
  



Jak  nadziej  maj  katolicy, e pójd  do nieba? Czy przeci t-
ny katolik ma nadziej  osi gn  ten cel? Jak  rol  pe ni  sa-
kramenty w dost pieniu ycia wiecznego? Jaka jest w tym rola 
pokuty i czy ca?

W pierwszej cz ci ksi ki zbadamy katolick  drog  zbawie-
nia. Struktura tej cz ci opiera si  na pi ciu fundamentalnych 
doktrynach wiary katolickiej:

Niemowl ta dost puj  aski przez sakrament chrztu 
(Rozdzia  1, Usprawiedliwienie niemowl t).

Doro li, którzy nawracaj  si  na katolicyzm, otrzymuj  
ask  przez sakrament chrztu po odpowiednim przygoto-

waniu (Rozdzia  2, Usprawiedliwienie doros ych).

Sakramenty i dobre uczynki zwi kszaj  dzia anie aski 
w duszy cz owieka; wspó dzia anie z ask  zachowuje dzia-
anie aski w jego duszy (Rozdzia  3, Usprawiedliwienie 

wzrastaj ce i zachowuj ce).

ask  mo na utraci  przez pope nienie grzechu ci kie-
go, lecz mo na j  odzyska  poprzez sakrament pokuty 
(Rozdzia  4, Powtórne usprawiedliwienie).

ycie wieczne osi ga si  przez mier  w stanie aski 
u wi caj cej (Rozdzia  5, Ostateczne przeznaczenie).

W tej cz ci ksi ki Czytelnik wyrobi sobie równie  wyobra-
enie na temat tego, co to znaczy by  katolikiem. Pozna Józefa 

Lorente i b dzie ledzi  jego ycie od niemowl ctwa a  do mier-
ci. We mie udzia  w jego chrzcie i Pierwszej Komunii wi tej. 
Gdy b d c m odzie cem Józef utraci ask  u wi caj c , Czytel-
nik razem z nim kl knie w konfesjonale, gdzie aska u wi caj ca 
zostanie mu przywrócona. W ko cu, gdy Józef b dzie ju  doro-
s ym, dojrza ym cz owiekiem, Czytelnik b dzie mu towarzyszy  
w ostatnich godzinach jego ycia.

Czytelnik pozna tak e dziewczyn  o imieniu Rosa, która na-
wróci a si  na katolicyzm. Na podstawie jej ycia dowie si , co to 
znaczy zosta  katolikiem, gdy jest si  ju  doros ym cz owiekiem.



  

Rozdzia  1

– Jakie imi  wybrali cie dla swojego dziecka? – zapyta  
z u miechem ojciec Fiorelli.

– Józef – odpowiedzieli pa stwo Lorente.

Podnosz c otwart  d o  i wykonuj c gest w kierunku pi ce-
go niemowl cia, ojciec Fiorelli pyta  dalej:

– O co prosicie Ko ció  Bo y dla Józefa?

– O chrzest – brzmia a przygotowana odpowied .

Ojciec Fiorelli, ubrany w od wi tne szaty, przerwa  na chwi-
l , by spojrze  na szcz liw  rodzin  stoj c  naprzeciw niego. 
Lubi  chrzty, szczególnie cz onków rodzin, które zna  tak dobrze 
jak rodzin  Lorente. Ojciec Fiorelli ochrzci  ka de z czterech 
pozosta ych dzieci tej rodziny i z wielk  przyjemno ci  obser-
wowa , jak rosn . Dzisiaj mia  ochrzci  najnowszy jej „narybek” 
– Józefa.

Otwieraj c oficjalny przewodnik, Obrz d chrztu dzieci we-
d ug rytua u rzymskiego 11  [9], ojciec Fiorelli kontynuowa :

 11.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).



– Prosz c o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na sie-
bie obowi zek wychowania go w wierze, aby zachowuj c Bo e 
przykazania, mi owa o Boga i bli niego, jak nas nauczy  Jezus 
Chrystus. Czy jeste cie wiadomi tego obowi zku?

– Jeste my tego wiadomi – odpowiedzieli rodzice.

Kap an zwróci  si  do cioci i wujka, których rodzina wybra a 
na rodziców chrzestnych dziecka i zapyta :

– Czy jeste cie gotowi pomaga  rodzicom tego dziecka w wy-
pe nianiu ich obowi zku?

– Jeste my gotowi – pos usznie odpowiedzieli chrzestni.

 Nast pnie odby o si  czytanie z Pisma wi tego, z trzecie-
go rozdzia u Ewangelii wed ug Jana. Ko czy o si  ono s owami 
Jezusa: „Je li si  kto  nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo e 
wej  do królestwa Bo ego” (J 3,5). 

Po tych s owach nast pi a modlitwa egzorcystyczna. Ojciec 
Fiorelli prosi  w niej Boga, by chroni  dziecko od mocy ciemno-
ci i uwolni  je od grzechu pierworodnego. Nast pnie nama ci  

Józefa olejem i poprowadzi  rodzin  do parafialnej chrzcielnicy.

Gdy wszyscy stan li wokó  chrzcielnicy, ojciec Fiorelli kon-
tynuowa  obrz d:

– Wiecie, e Bóg obdarzy  wierz cych swoim yciem przez 
wi ty znak wody. Skierujmy wi c do Niego nasze my li i mó-

dlmy si  jednym sercem, aby zechcia  ze ród a chrzcielnego 
wyla  swoj  ask  na to wybrane dziecko.

Patrz c w kierunku nieba, ojciec Fiorelli modli  si :

– Wejrzyj na swój Ko ció  i racz mu otworzy  ród o chrztu 
wi tego. Niechaj ta woda, przez Ducha wi tego, otrzyma a-

sk  Twojego Jednorodzonego Syna, aby cz owiek stworzony na 
Twoje podobie stwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszel-
kich brudów grzechu, odrodzi  si  z wody i z Ducha wi tego do 
nowego ycia dziecka Bo ego.

Dotykaj c wody, kap an kontynuowa :

– Prosimy Ci , Panie, niech przez Syna Twojego zst pi 
na t  wod  moc Ducha wi tego, aby wszyscy przez chrzest 



pogrzebani razem z Chrystusem w mierci, z Nim te  powstali 
do nowego ycia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Nast pnie ojciec Fiorelli wraz z pa stwem Lorente i rodzica-
mi chrzestnymi dokona  przegl du ich obowi zków w zakresie 
wychowania Józefa w wierze katolickiej. Dalej, po wyrzeczeniu 
si  grzechu i z a, kap an poprosi  ich, aby wespó  z nim wyznali 
wiar  katolick . Zapyta :

– Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmog cego, Stworzycie-
la nieba i ziemi?

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.

– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 
Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, um czonego 
i pogrzebanego, który powsta  z martwych i zasiada po prawicy 
Ojca? – zapyta  kap an.

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.

– Czy wierzycie w Ducha wi tego, wi ty Ko ció  po-
wszechny, obcowanie wi tych, odpuszczenie grzechów, zmar-
twychwstanie cia a i ycie wieczne? – zapyta  kap an.

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.

– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Ko cio a, której wy-
znawanie jest nasz  chlub , w Chrystusie Jezusie Panu naszym 
– oznajmi  kap an.

– Amen – zabrzmia a wspólna odpowied .

– Czy chcecie, aby Józef otrzyma  chrzest w wierze Ko cio a, 
któr  przed chwil  wspólnie wyznali my? – zapyta  kap an.

– Chcemy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.

Ojciec Fiorelli pouczy  pani  Lorente, aby umie ci a Józefa 
nad chrzcielnic . Nast pnie kap an pola  wod  czo o niemowl -
cia i og osi :

– Józefie, ja ciebie chrzcz  w imi  Ojca, i Syna, i Ducha 
wi tego  [10].

Ojciec Fiorelli pouczy  pa stwa Lorente, aby ubrali Jó-
zefa w bia  szat  chrzcieln , któr  przynie li ze sob . Ten 



symboliczny akt mia  przedstawia  nowy, wi ty stan niewi-
dzialnej duszy Józefa. Gdy ubrali dziecko, kap an kontynuowa :

– Józefie, sta e  si  nowym stworzeniem i przyoblek e  si  
w Chrystusa, dlatego otrzymujesz bia  szat . Niech twoi bliscy 
s owem i przyk adem pomagaj  ci zachowa  godno  dziecka 
Bo ego, nieskalan  a  po ycie wieczne.

Nast pnie zapalono wiec  symbolizuj c  wiar  yj c  teraz 
w duszy Józefa.   Potem od piewano pie , odmówiono modlitw  
Ojcze nasz, a uroczysto  zako czy a si  udzieleniem oficjalne-
go b ogos awie stwa.  

Pó niej wszyscy zgromadzili si  w domu rodziny Lorente, 
aby uczci  chrzest Józefa – jego pierwszy krok na d ugiej drodze 
wiod cej do katolickiego zbawienia. 

[385-421]

Ko ció  katolicki naucza, e aby uleczy  mierteln , duchow  
chorob , ka de nowonarodzone dziecko musi zosta  ochrzczone 
[403, 1250]. Ko ció  twierdzi, e choroba ta bierze swój pocz tek 
w wydarzeniu, które mia o miejsce w Ogrodzie Eden.

 Gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, pope nili pierwszy 
ludzki grzech – grzech pierworodny [397-400, 416]. Wskutek pope -
nienia tego przest pstwa stali si  oni obiektami gniewu Bo ego 
i zostali poddani mocy szatana oraz mierci [1006, 1008, 1018].

Grzech pierworodny odnosi si  tak e do skutków grzechu 
Adama wywo anych u jego potomków [396-409, 417-419]. Ka de 
nowonarodzone dziecko przychodzi na wiat z dusz  spla-
mion  grzechem pierworodnym i jest oddzielone od Boga 
[400-406, 416-417]. 

 Ko ció  naucza, e Bóg pos a  swego Syna, aby rozwi za  
ten problem [389, 410-412, 599-630]:

   Jego „ustanowi  Bóg narz dziem przeb aga-
nia przez wiar  moc  krwi Jego” (Rz 3,25) 



„za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz 
równie  za grzechy ca ego wiata” (1 J 2,2).  

Sobór Trydencki  [11]  

Nie oznacza to jednak, e ka dy jest automatycznie zbawiony:
  W rzeczywisto ci chocia  „umar  On za wszyst-
kich” (2 Kor 5,15), nie wszyscy jednak otrzy-
muj  dobrodziejstwo Jego mierci, lecz ci tylko, 
którzy maj  udzia  w zas ugach Jego m ki. 

Sobór Trydencki  [12]  

[403, 1213-1284, 1987-2020]

      Wed ug Ko cio a katolickiego niemowl  otrzymuje dobro-
dziejstwa wynikaj ce ze mierci Chrystusa przez sakrament 
chrztu [790, 977, 1214-1216, 1227, 1250-1252]:

Chrzest wi ty jest fundamentem ca ego ycia 
chrze cija skiego, bram  ycia w Duchu (vitae 
spiritualis ianua) i bram  otwieraj c  dost p do 
innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy 
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako syno-
wie Bo y, stajemy si  cz onkami Chrystusa oraz 
zostajemy wszczepieni w Ko ció  i stajemy si  
uczestnikami jego pos ania: „Chrzest jest prawi-
d owo i s usznie okre lany jako sakrament odro-
dzenia przez wod  i w s owie”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1213)   

 Ko ció  naucza, e poprzez chrzest dziecko zostaje:

wyrwane z mocy szatana

uwolnione od grzechu pierworodnego

uczynione niewinnym i niesplamionym przed obliczem 
Boga

narodzone na nowo



obdarzone darem ycia Bo ego

uczestnikiem ycia wiecznego

wi tyni  Ducha wi tego

cz onkiem Cia a Chrystusowego

przy czone do Ko cio a

oddane do wychowania w wierze katolickiej   

W trakcie sprawowania obrz du sakramentu chrztu kap an 
jawnie wyszczególnia wszystkie wy ej wymienione skutki 
[1234-1245, 1262]. Dwa z nich s  szczególnie istotne [1262, 1987].

[977-978, 1250, 1263, 1279, 1673]

Katolicyzm naucza, e chrzest usuwa grzech pierworodny, 
czyli win  odziedziczon  po Adamie. Kap an wyra a to prze-
konanie w modlitwie egzorcystycznej, mówi c: „Wszechmog -
cy wieczny Bo e, […] pokornie Ci  b agamy, aby  to dziecko 
uwolni  od grzechu pierworodnego”  [14]. Ko ció  twierdzi, e 
ochrzczone dziecko staje si  niepokalane i niewinne przed ob-
liczem Boga. Je liby umar o natychmiast po chrzcie, to pójdzie 
prosto do nieba. 

 Otch a  – to klasyczna, katolicka odpowied  na pytanie: „Co dzieje si  
z niemowl tami, które umieraj  przed udzieleniem im chrztu?”. Tomasz 
z Akwinu, najwi kszy teolog Ko cio a katolickiego, s dzi , e niemowl ta 
nie zas uguj  na to, by pój  do piek a, gdy  „spo ród wszystkich grzechów 
najmniejszy jest grzech pierworodny, poniewa  jak najmniej jest w nim 
dobrowolno ci”  [13] . Jednak wed ug teologii katolickiej, bez chrztu nikt nie 
mo e ogl da  Boga. Gdzie wi c id  zmar e, nieochrzczone niemowl ta?

Niektórzy teolodzy Ko cio a zasugerowali, e musi istnie  miejsce dla 
nieochrzczonych niemowl t – gdzie  mi dzy niebem i piek em. Nazywaj  
je otch ani . Opisuj  je jako miejsce naturalnego szcz cia, jednak nieco 
mniejszego ni  szcz cie niebieskie, gdy  nie ma tam Boga.



[374-384, 1265-1266, 1279, 1999, 2023-2024]

   Wed ug teologii katolickiej, gdy Bóg stworzy  Adama i Ew , 
obdarzy  ich ponadnaturalnym darem: uczestnictwem w yciu 
Bo ym. W konsekwencji cieszyli si  oni nieustaj c  spo ecz-
no ci  z Bogiem [376]. Ko ció  nazywa ten dar darem ycia Bo-
ego, ask  u wi caj c  lub ask  przebóstwiaj c  [1999]. Uczy-

ni a ona Adama i Ew  wi tymi i sprawiedliwymi przed obli-
czem Boga [375, 384]. Przynajmniej tak by o do momentu, kiedy 
zgrzeszyli [379].   

 Gdy Adam i Ewa okazali niepos usze stwo wobec Boga, 
stracili ycie Bo e w swoich duszach, „ ask  pierwotnej wi -
to ci” (399) [390, 399]. Umarli duchowo, stali si  bezbo nymi i stra-
cili upodobanie w oczach Boga. Co wi cej, ich grzech z góry 
skaza  ich potomków na odziedziczenie tego upad ego stanu. 
W konsekwencji ka de dziecko przychodz ce na wiat jest 
pozbawione aski u wi caj cej i znajduje si  w stanie grzechu 
pierworodnego, maj c sk onno  do z a, i podlega cierpieniu 
oraz mierci [400-406]. 

 Ko ció  katolicki naucza, e tylko chrzest mo e zg adzi  
grzech pierworodny i przywróci  duszy ycie Bo e [405]. Kap an 
potwierdza to przekonanie podczas obrz du chrztu, gdy prosi 

We wspó czesnym katolicyzmie poj cie otch ani te  znajduje si  jakby 
„w otch ani”. Nie jest ono ani oficjalnym dogmatem Ko cio a, ani czym , 
czemu si  zaprzecza. Mówi c o losie nieochrzczonych niemowl t, wspó -
czesny katolicyzm zwykle powierza ich dusze mi osierdziu Bo emu, nie 
mówi c w ogóle o otch ani. Takie podej cie przyj to w nowym Katechi-
zmie [1261, 1283]. Tym niemniej, nawet dzisiaj, gdy katolik domaga si  odpo-
wiedzi na pytanie: „Dok d id  nieochrzczone niemowl ta po mierci?”, to 
zwykle pojawia si  odpowied : „Do otch ani”.  



Boga, aby „obdarzy  to dziecko nowym yciem z wody i z Ducha 
wi tego”  [15]. Ko ció  opisuje wlanie ycia Bo ego w dusz  jako 

nape nienie ask  u wi caj c  [1266, 1996-1997, 1999, 2023]. Nape ni  
oznacza wla .

Przez to nape nienie dusza dziecka, która by a martwa du-
chowo z powodu grzechu Adama, zostaje o ywiona [1213, 1228, 1239]. 
Pe ny udzia  w yciu Bo ym jest dokonywany przez dzia anie 
Ducha wi tego [1129, 1227, 1265, 1988]. Niemowl  ponownie rodzi si  
duchowo, zostaje zaadoptowane jako dziecko Bo e, w czone do 
Ko cio a katolickiego i wprowadzone w stan aski u wi caj cej 
[1267-1270, 1279, 1996-2004]. 

   Wed ug Ko cio a katolickiego nape nieniu ask  u wi caj c  
towarzyszy otrzymanie darów Ducha wi tego i cnót teologal-
nych, przede wszystkim mi o ci [1812-1832]. Dlatego teologia kato-
licka cz sto zrównuje bycie danej osoby w stanie aski u wi ca-
j cej z posiadaniem mi o ci w jej sercu lub duszy.   

 Termin teologiczny, który Ko ció  u ywa na oznaczenie 
duchowego przemienienia spowodowanego przez chrzest, to 
usprawiedliwienie [1987-1995, 2019-2020].  Katolicyzm definiuje uspra-
wiedliwienie w nast puj cy sposób:

  Polega ono na przeniesieniu z tego stanu, w któ-
rym cz owiek rodzi si  jako syn pierwszego 
Adama, do stanu aski i „przybrania za synów” 
Bo ych (Rz 8,15) przez drugiego Adama, Jezu-
sa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 

Sobór Trydencki  [16]   

  Chrzest usprawiedliwia dziecko przez usuni cie winy grze-
chu pierworodnego i przez nape nienie duszy ask  u wi caj c  
[654, 1987, 1999, 2019]. Z tego powodu teologia katolicka nazywa rów-
nie  ask  u wi caj c  ask  usprawiedliwienia [1266].  

 Ko ció  naucza, e Chrystus „na drzewie krzy a wy-
s u y  nam usprawiedliwienie i za nas zado uczyni  Bogu 
Ojcu”  [17] [1992, 2020]. T  zas ug  „obdarowuje si  tak doros ych, 
jak i dzieci przez sakrament chrztu nale ycie udzielony wed ug 



obrz du Ko cio a”  [18] .  Chrzest jest wi c „przyczyn  stanowi c  
narz dzie”  [19] usprawiedliwienia, rodkiem, przy pomocy któ-
rego aska usprawiedliwienia zostaje zastosowana do duszy 
[1227, 1239, 1254, 1987, 1992, 2020].   

  Jednak chrzest nie uwalnia dziecka od doczesnych konse-
kwencji grzechu, takich jak s abo  ludzkiej natury i sk onno  
do grzechu. Nie gwarantuje on tak e, e gdy dziecko stanie si  
doros ym cz owiekiem, osi gnie ycie wieczne. Chrzest jest bo-
wiem tylko pierwszym krokiem w katolickim planie zbawienia 
[405, 977, 978, 1254-1255, 1257, 1264, 1426].  

Punkt pocz tkowy dla
NIEMOWL T

USPRAWIEDLIWIENIE
przez

SAKRAMENT CHRZTU
skutkuj ce odpuszczeniem

grzechu pierworodnego
i otrzymaniem

aski u wi caj cej

DUCHOWO YWA

STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

 Rysunek 1. Usprawiedliwienie niemowl t  

Ka dego roku Ko ció  katolicki chrzci oko o 16 milionów 
dzieci poni ej siódmego roku ycia. Wi kszo  z nich ma zale-
dwie kilka tygodni. Gdy dzieci te wzrastaj , Ko ció  naucza je, 
e grzech pierworodny zosta  usuni ty z ich dusz i ycie Bo e 

mieszka w nich. W konsekwencji wi kszo  katolików idzie 
przez ycie ufaj c, i  ich relacja z Bogiem jest uregulowana i s  
na drodze prowadz cej do nieba. Jednak ich ufno  jest nieuza-
sadniona, gdy  Pismo wi te naucza, e zgubieni grzesznicy s  
usprawiedliwiani przez wiar , a nie przez chrzest.



  ród em nowotestamentowego s owa usprawiedliwienie s  
takie koncepcje, jak prawo , s uszno  lub sprawiedliwo . 
Usprawiedliwi  oznacza dowie , e jest si  sprawiedliwym 
lub obwie ci , e jest si  w stanie sprawiedliwo ci.  Wed ug Pi-
sma wi tego usprawiedliwienie jest aktem Boga: „Bóg, który 
usprawiedliwia” (Rz 8,33).   Biblijne usprawiedliwienie jest ak-
tem Boga, przez który obwieszcza On, e niegodny grzesznik 
jest w Jego oczach sprawiedliwym (Rz 4,3). 

 Biblijne usprawiedliwienie jest czym  wi cej ni  tylko unie-
winnieniem czy przebaczeniem grzechów.  Zawiera w sobie po-
zytywny rozrachunek, zgodnie z którym Bóg przypisuje grzesz-
nikowi „sprawiedliwo  Bo ” (Rz 3,22).   Od tego momentu Bóg 
widzi dan  osob  w „w Chrystusie” (Ef 1,3-14).   

Biblijne usprawiedliwienie sta o si  mo liwe dzi ki mierci 
Chrystusa. Na krzy u Pan Jezus wzi  na siebie nasze winy po 
to, aby my mogli otrzyma  Jego sprawiedliwo :

 On to dla nas grzechem uczyni  Tego, który nie 
zna  grzechu, aby my si  stali w Nim sprawie-
dliwo ci  Bo .

2 List do Koryntian 5,21 

 Pismo wi te mówi, e Bóg „usprawiedliwia ka dego, który 
yje dzi ki wierze w Jezusa” (Rz 3,26).  Ewangelia jest zwiasto-

wana. Niektórzy, b d c przekonani o jej prawdziwo ci, sk adaj  
swoj  ufno  odno nie zbawienia w Chrystusie. Tych wierz cych 
Bóg usprawiedliwia, og aszaj c ich sprawiedliwymi w swoich 
oczach.

 Usprawiedliwienie przez wiar  jest zgodne z nauk  Pisma 
wi tego: „S dzimy bowiem, e cz owiek osi ga usprawie-

dliwienie na podstawie wiary” (Rz 3,28);   „Uwierzy  Abraham 
Bogu i zosta o mu to policzone za sprawiedliwo ” (Rz 4,3);  
 „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa” 12 (Rz 5,1).  

 12.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).



Ko ció  katolicki naucza jednak, e usprawiedliwienie otrzy-
muje si  przez przyj cie sakramentu chrztu. Teologowie kato-
liccy usi uj  wykaza  istnienie podstawy biblijnej tego przeko-
nania przez cytowanie tych miejsc Pisma wi tego, które mó-
wi  o chrzcie w kontek cie nowego narodzenia, przebaczenia 
grzechów czy zbawienia. Nast pnie ci teologowie wskazuj , e 
chrzest jest przyczyn  tych nast pstw.

Jednak takie po rednie metody nigdy nie mog  zanegowa  
jasnej i bezpo redniej nauki Pisma wi tego, e usprawiedliwie-
nie dokonuje si  przez wiar . (W celu zbadania najwa niejszych 
tekstów biblijnych u ywanych przez Ko ció  katolicki na popar-
cie swego stanowiska, zobacz: Za cznik A, Usprawiedliwienie 
niemowl t przez chrzest).

   Chocia  Ko ció  katolicki stwierdza, e chrzest jest „przy-
czyn  stanowi c  narz dzie”  [20] usprawiedliwienia, to jednak 
zgadza si , i  Pismo wi te naucza, e wiara jest potrzebna do 
usprawiedliwienia:

Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go 
pos a  dla naszego zbawienia, jest konieczna do 
otrzymania tego zbawienia. […] nikt nie mo e 
by  bez niej usprawiedliwiony.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (161)   

Ko ció  kwestionuje krytyk , e w usprawiedliwieniu nie-
mowl t brakuje wiary, podaj c wyja nienie, i  chrzest jest „sa-
kramentem wiary” (1992) [161, 1236, 1253]. W celu udowodnienia jak 
mo e si  to dzia  przedstawia si  ca y szereg wyja nie  [1231, 

1250-1255, 1282]:

Niemowl  rozpoczyna ycie wiary przez chrzest.

Wiara kap ana, rodziców i rodziców chrzestnych uspra-
wiedliwia niemowl  poprzez chrzest.

Chrzest bezradnego niemowl cia wyra a potrzeb  otrzy-
mania darmowej, niezas u onej aski.



Rodzice pozbawiliby swoje dziecko podstawowego b o-
gos awie stwa, gdyby nie ochrzcili go wkrótce po jego 
narodzeniu.

Wiara jest powi zana i zale na od spo eczno ci wierz -
cych. Chrzest niemowl t obrazuje to, gdy  rodzice obie-
cuj  wychowa  dziecko w wierze katolickiej.

Wiara nie jest jednorazow  decyzj , lecz procesem. 
Chrzest dostarcza si y i o wiecenia dla wzrostu wiary, 
który trwa ca e ycie.

W ramach liturgii eucharystycznej katolicy odnawiaj  
swoje wyznanie wiary dwa razy do roku.

aden z tych argumentów nie si ga jednak do ród a pro-
blemu: Niemowl  nie jest w stanie posiada  zbawiaj cej wia-
ry. Wyobra enie, e rodzice lub kap an mog  przejawia  wiar  
w imieniu dziecka, jest niebiblijne.  W kwestii wiary ka da osoba 
musi decydowa  sama za siebie (J 1,12-13).  Obrona opieraj ca 
si  na argumentacji, e wiara jest procesem, lub e katolicy jako 
doro li ludzie odnawiaj  swoje wyznanie wiary, jest bez znacze-
nia w dowodzeniu, e niemowl ta s  usprawiedliwione od chwili 
swojego chrztu. 

Ko ció  katolicki odpiera powy sze zarzuty mówi c, e brak 
osobistej wiary niemowl cia jest bez znaczenia. To sakramen-
talny akt obrz du chrztu jest tym, co usuwa grzech pierworodny 
i nape nia ask  u wi caj c . Prawid owe wykonanie tego ob-
rz du powoduje skutek, który jest niezale ny zarówno od god-
no ci kap ana, jak i wiary dziecka [1127-1128,1239]  [21]. Ta niemal e 
magiczna koncepcja chrztu wyra a si  w samym obrz dzie. To 
kap an wzywa Boga, aby obdarzy  wod  moc , mówi c: „Nie-
chaj ta woda przez Ducha wi tego otrzyma ask  Twojego 
Jednorodzonego Syna”  [22] [1217-1218,1238]. Nie ma precedensu takiej 
modlitwy w Pi mie wi tym.

 Chrzest w przypadku niebezpiecze stwa utraty ycia jest inn  
praktyk , która ukazuje rzekom  cudown  moc sakramentalnej 



wody. Poniewa  Ko ció  naucza, e chrzest jest konieczny dla 
zbawienia, trzeba przeciwdzia a  mo liwo ci mierci niemowl -
cia przed przyj ciem sakramentu chrztu. Ko ció  nak ada na ka-
tolików obowi zek bezzw ocznego ochrzczenia dziecka w przy-
padku niebezpiecze stwa jego mierci. Mo na w tym celu u y  
skróconej wersji obrz du. Je li kap an lub diakon nie mog  przy-
by , umieraj ce dziecko mo e zosta  ochrzczone przez ka dego 
katolika [1256, 1284]. Ko ció  prosi katolickich lekarzy, piel gniarki 
oraz inny personel medyczny czy pracowników socjalnych, by 
byli przygotowani do udzielenia chrztu w razie zagro enia ycia 
dziecka  [23]. Znane s  nawet przypadki ochrzczenia nienarodzo-
nego dziecka w onie matki przez katolicki personel medyczny 
za pomoc  strzykawki!  

Szczere motywy kieruj ce katolickimi rodzicami, którzy 
pragn  ochrzci  swoje dziecko, s  bezdyskusyjne. Tym niemniej 
sama praktyka jest niebiblijna. Rodzice nie mog  decydowa  za 
swoje dziecko w kwestii przyj cia przeze  Bo ego daru zbawie-
nia i narodzenia si  na nowo. Pismo wi te naucza, e ka dy 
cz owiek musi sam dokona  wyboru:

 Dlaczego Jezus nikogo nie ochrzci  (J 4,2)? 

 Dlaczego Jezus powiedzia  otrowi umieraj cemu na krzy u, który 
nigdy nie zosta  ochrzczony: „Zaprawd , powiadam ci: Dzi  b dziesz ze 
Mn  w raju” ( k 23,43)? 

 Dlaczego Korneliusz i ci, którzy z nim byli, otrzymali Ducha wi -
tego, zanim zostali ochrzczeni (Dz 10,44-48)? 

 Dlaczego Pawe  powiedzia : „Nie pos a  mnie Chrystus, abym 
chrzci , lecz abym g osi  Ewangeli ” (1 Kor 1,17)? 

 Dlaczego chrzest jest pomijany w wielu wersetach mówi cych o zba-
wieniu, takich jak: „Bo ja nie wstydz  si  Ewangelii, jest bowiem ona 
moc  Bo  ku zbawieniu dla ka dego wierz cego” (Rz 1,16)?  



 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyj li, da o 
moc, aby si  stali dzie mi Bo ymi, tym, któ-
rzy wierz  w imi  Jego – którzy ani z krwi, ani 
z dzy cia a, ani z woli m a, ale z Boga si  
narodzili.

Ewangelia wed ug Jana 1,12-13 

Je li chodzi o prawdziwy duchowy stan i potrzeb  katolików, 
to chrzest niemowl t wprowadza ich w b d przez stwarzanie im 
fa szywej nadziei. Ko ció  mówi katolickim dzieciom na pocz t-
ku ich ycia, e chrzest usun  ich pierworodny grzech i nape -
ni  je ask  u wi caj c . Ko ció  dostarcza nawet namacalnego 
dowodu na to, e sakrament chrztu zosta  w a ciwie wykonany, 
przez wydanie ka demu dziecku wiadectwa chrztu.

W ten sposób katolicy wzrastaj  w przekonaniu, e posiadaj  
ju  w a ciw  wi  z Bogiem i znajduj  si  na drodze prowadz -
cej do nieba. Lecz jak zobaczyli my, ich nadzieja nie ma podsta-
wy biblijnej. Ich wiadectwa chrztu s  bezwarto ciowe w oczach 
Boga, gdy  ich wiara nie jest z o ona w Zbawicielu, lecz w sa-
kramencie i w szafarzu sakramentów – Ko ciele katolickim.


