�y „jest furtka do piekła spod samej 
bramy nieba").  

Czy kto� wierzy, �e chrze�cijanin mo�e straci� zbawienie, czy nie, uczynione wcze�niej rozró�nienie 
pomi�dzy „bezpieczny” a „ocalony” jest ci�gle wa�ne. Bo czy mo�liwe jest przyj�cie Jezusa jako Zbawiciela (do 
usprawiedliwienia) nie przyjmuj�c Go jako Pana (do u�wi�cenia)? Czy mo�na ufa� Jezusowi nie b�d�c Mu 
posłusznym? „The Gospel According to Jesus” (Academic Books, Zonderwan 1988) Johna MacArthura 
przedstawia najbardziej chyba przekonywuj�ce uzasadnienie dla tak pojmowanej ewangelii (z uwzgl�dnieniem 
obydwu aspektów).  

Narodziny to przecie� tylko preludium do �ycia. Dobry pocz�tek to jedna rzecz; dobry koniec to zupełnie 
inna. Tak samo potrzebujemy cierpliwych pastorów, jak i entuzjastycznych ewangelistów. Ludzie podejmuj�cy 
„decyzj� dla Chrystusa” musz� sta� si� Jego uczniami. Kiedy ko�czy si� praca poło�nej, trud rodziców dopiero 
si� rozpoczyna!  
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EPILOG 
SŁÓW KILKA DO RODZINY 

 
Normalnie, narodziny nast�puj� w rodzinie zarówno w przypadku narodzin fizycznych, jak i duchowych. 

Istnieje uderzaj�ca ró�nica pomi�dzy wszystkimi innymi stworzeniami a lud�mi, czy to w przypadku „homo 
sapiens” ("stary człowiek” w Adamie), czy „homo novus” (nowy człowiek w Chrystusie). Człowiek wymaga 
niewiarygodnie du�o czasu, aby dojrze�, potrzebuje tak�e ogromnej troski w tym okresie. Jego wielka 
zło�ono��, zawieraj�ca zwi�zek z ziemi� i niebem, powi�ksza jego wra�liwo�� podczas procesu wzrastania.  

 
WAGA UCZNIOSTWA  
 
Narodziny s�, przede wszystkim, pocz�tkiem �ycia. Nie daj� jednak gwarancji dalszej, nie mówi�c ju� o 

porz�dnej, egzystencji. Dziecko mo�e zosta� porzucone. Umieralno�� niemowl�t nadal jest problemem. 
Zasadnicze znaczenie ma dalsza opieka. Je�eli chodzi o duchowy aspekt, uczniostwo stoi na pierwszym miejscu. 
Musi by� jednak zachowana równowaga. Poniewa� podkre�la si� „zbawienie przed piekłem” raczej ni� 
„wyrwanie z grzechu”, zbyt wielki nacisk poło�ono jedynie na „nowe narodzenie” zaniedbuj�c „zdrowy wzrost”.  

Powrót do poj�cia „czynienia uczniami” zamiast „podejmowania decyzji” poprawi anormaln� sytuacj�. Po 
narodzinach musi nast�pi� edukacja dziecka (patrz rozdz. 7 na temat Mt 28,19-20). Nauczanie w Nowym 
Testamencie ma raczej charakter praktyczny, ni� teoretyczny. Termin „ucze�” jest bli�szy znaczeniowo słowu 
„czeladnik” ni� „student”. Zamiast umieszcza� nowo nawróconego wraz z innymi w „klasie” lub na „kursie” dla 
pocz�tkuj�cych, powinni�my odda� go pod opiek� starszego i bardziej dojrzałego chrze�cijanina (tej samej płci, 
�eby nie dawa� okazji szatanowi). Tutaj tak�e efektywniejsza b�dzie nauka przez ogl�danie ni� przez samo 
słuchanie. Dobry nauczyciel b�dzie na�ladował Pana i da okazj� uczniom, aby „przyszli i zobaczyli” (J 1,39.46). 
Na�ladownictwo odgrywa rzeczywi�cie bardzo wa�n� rol� w uczniostwie (1 Kor 4,16; 1 Tes 1,6; Hbr 6,12; 
13,7). Osobisty i bliski kontakt z prawdziwym �wi�tym nauczy wi�cej o �wi�to�ci ni� wszystkie ksi��ki o 
u�wi�ceniu razem wzi�te!  

 
W POSZUKIWANIU DUCHOWEGO DOMU  
 
	ycie było o wiele prostsze w czasach nowotestamentowych, nie wył�czaj�c spraw ko�cielnych. 

Ewangelizacja i zakładanie zborów były dwiema stronami tej samej monety. W ka�dym mie�cie był zwykle 
jeden zbór; nawrócenie dokonywało si� zwykle za po�rednictwem tej grupy, a nawróceni stawali si� jej 
członkami. Dlatego w Nowym Testamencie nie spotykamy nawoływania do tego, aby przył�czy� si� do zboru, a 
jedynie do tego, aby w nim pozosta� (Hbr 10,25). Narodzi� si� w Chrystusie znaczyło narodzi� si� w zborze; 
zosta� ochrzczonym (zanurzonym) „w Głow�” znaczyło zosta� ochrzczonym „w ciało”. Nie istniało co� takiego 
jak poszukiwanie „odpowiedniego” duchowego domu dla niemowl�t. Narodziny chrze�cija�skie i wł�czenie do 
ciała Chrystusowego były jednym i tym samym.  

Obecnie dwa czynniki sprawiaj�, �e takie przył�czenie staje si� konieczne. Po pierwsze, powstanie 
ró�norakich denominacji (ka�da ze swymi własnymi tradycjami) doprowadziło do powstania wielu lokalnych 
zborów (w Anglii wi�kszo�� ludzi posiadaj�cych samochody ma łatwy dost�p do przynajmniej dwudziestu!). Po 
drugie, wzrost działalno�ci krucjat ewangelizacyjnych oraz innych akcji ewangelizacyjnych, 
mi�dzywyznaniowych a nawet bezwyznaniowych, oznacza, �e ludzie „przychodz� do Chrystusa” poza lokalnym 
zborem, co z kolei czyni koniecznym „adoptowanie” duchowych niemowl�t.  

Który zbór powinien zosta� wybrany jako potencjalny dom dla nowego ucznia? Dyplomacja denominacyjna 
mo�e zaciemni� obraz. Czysta troska o nowonarodzone dziecko upraszcza takie poszukiwanie: gdzie mo�emy 
znale�� najlepsz� dla niego opiek�? Zbór, w którym znajdujemy najwi�cej miło�ci i �ycia, bez wzgl�du na jego 
nazw�, najprawdopodobniej b�dzie najlepszym wyborem.  

„Łowieniu” ludzi powinno towarzyszy� duszpasterstwo; ewangeli�cie pastor. Ten pierwszy zwraca uwag� na 
ilo��, pragnie widzie� tak wielu rozpoczynaj�cych, jak to tylko mo�liwe; ten drugi troszczy si� o jako��, pragnie 
aby ci, którzy rozpoczynaj� nowe �ycie, wytrwali w nim, nawet gdyby miało ich by� niewielu. Rzadko si� 
zdarza, aby te obydwie funkcje spełniała ta sama osoba, chocia� Piotr został powołany do obydwóch (Mk 1,17; J 
21, 15-17). W zdrowym zborze powinny przejawia� si� obydwie funkcje, w�ród jego prowadz�cych a tak�e 
członków. W takim przypadku nie powinni�my mie� problemów ze znalezieniem rodziny gotowej zatroszczy� 
si� o nowe niemowl�. Niestety, ewangeli�ci cz��ciej pracuj� poza zborem i brakuje im kontaktu z pastorami.  

 
KRYTERIUM CZŁONKOSTWA W ZBORZE  
 
Członkostwo w pierwotnym Ko�ciele nie miało charakteru formalnego (nazwisko wpisane na list�), lecz 

funkcjonalny (funkcja spełniana w ciele). Jedynymi warunkami koniecznymi do pełnego członkostwa były 
cztery omówione w tej ksi��ce elementy: opami�tanie, wiara, chrzest w wodzie i chrzest w Duchu �wi�tym. 
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Spo�ród tych czterech, ten ostatni był najistotniejszy; aby móc funkcjonowa� w ciele koniecznym było prze�ycie 
chrztu w Duchu �wi�tym (patrz rozdz. 21 na temat Rz 8,9 oraz rozdz. 23 na temat 1 Kor 12,13). Wypływaj� z 
tego dwa praktyczne wnioski dla współczesnych zborów.  

Po pierwsze, niczego „ponad” te cztery rzeczy nie powinno si� wymaga� w celu uzyskania pełnego 
członkostwa w lokalnym zborze. Tak cz�sto wysuwa si� dalsze wymagania wobec nowo nawróconego – 
dodatkowej ceremonii (np. konfirmacji), szczególnego zobowi�zania (np. oddawania dziesi�ciny), 
przestrzegania dodatkowych wymogów (np. zakaz palenia, picia, gier hazardowych, ta�czenia, makija�u itd.). 
Tymi sprawami nale�y zaj�� si� po tym, jak kto� stanie si� członkiem, a nie przedtem. Wł�czenie do ciała 
powinno oznacza� pocz�tek kształtowania człowieka, a nie, jak to si� zwykle dzieje, jego koniec. Powinni�my 
przyj�� dan� osob�, poniewa� została usprawiedliwiona (Rz 15,7), a nie odrzuci� j� dlatego, �e jest 
niedostatecznie u�wi�cona aby sta� si� członkiem zboru, który uwa�a si� za „czysty”. Schody powinny si� 
znajdowa� za drzwiami wej�ciowymi, a nie przed nimi! Kto�, kto si� wła�ciwie narodził, b�dzie zadziwiaj�co 
gotowy do przyjmowania nauki. Oczywi�cie, pó�niej zastosowanie dyscypliny mo�e si� okaza� konieczne, je�eli 
człowiek ten �wiadomie b�dzie trwał w grzechach, nawet wł�czaj�c mo�liwo�� czasowego wył�czenia z rodziny 
(1 Kor 5,1-13; zwró�my uwag�, �e takie wył�czenie było skutkiem decyzji wi�kszo�ci zborowników, prowadz�c 
nast�pnie do opami�tania si� winowajcy i jego powrotu – 2 Kor 2,6-7). By� mo�e nasza niech�� wobec 
pó�niejszego stosowania dyscypliny wi��e si� z zawy�onymi wymaganiami akceptacji kogo� jako członka 
zboru: je�eli tak trudno b�dzie im dosta� si� do �rodka, to mo�e pó�niej nie b�dziemy musieli ich wyrzuca�! 
Lecz jest to mylny pogl�d; zbór jest �łobkiem dla tych, którzy odeszli od grzechu, a nie domem odpoczynku dla 
�wi�tych!  

Po drugie, wszystkich tych czterech rzeczy powinno si� wymaga� dla pełnego członkostwa w zborze. 
Spotkania przed przyj�ciem powinny by� po�wi�cone czterem elementom chrze�cija�skich narodzin. Powinny 
one by� traktowane jako co�, co nale�y prze�y�, a nie jako przedmiot do nauki. Dwóm grupom nale�y po�wi�ci� 
szczególn� uwag�. Tym, którzy zacz�li �ycie chrze�cija�skie w innym �rodowisku (wyszli do przodu podczas 
ewangelizacji, a karta z ich nazwiskiem została przekazana zborowi); jest bardzo wa�ne aby dopełni� ich 
narodziny zanim otrzymaj� pełne członkostwo, bez wzgl�du na rady udzielone im przez doradc� czy ich własny 
pogl�d na temat swej decyzji. Nast�pna grupa to ci, którzy chc� przenie�� swoje członkostwo z innego zboru, 
gdzie nie kładziono na te cztery rzeczy nacisku, lub nawet ich nie oczekiwano. Jest to bardziej delikatna 
sytuacja, wymagaj�ca zdecydowanej, lecz pełnej miło�ci, postawy. Nale�y ich zaznajomi� poprzez uwa�ne 
nauczanie biblijne z przekonaniem zboru o tym, �e te cztery elementy stanowi� podstawowe minimum �ycia 
zboru, jak równie� �ycia ka�dego chrze�cijanina. W przypadku braku któregokolwiek z nich �ycie nie b�dzie w 
pełni zdrowe, lecz upo�ledzone. Je�eli nie oka�� ch�ci d��enia do takiej pełni, mo�na postawi� pod znakiem 
zapytania ich członkostwo. Ka�dy lokalny zbór jest bezpo�rednio odpowiedzialny przed Głow� Ko�cioła za 
utrzymywanie wła�ciwego standardu, bez wzgl�du na to, jak wygl�da sytuacja w innych zborach (patrz Ap 2-3, 
gdzie Jezus zajmuje si� oddzielnie siedmioma zborami znajduj�cymi si� w tym samym okr�gu). Nie mo�na 
wsz�dzie poprawi� sytuacji, je�eli nie naprawi si� jej przynajmniej w jednym miejscu. Jedna sala porodowa jest 
lepsza ni� �adna! Kilka dobrych szybko zmniejsza umieralno��.  

Powtarzaj�c jeszcze raz: normalne narodziny chrze�cija�skie to pocz�tek, a nie koniec; start a nie meta. 
Dobry pocz�tek znaczy bardzo wiele, pod warunkiem, �e nie b�dzie zaniedbany. Pełne i zdrowe narodziny w 
szcz��liwej rodzinie s� Bo�ym pragnieniem dla ka�dego człowieka, którego On stworzył i umiłował. 
Zadziwiaj�ce jest, �e odpowiedzialno�� za urodzenie i wychowanie dzieci, fizycznych i duchowych, zło�ył w 
r�ce ludzi. To wielkie zaufanie.  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

DODATEK I 
 

CHRZEST NIEMOWL�T 
 
Prawie powszechnie chrzest jest traktowany jako istotny element wł�czenia do Ko�cioła. W Europie 

przewa�aj�ca liczba chrztów to chrzty niemowl�t. W Anglii przez „chrzciny” przeszło dwie trzecie ludno�ci 
(chocia� denominacje praktykuj�ce chrzest niemowl�t z reguły powoli trac� członków, natomiast denominacje 
praktykuj�ce chrzest wierz�cych utrzymuj� swój stan lub wzrastaj�). W Trzecim �wiecie wi�kszo�� chrztów to 
chrzty wierz�cych. W Stanach Zjednoczonych sytuacja zmienia si� i przechodzi od wzorca europejskiego do 
wzorca Trzeciego �wiata, a towarzyszy temu przewa�aj�cy wzrost w zborach baptystycznych i 
zielono�wi�tkowych. W sytuacji gdy chrze�cija�stwo staje si� prze�ladowan� mniejszo�ci� na poga�skim polu 
misyjnym, powszechnym trendem jest przechodzenie od chrztu niemowl�t do chrztu wierz�cych.  
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ROZWA�ANIA HISTORYCZNE  
 
Jak i kiedy wprowadzono „chrzest niemowl�t”? Dlaczego trwano przy tej praktyce? Jak si� on ma w 

stosunku do nowotestamentowego wzorca chrze�cija�skich narodzin? Jakie ma on znaczenie czy skutek w 
przypadku dziecka niezdolnego do opami�tania si� i uwierzenia?  

Tak jak w przypadku wielu tradycji ko�cielnych, chrzest niemowl�t wprowadzono z jednej przyczyny, lecz 
kontynuowano go z zupełnie innych powodów (lub w ogóle bez �adnego powodu, oprócz mo�e tego, dla którego 
ci�gle zdobywa si� Mount Everest – „bo jest”!). Został celnie nazwany „praktyk� w poszukiwaniu teologii”.  

Wi�kszo�� teologów przyznaje, �e w Nowym Testamencie nie istniej� �adne bezpo�rednie odniesienia do 
takiej praktyki. Niektórzy twierdz�, �e mo�na dopatrzy� si� odniesie� po�rednich (patrz rozdz. 15 na temat „wy i 
wasze dzieci”, rozdz. 19 na temat „całego domu” oraz rozdz. 22 „dzieci s� �wi�te”). Praktyka taka mo�e zosta� 
oparta o Pismo �wi�te jedynie na podstawie ogólnych zasad teologicznych (patrz poni�ej), a nie konkretnych 
wskazówek zawartych w tek�cie biblijnym (nigdy nie była ona nakazywana przez Chrystusa czy apostołów).  

Na przestrzeni wieków miało miejsce nast�puj�ce zjawisko; pewne prawdy, zupełnie słuszne w swym 
własnym kontek�cie, zostały przeniesione z innych kontekstów i powi�zane z praktyk� chrztu, nieodwołalnie 
zmieniaj�c znaczenie tego obrz�du i ł�cz�c jego zastosowanie z tymi osobami, dla których nigdy nie był 
przeznaczony. I w ten sposób otworzono drog� spekulacji, sentymentom i przes�dom.  

Pierwsza wyra�na wzmianka na temat chrztu niemowl�t pochodzi z ko�ca drugiego wieku. W tym czasie 
chrzest zacz�ł nabiera� wi�kszego znaczenia dla zbawienia ni� to miało miejsce poprzednio. Zarysowały si� dwa 
zupełnie odmienne nurty – z dokładnie tej samej przyczyny! Z jednej strony chrzest odkładano do momentu 
fizycznej �mierci w obawie, �e grzeszne �ycie po chrzcie doprowadziłoby człowieka do piekła. Z drugiej strony, 
chrzest przeniesiono bli�ej fizycznych narodzin w obawie, �e dziecko pójdzie do piekła zanim zacznie grzeszy� 
(co jest zrozumiałe w �wietle wysokiej �miertelno�ci niemowl�t w tamtych czasach). W obydwóch przypadkach 
chrzest traktowano jako jedyny �rodek zbawienia.  

Pó�niej zacz�to my�le�, �e wieczne cierpienie w piekle było nieco zbyt okrutn� kar� wobec niemowl�t, które 
nie zgrzeszyły, a nawet wobec ochrzczonych dorosłych, którzy zgrzeszyli. Ten nurt my�li obrazuje powstanie 
innych dwóch tradycji ko�cielnych – „limbus” „infantum” (limbo) dla nieochrzczonych niemowl�t (mniej 
nieprzyjemne ni� piekło, lecz tak samo trwałe) oraz czy��ca dla ochrzczonych dorosłych (prawie tak samo 
nieprzyjemnego jak piekło, lecz trwaj�cego krócej). Nie ulegał jednak �adnym w�tpliwo�ciom przez ponad 
tysi�c lat fakt, �e chrzest „zbawiał od piekła”, usuwaj�c „grzech pierworodny”, tj. odziedziczony w przypadku 
niemowl�cia, a w przypadku dorosłego zarówno ten, jak i grzechy popełnione przez niego.  

W tym samym czasie, gdy zacz�to chrzci� niemowl�ta (nie było to powszechnie praktykowane dopóki 
Konstantyn nie ustanowił chrze�cija�stwa oficjaln� religi� w Cesarstwie Rzymskim), w Ko�ciele pojawiła si� 
ogólna tendencja odwrotu od istoty nowego przymierza do cieniów starego przymierza (kapła�stwo, ołtarze, 
�wi�tynie, szaty liturgiczne, kadzidło itd.). Ponadto struktura Ko�cioła coraz bardziej była powi�zana z 
administracj� Cesarstwa (nowotestamentowy wzór wielu biskupów w jednym zborze zast�pił model jednego 
biskupa dla wielu zborów wraz z hierarchi� duchownych; proces ten osi�gn�ł swój punkt szczytowy wówczas, 
gdy biskup Rzymu przej�ł tytuł cesarza „Pontifex Maximus” i stał si� postaci� mi�dzynarodow�, duchowym 
„ojcem”, czyli papie�em).  

To pa�stwo ko�cielne miało wi�cej wspólnego ze starotestamentowym ludem Bo�ym, teokracj� Izraela, ni� z 
nowotestamentowym Ko�ciołem; „kapłani i królowie” na powrót stali si� urz�dnikami pa�stwowymi, a nie 
tytułami wszystkich wierz�cych (Ap 1,6). Nic wi�c dziwnego, �e zacz�to podkre�la� podobie�stwo pomi�dzy 
chrztem i obrzezaniem, obydwa traktowane jako znak narodzenia si� nowych członków ludu Bo�ego poddanych 
Jego Królestwa. Jednak�e pomimo tego podobie�stwa musimy zauwa�y�, �e chrzest nadal uwa�ano za akt 
odkupiaj�cy, którym obrzezanie nigdy nie było. Uwalniano przeze� niemowl� od „grzechu pierworodnego”, 
„rodziło si� ono z góry”, a przez to uzyskiwało wieczne zbawienie.  

Istniej� dziwaczne opowie�ci o �redniowiecznej (jak i współczesnej) działalno�ci misyjnej, kiedy to kapłani 
„ewangelizowali” nowo odkryte terytorium poprzez potajemne chrzczenie niemowl�t. Jednak�e oczywiste jest, 
�e chocia� chrzest niemowl�t uwa�ano za wystarczaj�cy warunek pój�cia do nieba, na wypadek �mierci, nie był 
on wystarczaj�cy dla pełnego członkostwa w Ko�ciele! Równie� nowotestamentow� praktyk� nakładania r�k w 
modlitwie o otrzymanie Ducha �wi�tego, nast�puj�c� po chrzcie, zacz�to stosowa� w przypadku niemowl�t (z 
namaszczeniem olejkiem, reprezentuj�cym Ducha �wi�tego, przypuszczalnie z braku innych dowodów). Pó�niej 
t� cz��� obrz�du przeniesiono na okres dorastania i tak powstała ceremonia konfirmacji (traktowana jako 
moment dopuszczenia do Wieczerzy Pa�skiej i członkostwa w Ko�ciele), przynajmniej w Ko�ciele zachodnim 
(Ko�ciół prawosławny pozostał bardziej konsekwentny, chocia� jeszcze mniej biblijny, udzielaj�c niemowl�tom 
chrztu, namaszczenia i komunii). Poprzez �redniowiecze nacisk został przeniesiony z chrztu na obrz�d 
konfirmacji (przez wieki biskup chrzcił a miejscowy kapłan pó�niej udzielał konfirmacji; lecz stopniowo 
sytuacja uległa zmianie i obecnie przewa�a konfirmacja udzielana przez biskupów).  

Chrze�cija�stwo miało jeszcze co� wspólnego ze staro�ytnym królestwem Izraela – wygodniej si� czuło ze 
swymi królami i kapłanami, ni� ze swymi prorokami, ci�gle nawołuj�cymi do powrotu od tradycji do prawdy, od 
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obrz�dów do rzeczywisto�ci, od przepychu do prostoty. Pierwszy protest przeciwko zanikaj�cej granicy mi�dzy 
Ko�ciołem i �wiatem doprowadził do powstania zakonów, chocia� te pozostały w obr�bie Ko�cioła. Pó�niej 
pojawiło si� wiele niezale�nych grup d���cych do odzyskania charakteru pierwotnego Ko�cioła poprzez 
ustanowienie Nowego Testamentu jedynym autorytetem; wi�kszo�� z nich przywróciła praktyk� chrztu 
wierz�cych. Du�o pó�niej pewien katolicki prałat o�wiadczył na Soborze Trydenckim, �e gdyby owi „bapty�ci” 
nie zostali tak bezlito�nie ukróceni w ci�gu ostatniego tysi�clecia, stwarzaliby o wiele wi�cej problemów ni� 
wszyscy reformatorzy razem wzi�ci!  

Najwa�niejszym czynnikiem, który przyczynił si� do przej�cia od małych protestuj�cych grup, które mo�na 
było łatwo zniszczy�, do du�ych grup protestanckich, odchodz�cych od Ko�cioła, było niew�tpliwie szeroko 
rozprzestrzenione odkrycie Biblii na nowo. Praca Erazma nad hebrajskimi i greckimi manuskryptami, poł�czona 
z egzegez� i tłumaczeniem Lutra oraz odkrycie druku przez Gutenberga umo�liwiło porównanie (zwykle 
przera�aj�ce!) Ko�cioła czasów apostolskich z Ko�ciołem �redniowiecznym.  

Teologia oparta jedynie o Pismo szybko doszła do wniosku, �e zbawienie jest jedynie przez łask�, a 
usprawiedliwienie jedynie przez wiar�. Twierdzenie, �e na przebaczenie mo�na sobie zasłu�y�, a nawet je kupi� 
(dla Lutra kropl� przepełniaj�c� miar� była sytuacja, gdy Tetzel w celu sfinansowania budowy ko�cioła 
�wi�tego Piotra w Rzymie sprzedawał po całej Europie odpusty zmniejszaj�ce martwym krewnym czas 
cierpienia w czy�cu), stało si� now� „anatem�” (wła�ciwe zastosowanie Ga 1,9). Pod hasłem „Sprawiedliwy z 
wiary �y� b�dzie” (Ha 2,4; patrz rozdz. 3) rozpocz�to usuwanie �redniowiecznych naro�li – wł�czaj�c „ofiar� 
mszy �wi�tej”, oddawanie czci relikwiom i pos�gom, modlitwy do zmarłych �wi�tych, pielgrzymki do �wi�tych 
miejsc, celibat duchownych i wiele innych „pobo�nych” praktyk, które nie miały �adnego oparcia w Pi�mie.  

A jednak ci�gle trwano przy chrzcie niemowl�t. Protestanccy reformatorzy szybko u�wiadomili sobie fakt, �e 
nie da si� pogodzi� zbawienia przez chrzest z usprawiedliwieniem przez wiar�. Na pocz�tku wszyscy z nich 
namawiali do powrotu do nowotestamentowej praktyki chrztu wierz�cych.  

Poniewa� jest to rzecz mało znana i mo�e spotka� si� z wielu w�tpliwo�ciami, powinni�my przytoczy� tu ich 
własne słowa (cytaty te pochodz� z niezwykłej ksi��ki T.E. Watsona „Baptism Not For Infants” Walter, 1962, w 
której udowadnia słuszno�� chrztu wierz�cych wył�cznie na podstawie cytatów pochodz�cych z prac tych, 
którzy głosz� chrzest niemowl�t!).  

Najpierw Luter:  
Nikt, kto nie posiada osobistej wiary nie powinien zosta� ochrzczony. Je�li nie mo�emy by� pewni, �e 
małe dzieci same wierz�, moja rada i os�d jest taki, i� lepiej b�dzie zaczeka�, a jeszcze lepiej nie chrzci� 
ju� wi�cej �adnych dzieci, aby�my tak głupim post�powaniem nie szydzili i nie obra�ali błogosławionego 
majestatu Boga. (Kazanie z trzeciej niedzieli po �wi�cie Trzech Króli).  
Teraz Kalwin:  
Skoro Chrystus nakazuje im naucza� przed chrzczeniem i pragnie, aby nikt inny jak tylko wierz�cy 
przyjmowali chrzest, wynika z tego, �e ten chrzest jest tylko wła�ciwy, przed którym nast�puje wiara. 
(Harmony of the Gospels, t. 3, str. 386, w komentarzu na temat Mat 28).  
Równie� Zwingli utrzymywał, �e chrzest zale�ał od wiary i bez niej był pozbawiony wszelkiego znaczenia 

(Dzieła, t. 4, str. 191); uwa�ał, �e nale�y go odło�y� na lata dojrzało�ci (Vadian II, str. 231). Powiedział: „Nic 
nie smuci mnie bardziej ni� to, �e obecnie musz� chrzci� dzieci, gdy� wiem, i� tego nie powinno si� czyni�” 
(Quellen IV, str. 184). Z uczciwo�ci� godn� pochwały przyznał, �e „gdybym, jednak�e, poło�ył kres tej 
praktyce, wówczas obawiam si�, i� straciłbym swój zarobek”. Jednak jego zrozumienie chrztu jak i Wieczerzy 
Pa�skiej jako (tak jak i w przypadku Wieczerzy Pa�skiej) jedynie symbolu, który nie miał �adnego znaczenia 
czy warto�ci „sakramentalnej”, ułatwiło mu pó�niej zmian� pogl�dów.  

Dlaczego w takim razie �aden z reformatorów nie praktykował tego, co zwiastował? Odpowied� jest 
niepokoj�co prosta. Sprzeciwiali si� władzom ko�cielnym w oparciu o autorytet Biblii, lecz jednocze�nie liczyli 
na pomoc władz �wieckich. Sukces Reformacji wynikał z sojuszu pomi�dzy Ko�ciołem i pa�stwem, chocia� 
przybrał on inn� form� w Niemczech ni� w Szwajcarii. Nieuchronnie utrzymało si� pomieszanie obywatelstwa 
pa�stwowego z członkostwem w Ko�ciele. Niemo�liwe jest zachowanie Ko�cioła narodowego nie pozostaj�c 
otwartym na wszystkich, którzy rodz� si� w danym narodzie. Chrzest staje si� piecz�ci� obywatelsko-religijnej 
przynale�no�ci do narodu, traktowanego jako „nowy Izrael” pod panowaniem Boga. (Zostało to jasno 
wyja�nione w ksi��ce Johannesa Warnsa „Baptism” Paternoster Press, 1957, której podtytuł brzmi: „Studies in 
the original Christian baptism, its history and conflicts, its relation to a State or National Church and its 
significance for the present time”).  

Taka była przyczyna pozytywna; lecz istniała tak�e negatywna. To, co reformatorzy zwiastowali o chrzcie, 
inni zacz�li praktykowa�! Ci, których ochrzczono jako niemowl�ta, teraz pragn�li si� ochrzci� jako wierz�cy 
(przezwano ich „anabapty�ci”, od greckiego słowa „ana” – ponownie). Na pocz�tku traktowano to po prostu jako 
nielojalno�� wobec Ko�cioła (i ci�gle tak jest!) i wobec tych, którzy pragn�li go zreformowa� od wewn�trz. Lecz 
kiedy u�wiadomiono sobie, �e chrzest wierz�cych wi��e si� z poj�ciem Ko�cioła wolnego, całkowicie 
oddzielonego od władz pa�stwowych, ponowny chrzest zacz�to traktowa� jako zdrad� stanu, zwłaszcza w kraju, 
który oficjalnie stał si� protestancki. Doprowadziło to do wrogiej reakcji wobec chrztu wierz�cych i 
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prze�ladowania tych, którzy si� ponownie ochrzcili (kara przez zatopienie jest wstr�tn� plam� w historii 
szwajcarskich reformatorów).  

Tak te� ponownie stłumiono szerzenie si� praktyki chrztu wierz�cych, chocia� tym razem nie z tym samym 
powodzeniem. W wielu grupach anabaptystycznych, kiedy je wyizolowano, miały miejsce ró�nego rodzaju 
wypaczenia lecz mimo to ich wpływ miał trwały charakter. W Anglii i Holandii gł�boko zakorzeniło si� poj�cie 
Ko�cioła wolnego, niezale�nego od pa�stwa; próby zniszczenia go zaprowadziły angielskich Pielgrzymów do 
Nowego �wiata, co pozwala zrozumie�, dlaczego Ameryka nigdy nie miała pa�stwowej religii, chocia� uwa�a 
si� za naród chrze�cija�ski – i dlaczego zbory baptystyczne i zielono�wi�tkowe s� tam tak silne i powszechnie 
akceptowane. Lecz wybiegamy za daleko...  

 
ROZWA�ANIA TEOLOGICZNE  
 
W jaki sposób Reformatorzy protestanccy mogli usprawiedliwi� przed własnym sumieniem jak równie� 

przed swymi na�ladowcami stanowisko wobec chrztu? Oczywiste jest, �e musieli znale�� jakie� biblijne czy 
teologiczne usprawiedliwienie dla zachowania �redniowiecznej praktyki chrztu niemowl�t. Luter niezbyt pewnie 
dowodził, �e nie mo�na powiedzie�, i� dziecko nie posiada wiary, lecz w gruncie rzeczy nigdy nie rozwi�zał 
tego problemu. Kalwin znalazł pomocn� dło�. Nast�pca Zwingliego w Zurichu, Bullinger, wynalazł zupełnie 
nowe poj�cie teologiczne – zebrał wszystkie przymierza, które wyst�puj� w Biblii (zauwa�my liczb� mnog� w 
Rz 9,4), poł�czył je w jedno i nazwał „przymierzem łaski” (wyra�enie to nigdzie nie pojawia si� w Pi�mie). Tak 
bardzo podkre�lano ci�gło�� pomi�dzy starym i nowym przymierzem, �e zupełnie przeoczono istotn� 
rozbie�no�� mi�dzy nimi. Co najwa�niejsze, wej�cie do obydwu przymierzy było w zasadzie takie samo: przez 
dziedzictwo, fizyczne pochodzenie od tych, którzy ju� byli członkami przymierza. W ten sposób chrzest mógł 
by� traktowany jako bezpo�redni odpowiednik obrzezania, udzielany w tym samym wieku. Oczywi�cie, aby 
pozosta� w przymierzu konieczna była pó�niejsza wiara w Jezusa w przypadku chrze�cija�skiego dziecka, tak 
jak w przypadku dziecka �ydowskiego posłusze�stwo wobec zakonu; lecz obydwaj ju� znajdowali si� w 
przymierzu przez swe urodzenie i st�d mieli prawo do jego fizycznego „znaku i piecz�ci”.  

Poniewa� ta teologia przymierza jest obecnie tak szeroko rozpowszechniona i tak powszechnie 
wykorzystywana w celu usprawiedliwienia chrztu niemowl�t (np. przez wszystkich prezbiterian i niektórych 
anglikanów, z których wi�kszo�� to anglikanie ewangeliczni), powinni�my podda� j� krytycznej ocenie zanim 
przejdziemy do jeszcze innych odmian w teorii i praktyce.  

 
Teologia przymierza a zwi�zek pomi	dzy chrztem niemowl�t i obrzezaniem  
Najwi�kszy problem na poziomie teologicznym stwarza biblijny nacisk na ró�nic� pomi�dzy starym i 

nowym przymierzem, to drugie uniewa�niaj�ce to pierwsze (Hbr 8,13 rzadko jest cytowane przez teologów 
przymierza; zwró�my tak�e uwag� na u�ycie okre�lenia „nie takie” w Jr 31,32). W szczególno�ci, stare 
przymierze miało charakter zbiorowy, podczas gdy nowe ma charakter indywidualny. Ta zasadnicza zmiana 
została zapowiedziana przez proroków starotestamentowych (Jr 31,29-30; Ez 18,1-32; Jl 3,5), lecz jeszcze 
wyra�niej mówili o niej apostołowie w Nowym Testamencie („ka�dy z was” w Dz 2,38 jest typowe). U podstaw 
ewangelii tkwi okre�lenie „ktokolwiek” (J 3,16; Rz 10,10-13). Zarówno Jan jak i Jezus wyst�pili przeciwko 
tradycji i w swym zwiastowaniu odrzucali jakiekolwiek prawa dziedziczne do miejsca w Królestwie Bo�ym (Mt 
3,9; J 8,39). Teraz warunkiem upowa�niaj�cym do niego s� narodziny duchowe, a nie cielesne.  

Chrzest w Nowym Testamencie nie jest nigdy uto�samiany z obrzezaniem, a niedostrze�enie tego jest 
zadziwiaj�ce bior�c pod uwag�, jak wielkie zamieszanie w�ród pierwotnych chrze�cijan powodował ten 
�ydowski obrz�d (Kol 2,9-12 nie jest wyj�tkiem; patrz rozdz. 25), w �wietle faktu, �e obydwa były „fizycznymi” 
aktami. Gdyby istniało jakiekolwiek podobie�stwo, dotyczyłoby ono obrzezania Abrahama, które nast�piło „po 
tym”, jak uwierzył, jako piecz�� na jego wierze, czyni�c go w ten sposób „ojcem wszystkich wierz�cych”, czy to 
obrzezanych czy nie (Rz 4,9-12; zwró�my uwag�, �e nigdy nie ma mowy o tym, aby wierz�cy mieli udział w 
przymierzu zawartym z Abrahamem). Pó�niejsze obrzezywanie jego potomków nie był piecz�ci� zło�on� na ich 
wierze, gdy� nast�powało zanim uwierzyli, je�eli w ogóle to miało miejsce; była to gwarancja obietnicy, która 
pewnego dnia miała dosi�gn�� jednego z nich (potomka Abrahama, liczba pojedyncza – Ga 3,16). Chrystus 
spełniwszy t� zapowied� uniewa�nił ten obrz�d w celach duchowych, chocia� czasami mo�e si� on jeszcze 
okaza� przydatny ze wzgl�dów społecznych (jak w przypadku Tymoteusza, chocia� był ochrzczony wcze�niej – 
Dz 16,3).  

Ci, którzy głosz� chrzest przymierza dla niemowl�t, sami powinni go praktykowa�! Z jednej strony powinni 
odrzuci� praktyk� udzielania chrztu dzieciom wszystkich rodziców, bez wzgl�du na to, kim oni s�. Rodzice 
musz� by� sami wierz�cy, zwłaszcza m�� jako głowa rodziny (zast�pienie ich „rodzicami chrzestnymi”, 
składaj�cymi przysi�g� w zast�pstwie niemowl�cia, nie spełnia wymaga� przymierza). Ponadto, w �wietle tezy 
przedstawionej na łamach tej ksi��ki, rodzice powinni sami by� tymi, którzy otrzymali Ducha �wi�tego. Z 
drugiej strony te chrzty, których udzielono poza przymierzem, kiedy rodzice nie byli wierz�cy -prawdopodobnie 
przewa�aj�ca wi�kszo�� chrztów w Wielkiej Brytanii – powinny zosta� uniewa�nione i powtórzone. 
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Przyjmuj�cym chrzest powinno si� powiedzie�, �e ich poprzedni chrzest nie był chrztem chrze�cija�skim i �e 
powinni zosta� ochrzczeni jeszcze raz. Osobi�cie spotkałem si� ze wzrastaj�c� liczb� duchowie�stwa, którzy 
odradzaj� niewierz�cym rodzicom ochrzczenie ich dzieci (niewielu ma odwag� odmówi� udzielenia takiego 
chrztu) – lecz bardzo, bardzo niewielu, którzy s� gotowi jeszcze raz ochrzci� miliony tych, którzy przecisn�li si� 
przez sie�.  

Takie anomalie zarówno w teorii jak i w praktyce chrztu przymierza, wraz z faktem, �e teologia ta si�ga 
pojedynczego �ródła sprzed zaledwie czterystu lat, nieodwołalnie rodzi pytanie czy nie jest to czasami jedynie 
genialna teoria, a nie biblijna zasada. Gdyby rzeczywi�cie była ona tak jasno nauczana w Nowym Testamencie 
jak twierdz� jej zwolennicy, byłaby wychwytywana spontanicznie wsz�dzie tam, gdzie studiuje si� Bibli�. W 
rzeczywisto�ci, jest ona znana tylko tym, którzy zostali wychowani w duchu reformowanego skrzydła 
Reformacji. Anglika�ski Sekretarz Generalny Towarzystwa Biblijnego kiedy� powiedział mi, �e ich 
sprawozdania na temat Biblii docieraj�cych do ludzi bez udziału misjonarzy udowodniły, i� wszystkie powstałe 
tam chrze�cija�skie społeczno�ci praktykowały chrzest wierz�cych.  

Niech�� Reformatorów do zmiany stanowiska wobec chrztu w wodzie wi��e si� tak�e z tym, �e nie udało im 
si� odkry� na nowo chrztu w Duchu �wi�tym, czy nawet bardziej ogólnych prawd o Duchu �wi�tym. Bardzo 
du�o uwagi po�wi�cili działaniu drugiej osoby Trójjedynego Boga, lecz zaniedbali trzeci� (w „Institutes of the 
Christian Religion” Kalwina cztery strony po�wi�cone s� Duchowi �wi�temu, a sze��dziesi�t trzy zakonowi 
Moj�esza; mo�e dlatego jego na�ladowcy s� tak szczególnie podatni na legalizm). Poniewa� w Nowym 
Testamencie chrzest w wodzie i chrzest w Duchu �wi�tym s� tak blisko ze sob� powi�zane, cho� nigdy nie 
równoznaczne (por. Mt 3,16; Dz 19,2-3), nic dziwnego wi�c, �e stanowisko Reformatorów wobec jednego 
doprowadziło do całkowitego pomini�cia tego drugiego. Chrze�cija�skie narodziny w całej pełni nie zostały 
przywrócone, pozostawiaj�c kwesti� chrztu niemowl�t otwart� na dalsze spekulacje.  

 
Uprzednia łaska i chrzest niemowl�t  
Na koniec omówimy jeszcze jedn�, stosunkowo now�, teori� teologiczn�. Rozpoczniemy od poj�cia 

„uprzedniej łaski”, bardzo cennej prawdy samej w sobie, podkre�laj�cej Bo�� inicjatyw� w zbawieniu, na któr� 
Kalwin słusznie zwrócił uwag�. Bóg kocha nas zanim my Go pokochamy, szuka nas zanim my zaczynamy Go 
szuka�, wzywa nas zanim my zawołamy do Niego, i posłał swego Syna na ziemi� aby�my byli Jego synami w 
Niebie. Jezus podsumował to w pi�kny sposób: „Nikt nie mo�e przyj�� do mnie, je�eli Go nie poci�gnie Ojciec, 
który mnie posłał...” (J 6,44).  

Niektórzy zacz�li traktowa� chrzest jako doskonały przykład tej prawdy. St�d uwa�a si�, �e jest „bardziej” 
odpowiedni dla niemowl�t ni� dla wierz�cych, podkre�laj�c słowa, i� „gdy jeszcze byli�my słabi” Chrystus 
umarł za nas (chocia� Paweł prawdopodobnie nawi�zywał do słabo�ci moralnej a nie fizycznej – Rz 5,6). Bóg 
wkracza do naszego �ycia zanim my wkraczamy do Jego. Opis Jezusa błogosławi�cego dzieci jest ulubionym 
odniesieniem zwolenników tego pogl�du (cho� nie zawsze zwraca si� uwag� na fakt, �e owe dzieci nie były ju� 
niemowl�tami – Mt 19,13); tekst ten jest cz�sto czytany, czasami jako jedyny, podczas chrztu niemowl�t.  

Taka interpretacja, powszechna w�ród metodystów (patrz zwłaszcza W.F. Flemington, The New Testament 
Doctrine of Baptism, SPCK 1948, rozdz. 10) i kongregacjonalistów, szczególnie przypadła do gustu 
zwolennikom uniwersalizmu – wiary w to, �e w ko�cu ka�dy b�dzie zbawiony, je�li nie w tym to w przyszłym 
�wiecie. Widz� oni w krzy�u kosmiczne odkupienie, charakteryzuj�ce si� uniwersalnym potencjałem jak i 
wystarczalno�ci�. Ewangelia z kolei staje si� proklamacj� tego, �e cała rasa ludzka została wyzwolona; chrzest 
po�wiadcza, �e ka�dy członek ludzko�ci ma prawo cieszy� si� t� wolno�ci� i, w teorii, ju� to czyni.  

Głównym zarzutem skierowanym przeciwko teorii „uprzedniej łaski” jest fakt, �e Nowy Testament traktuje 
chrzest jako „sakrament” łaski „przyj�tej”, a nie uprzedniej. Jest to moment, w którym łaska spotyka si� ze 
�wiadom� i dobrowoln� odpowiedzi� ze strony człowieka (w opami�taniu i wierze) na dobr� nowin� o 
wystarczalno�ci ofiary przebłagalnej Chrystusa. Jest to „zarówno” Bo�y jak i ludzki akt, i nie mo�na go 
podejmowa� zast�pczo w czyim� imieniu (patrz rozdz. 24).  

 
Trudno�ci zwi�zane z chrztem niemowl�t  
Jak ju� zauwa�yli�my, podaje si� trzy podstawowe teorie teologiczne usprawiedliwiaj�ce chrzest niemowl�t: 

grzech pierworodny, prawo wypływaj�ce z przymierza oraz uprzednia łaska. Najistotniejsz� szkod� wyrz�dzan� 
przez taki chrzest jest dostarczenie ochrzczonym fałszywego poczucia bezpiecze�stwa, i cz�sto s� oni 
przedziwnie uodpornieni na pó�niejsze wezwania (jakby zaszczepieni przeciwko ewangelii). Wielk� szkod� 
wyrz�dza si� równie� poprzez zmian� „znaczenia” tego obrz�du. Czy jest on widziany jako zmazanie grzechu 
pierworodnego, czy jako uznanie prawa wynikaj�cego z przymierza, czy te� jako objawienie uprzedniej łaski, 
chrzest ten nie ma ju� znaczenia wła�ciwego nowo- testamentowemu obrz�dowi. Wielu pedobaptystów otwarcie 
przyznaje, �e nie da si� pogodzi� nowotestamentowego nauczania z chrztem niemowl�t bez uczynienia go czysto 
symbolicznym lub zgoła magicznym aktem. Zamiast korzysta� z którego� spo�ród trzydziestu 
nowotestamentowych tekstów o chrzcie, uciekaj� si� do innych doktryn, zwłaszcza starotestamentowych, które 
nigdy nawet nie wspominaj� o chrzcie.  
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Istnieje jeszcze powa�niejszy skutek. Nie tylko zmienione zostaje znaczenie chrztu, lecz niemowl� to zostaje 
pozbawione mo�liwo�ci przyj�cia chrztu pó�niej w �yciu w jego nowotestamentowym znaczeniu, zakładaj�c, �e 
jego Ko�ciół zakazuje przyj�cia chrztu powtórnie, co zawsze ma miejsce oficjalnie, cho� lokalnie mo�e by� 
mniej rygorystycznie. Kiedy kto� pó�niej opami�ta si� z grzechu i uwierzy w Zbawiciela, nie wolno mu b�dzie 
wyrazi� swego pragnienia oczyszczenia w zupełnie naturalny i biblijny sposób. Ludzie tacy nie b�d� mogli 
prze�y� Bo�ego oczyszczenia i to w chwili, w której najbardziej go potrzebuj� – wszystko dlatego, �e rodzice 
poddali ich ceremonii obejmuj�cej kilka kropli wody i formuł� słown�, kiedy oni nie mieli nic do powiedzenia.  

Całkowite oddzielenie chrztu od woli przyjmuj�cego go jest chyba najbardziej niepokoj�cym aspektem tej 
zmienionej perspektywy. Chrzest niemowl�t wła�ciwie usuwa „wszelk�” mo�liwo�� wyboru! Kto� ochrzczony 
jako niemowl� mo�e pó�niej doj�� do przekonania, �e chrzest wierz�cych jest wła�ciwym chrztem, lecz nie 
wolno mu posłucha� własnego sumienia, aby nie obrazi� swego Ko�cioła. I na odwrót, kto�, kto nie został 
ochrzczony jako niemowl� mo�e pó�niej w �yciu doj�� do przekonania, �e powinien był wtedy zosta� 
ochrzczony – lecz teraz nie ma takiej mo�liwo�ci! Takie problemy nigdy nie miałyby miejsca, gdyby Ko�ciół 
trwał wiernie w nauce apostolskiej.  

Z tych wszystkich przyczyn ksi��ka ta nie podejmuje �adnej próby wł�czenia chrztu niemowl�t – który Luter 
słodko nazywał „chrztem niewierz�cych” – do pełnej nauki o chrze�cija�skich narodzinach, cho� z pewno�ci� 
nie został on całkowicie zignorowany (odsyłam czytelnika zwłaszcza do rozdz. 4, 19, 22, 24, 25 i 34). Mam 
nadziej� jednak, �e zwolennicy chrztu niemowl�t b�d� mogli skorzysta� z nauki o opami�taniu, wierze i 
przyj�ciu Ducha �wi�tego. Jak równie� mam nadziej�, �e b�d� gotowi uwa�nie przestudiowa� argumentacj� 
zwolenników chrztu wierz�cych. Oprócz ksi��ek wspomnianych wcze�niej, nast�puj�ce pozycje maj� wielkie 
znaczenie dla tej dyskusji: Karl Barth, The Teaching of the Church Regarding Baptism, SCM Press, 1948; G.R. 
Beasley-Murray, Baptism Today and Tomorrow, Macmillan, 1966; A. Gilmore (ed.), Christian Baptism, 
Lutterworth, 1959; David Kingdon, Children of Abraham, Carey, 1973; R.E.O. White, The Biblical Doctrine of 
Initiation, Hodder & Stoughton, 1960.  

_______________________________________________________________________________ 
 
 

DODATEK 2 
 

TRÓJJEDYNY BÓG CZY TRYTEIZM? 
 
Pomimo tego, �e ogólnie przyj�tym polskim terminem teologicznym jest słowo „Trójca �wi�ta”, jak mo�na 

było zauwa�y� podczas lektury niniejszej ksi��ki, termin ten jest konsekwentnie zast�powany poj�ciem 
„Trójjedyny Bóg”. Poj�cie to zdaniem tłumacza lepiej oddaje istot� jedno�ci Boga ni� termin „Trójca”, ten drugi 
dla niedo�wiadczonego ucha ci�gle mo�e kojarzy� si� z trzema bogami (przyp. tłum.).  

Głównym doktrynalnym zarzutem stawianym mojej podstawowej tezie jest zrozumienie przeze mnie 
Trójjedyno�ci Boga. Z powodu oddzielenia „uwierzenia w Jezusa” od „przyj�cia Ducha” (zarówno teologicznie 
jak i chronologicznie), pos�dza si� mnie o podwa�anie istoty Trójjedynego Boga i zbaczanie w kierunku 
tryteizmu (nauki o trzech Bogach). Krytycy stawiaj� pytanie – w jaki sposób mo�liwe jest przyj�cie jednej z 
trzech osób Boga bez pozostałych dwóch, skoro „zawieraj�” si� w sobie.  

Mógłbym powiedzie�, �e ten sam zarzut mo�na postawi� apostołom, je�eli moje zrozumienie ich nauki jest 
wła�ciwe (pytanie Pawła zadane uczniom w Efezie w Dziejach Apostolskich 19,2 na przykład – patrz rozdział 
20).  

Historycznym faktem jest równie� to, �e sami apostołowie poznali trzy osoby Boskie w ró�nym czasie. Jako 
	ydzi znali Ojca (chocia� nie odwa�yliby si� Go tak nazywa�); pó�niej spotkali Syna (cho� nie od razu Go 
rozpoznali) i w ko�cu otrzymali Ducha �wi�tego (pomimo, �e ju� przedtem był z nimi „incognito” – patrz 
rozdział 12). Był nawet okres – pomi�dzy wniebowst�pieniem a Pi��dziesi�tnic� – kiedy nie było z nimi ani 
Syna, ani Ducha. Modlili si� jednak w tym czasie do Ojca, prawdopodobnie czyni�c to w imieniu Jezusa (J 
16,23), który ju� rozpocz�ł sw� wstawiennicz� słu�b� u Ojca (J 14,16; Dz 2,33; Hbr 7,25).  

Lecz to wszystko miało miejsce przed Pi��dziesi�tnic�, a ja stoj� na stanowisku, �e norm� jest to, co miało 
miejsce po niej. Rozwa�y� powinni�my równie� słowa Jezusa przed i po Jego �mierci. Powiedział, na przykład, 
�e odejdzie i przy�le kogo� innego, aby zaj�ł Jego miejsce (J 16,7), lecz obiecał im sw� wieczn� obecno�� (Mt 
28,20)! Powiedział o Duchu, �e zst�pi i w nich zamieszka (J 14,17), to samo powiedział jednak o Ojcu i sobie (J 
14,23)! Słowa Jezusa o jego ponownym przyj�ciu mog� odnosi� si� zarówno do zmartwychwstania, 
Pi��dziesi�tnicy, jak i Paruzji (pozwólmy czytelnikowi rozwa�y� wieloznaczno�� w J 14,18; 16,22).  

Jedynym sposobem na rozwi�zanie tego paradoksu jest wiara w to, �e gdy Duch zst�pił na uczniów w dzie� 
Pi��dziesi�tnicy, Ojciec i Syn równie� „zamieszkali” w nich w tym samym momencie – pozostaj�c jednocze�nie 
na zewn�trz. Tego typu poł�czenie immanencji z transcendencj� jest charakterystyczne dla Boga.  
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Mówi�c po prostu – „kiedy zst�puje Duch, Ojciec i Syn zst�puj� w Nim”. W pełnym tego słowa znaczeniu, 
Trójjedyny Bóg zamieszkuje w chrze�cijaninie, o którym mo�na powiedzie�, �e ma Ducha (lub jest „w Duchu”, 
to stwierdzenie nie wyst�puje zbyt cz�sto w Nowym Testamencie), �e Chrystus zamieszkał w nim (Ga 2,20; Kol 
1,27 gdzie jest u�yta liczba mnoga: w was; takie wyra�enie te� jest raczej rzadkie, o wiele cz��ciej mówi si� o 
wierz�cych, którzy s� w Chrystusie), jak równie�, �e ma Ojca (wierz�cy zarówno jako społeczno�� jak i 
jednostki s� �wi�tyni� Boga 	ywego).  

Je�eli to jest to, w co wierz�, dlaczego podejrzewa si� mnie o odmienne lub nawet heretyckie pogl�dy na 
temat Trójjedynego Boga? Poniewa� ci�gle pozostaje wyra�na ró�nica w pogl�dach odno�nie momentu 
narodzin, w którym Trójjedyny Bóg zamieszkuje w wierz�cym.  

Tradycyjny pogl�d ewangeliczny i klasyczny zielono�wi�tkowy ci�gle u�ywaj� (według mnie, niebiblijnego) 
terminu „przyj�cie Jezusa” na okre�lenie drugiego etapu narodzin – „uwierzenia w Jezusa” (opieraj�c si� na 
niewła�ciwej interpretacji jednego wiersza, J 1,12, przenosz�c jego zastosowanie z historycznego kontekstu, gdy 
Jezus przebywał w ciele, na obecn� sytuacj�, gdy Duch przebywa mi�dzy nami). Na tej podstawie oskar�a si� 
mnie o nauczanie dwóch oddzielnych „przyj��” Jezusa i Ducha �wi�tego, którzy, jak słusznie si� zauwa�a, s� 
tak bardzo jednym, �e niemo�liwe jest przyj�cie jednego bez drugiego.  

W pełni zgadzam si� z t� ostatni� uwag�, lecz mam inne zdanie co do momentu, w którym to podwójne (czy 
raczej potrójne) „zamieszkanie” rozpoczyna si�. W przeciwie�stwie do tradycyjnego twierdzenia, �e kiedy 
przyjmuje si� Chrystusa, przyjmuje si� te� Ducha �wi�tego, twierdz� odwrotnie: kiedy przyjmuje si� Ducha 
�wi�tego, przyjmuje si� te� Jezusa (wraz z Jego Ojcem). Przez to czwarty, a nie drugi, etap inicjacji staje si� 
momentem wej�cia, lecz jednocze�nie jedno�� Trójjedynego Boga zostaje zachowana!  

Nie jest to tylko gra słów, gdy� wi��e si� to z ogromnymi konsekwencjami w słu�bie pastorskiej (pomy�lmy, 
jak wielk� szkod� wyrz�dza si� ludziom, których przekonuje si� o zamieszkiwaniu Boga w nich, zanim to w 
ogóle nast�piło!). Niektórzy czytelnicy nie zdob�d� si� nawet na przemy�lenie swego stanowiska w obawie 
przed tego skutkami!  

Niemniej jednak w rzeczywisto�ci wydaje si�, �e zarówno apostolska nauka jak i praktyka zach�cały 
zainteresowanych do wzi�cia udziału w takim intymnym zwi�zku z Ojcem, Synem i Duchem �wi�tym poprzez 
przyj�cie trzeciej osoby Trójjedynego Boga w konkretnym prze�yciu, tak jak sami apostołowie uczynili to w 
dzie� Pi��dziesi�tnicy. (Zach�cam czytelnika, który to kwestionuje, do przeprowadzenia uwa�nego studium 
egzegezy zawartej w rozdziałach 7-30). Było to wła�nie punktem kulminacyjnym nowych narodzin, Bo�� 
odpowiedzi� dla tych, którzy odpowiedzieli na ewangeli� opami�taniem, wiar� i chrztem.  

 
_______________________________________________________________________________ 
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Stary Testament 
 
Ksi�ga Rodzaju    Rdz 
Ksi�ga Wyj�cia    Wj 
Ksi�ga Kapła�ska   Kpł 
Ksi�ga Liczb    Lb 
Ksi�ga Powtórzonego Prawa  Pwt 
Ksi�ga Jozuego    Joz 
Ksi�ga S�dziów    Sdz 
Ksi�ga Rut    Rt 
1 Ksi�ga Samuela   1 Sm 
2 Ksi�ga Samuela   2 Sm 
1 Ksi�ga Królewska   1 Krl 
2 Ksi�ga Królewska   2 Krl 
1 Ksi�ga Kronik    1 Krn 
2 Ksi�ga Kronik    2 Krn 
Ksi�ga Ezdrasza    Ezd 
Ksi�ga Nehemiasza   Ne 
Ksi�ga Estery    Est 
Ksi�ga Hioba    Hi 
Ksi�ga Psalmów    Ps 
Ksi�ga Przysłów    Prz 
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Ksi�ga Koheleta    Koh 
Pie�� nad Pie�niami   Pnp 
Ksi�ga Izajasza    Iz 
Ksi�ga Jeremiasza   Jr 
Lamentacje    Lm 
Ksi�ga Ezechiela    Ez 
Ksi�ga Daniela    Dn 
Ksi�ga Ozeasza    Oz 
Ksi�ga Joela    Jl 
Ksi�ga Amosa    Am 
Ksi�ga Abdiasza    Ab 
Ksi�ga Jonasza    Jon 
Ksi�ga Micheasza   Mi 
Ksi�ga Nahuma    Na 
Ksi�ga Habakuka   Ha 
Ksi�ga Sofoniasza   So 
Ksi�ga Aggeusza    Ag 
Ksi�ga Zachariasza   Za 
Ksi�ga Malachiasza   Ml 
 
Nowy Testament 
 
Ewangelia wg Mateusza   Mt 
Ewangelia wg Marka   Mk 
Ewangelia wg Łukasza   Łk 
Ewangelia wg Jana   J 
Dzieje Apostolskie   Dz 
List do Rzymian    Rz 
1 List do Koryntian   1 Kor 
2 List do Koryntian   2 Kor 
List do Galatów    Ga 
List do Efezjan     Ef 
List do Filipian    Flp 
List do Kolosan    Kol 
1 List do Tesaloniczan   1 Tes 
2 List do Tesaloniczan   2 Tes 
1 List do Tymoteusza   1 Tm 
2 List do Tymoteusza   2 Tm 
List do Tytusa    Tt 
List do Filemona    Flm 
List do Hebrajczyków   Hbr 
List Jakuba    Jk 
1 List Piotra    1 P 
2 List Piotra    2 P 
1 List Jana    1 J 
2 List Jana    2 J 
3 List Jana    3 J 
List Judy    Jud 
Apokalipsa Jana     Ap 

 


