
  

Za cznik A

Katolicyzm naucza, e sakrament chrztu jest „przyczyn  sta-
nowi c  narz dzie”  [544] usprawiedliwienia. Ko ció  jednak nie 
jest w stanie zacytowa  ani jednego wersetu z Pisma wi tego, 
który bezpo rednio wyra a to przekonanie. Dlatego w swych 
próbach wykazania podstawy biblijnej dla tego przekonania 
musi ucieka  si  do metod po rednich. Podej cie to polega ogól-
nie na cytowaniu tych fragmentów z Biblii, które mówi  równo-
cze nie o chrzcie, o skutkach usprawiedliwienia (czyli usuni ciu 
winy dzi ki Bo emu przebaczeniu i uzyskaniu w a ciwej pozy-
cji przed Bogiem) oraz o skutkach odrodzenia (czyli prze yciu 
nowego narodzenia, otrzymania nowego ycia i ostatecznie y-
cia wiecznego). Ko ció  traktuje wi c chrzest jako przyczyn  
instrumentaln  tych skutków. Oto podstawowe teksty biblijne, 
których katolicyzm u ywa do obrony swej doktryny usprawie-
dliwienia niemowl t przez chrzest.

 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b dzie zbawio-
ny; a kto nie uwierzy, b dzie pot piony.

Ewangelia wed ug Marka 16,16



Ko ció  katolicki twierdzi, e Jezus naucza tutaj, i  chrzest 
jest konieczny do zbawienia [977, 1257]. Trzeba zosta  ochrzczo-
nym, aby by  zbawionym.

Przeciwnie, druga po owa tego wersetu wyja nia jego rze-
czywiste znaczenie, podkre laj c: „a kto nie uwierzy, b dzie 
pot piony” (Mk 16,16). Istnieje ró nica pomi dzy osob , która 
wierzy i t , która nie wierzy. Osoba wierz ca jest zbawiona; 
niewierz ca b dzie pot piona. Jezus nic nie mówi o kim , kto 
wierzy, lecz nie jest ochrzczony. czy tutaj wiar  z chrztem, 
poniewa  w Nowym Testamencie prawdziwie wierz cy byli 
chrzczeni. Najpierw uwierzyli, nast pnie zostali ochrzczeni.

Ostatni punkt stanowi dla nas dobr  okazj  do ponownego 
skupienia si  na naszym temacie. Nie ma w tpliwo ci co do tego, 
czy ci, którzy zdecydowali si  na ladowa  Jezusa, powinni zo-
sta  ochrzczeni.  Nowy Testament mówi jasno, e ka dy chrze-
cijanin ma zosta  ochrzczony (Mt 28,19).   Pytanie brzmi, czy 

chrzest jest rodkiem otrzymania usprawiedliwienia. Precyzyj-
niej: Czy sakrament chrztu mo e usprawiedliwi  niemowl ? 

 Niektórzy argumentuj , e zabronienie chrztu niemowl t by-
oby niepos usze stwem wzgl dem przykazania Pana. Gdy nie-

którzy rodzice próbowali przyprowadzi  swoje dzieci do Jezusa, 
uczniowie Pana próbowali ich powstrzyma . Jezus zgani  za to 
swoich uczniów  [545]:

Jezus za  przywo a  je do siebie, mówi c: Po-
zwólcie dzieciom przychodzi  do Mnie i nie 
przeszkadzajcie im: do takich bowiem nale y 
królestwo Bo e. Zaprawd , powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa Bo ego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego.

Ewangelia wed ug ukasza 18,16-17

Mo emy rozumie  katolickich rodziców, którzy chc  przypro-
wadzi  swoje dzieci do Jezusa. Jednak ten fragment nie naucza, 



e usprawiedliwienie przez chrzest jest sposobem, by to zrobi . 
 ydowscy rodzice przyprowadzali swoje dzieci do Jezusa, „aby 
po o y  na nie r ce i pomodli  si  za nie” (Mt 19,13).  I dok adnie 
to Jezus czyni .  Nie chrzci  ich, ani te  nikogo innego (J 4,2).   

Jezus odpowiedzia : Zaprawd , zaprawd , po-
wiadam ci, je li si  kto  nie narodzi z wody 
i z Ducha, nie mo e wej  do królestwa Bo ego.

Ewangelia wed ug Jana 3,5

Istniej  cztery popularne interpretacje tego wersetu.

Jest to interpretacja przyj ta przez Ko ció  katolicki [782, 1215, 

1225, 1238, 1257, 1262]. Mówi ona, e wyra enie „narodzi si  z wody” 
(J 3,5) odnosi si  do sakramentu chrztu. W wyniku uczestnictwa 
w tym sakramencie niemowl  rodzi si  na nowo i jest gotowe na 
pój cie do nieba.

S abo  tej interpretacji polega na tym, e wypacza ona jasne 
Bo e poselstwo zbawienia, które znajdujemy w ca ym Pi mie 

wi tym.    Biblia naucza, e zarówno dla yda, jak i dla poganina 
zbawienie jest zawsze przez wiar  (Rdz 15,6; Ha 2,4; Dz 20,21).    
    W Ewangelii wed ug Jana 3 Jezus rozmawia z ydem o imieniu 
Nikodem, który by  faryzeuszem i cz onkiem Sanhedrynu.    Jezus 
mówi Nikodemowi: „Tak bowiem Bóg umi owa  wiat, e Syna 
swego Jednorodzonego da , aby ka dy, kto w Niego wierzy, nie 
zgin , ale mia  ycie wieczne” 41 (J 3,16).    Wiara – fundamental-
na odpowied  cz owieka, której Bóg wymaga – jest brakuj cym 
elementem w chrzcie niemowl t. Co wi cej, fakt, e chrze cija -
ski chrzest zacz  by  praktykowany dopiero trzy lata pó niej, 
sprawia, i  katolicka interpretacja wskazówki, jak  Jezus daje 
Nikodemowi, jest raczej bezsensowna.

 41.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).



Ta interpretacja wyra enia „narodzi si  z wody” (J 3,5) od-
nosi si  do fizycznego narodzenia, natomiast zwrot „narodzi 
[…] z Ducha” (J 3,5) jest odniesieniem do duchowego narodze-
nia.  T  interpretacj  wspiera fakt, i  Nikodem my la , e Je-
zus mówi  o fizycznym narodzeniu (J 3,4).   Jezus kontynuowa , 
mówi c: „To, co si  z cia a narodzi o, jest cia em, a to, co si  
z Ducha narodzi o, jest duchem” (J 3,6).  Tutaj Jezus jasno mówi  
o fizycznym i duchowym narodzeniu. Chocia  ta interpretacja 
zawiera pewn  doz  s uszno ci, to jednak nie wydaje si  wyra-
a  pe nego znaczenia s ów Jezusa.

W wyra eniu „nie narodzi si  z wody i z Ducha” (J 3,5), 
greckim s owem przet umaczonym jako „i” mo e by  „a wi c”. 
Wyra enie to brzmia oby wtedy „nie narodzi si  z wody, a wi c 
z Ducha” lub „nie narodzi si  z wody, a mianowicie z Ducha”.  Ten 
punkt widzenia jest wspierany przez fakt, e w Ewangelii wed ug 
Jana 7,38-39 woda jest u yta jako symbol Ducha wi tego. 

  Wcze niej w Ewangelii wed ug Jana czytamy, e Jan Chrzci-
ciel powiedzia , i  przyszed  „chrzci  wod ” (J 1,31), lecz przyj-
dzie inny, Mesjasz, „który chrzci Duchem wi tym” (J 1,33).   
Nawi zania do wody i Ducha mia y wspiera  interpretacj  s ów 
Jezusa wyra onych w Ewangelii wed ug Jana 3,5, odnosz -
cych si  do konieczno ci reakcji ydów na zwiastowanie Jana 
i samego Jezusa.  Jan wezwa  ydów do pokuty (Mt 3,2).   Jezus 
wezwa  ich do pokuty i wiary (Mk 1,15).  Tak wi c poselstwo 
Jezusa skierowane do Nikodema oznacza, e „nie narodzi si  
z wody i z Ducha” (J 3,5) mo e by  rozumiane jako stwierdze-
nie, i  wiara poprzedzona pokut  jest konieczna do narodzenia 
si  na nowo i wej cia do Królestwa Bo ego.  To samo poselstwo 
zwiastowali aposto owie: wiadczyli oni uroczy cie „nawo uj c 



zarówno ydów, jak i Greków do nawrócenia si  do Boga i do 
uwierzenia w Pana naszego, Jezusa” (Dz 20,21). 

Chrze cijanie ró ni  si  co do tego, która z tych trzech ostat-
nich interpretacji najlepiej pasuje do kontekstu. 

 Nawró cie si  – powiedzia  do nich Piotr – i niech 
ka dy z was przyjmie chrzest w imi  Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, 
a otrzymacie w darze Ducha wi tego.

Dzieje Apostolskie 2,38

Na podstawie tego wersetu katoliccy uczeni twierdz , e 
aposto owie uwa ali chrzest za obrz d chrze cija skiej inicja-
cji [1226, 1262, 1287, 1427]. Przez chrzest niemowl  otrzymuje „ ask  
odrodzenia, przez któr  wszystkie grzechy i kary za grzechy s  
w pe ni odpuszczone”  [546] .

 Piotr jednak nie przemawia  do niemowl t, lecz do doros ych 
ydów, którzy w a nie us yszeli, e ukrzy owali Mesjasza. Biblia 

mówi, e ydzi „przej li si  do g bi serca: Có  mamy czyni , 
bracia? – zapytali Piotra i pozosta ych aposto ów” (Dz 2,37). 

W tym w a nie kontek cie Piotr odpowiedzia : „Nawró -
cie si  […] i niech ka dy z was przyjmie chrzest w imi  Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie 
w darze Ducha wi tego” (Dz 2,38). Innymi s owy, Piotr obie-
cywa , e Bóg przebaczy im grzechy, nawet grzech ukrzy o-
wania Chrystusa, je li szczerze uwierz  oraz b d  gotowi pu-
blicznie wyzna  wiar  w Jezusa Chrystusa przez ochrzczenie 
si  w Jego imi . Wszyscy u wiadamiali sobie, e taka deklaracja 
mo e poci gn  za sob  surowe prze ladowanie z r k rz dz -
cych ydów, rodzin i przyjació .  Tym niemniej, „ci wi c, którzy 
przyj li jego nauk , zostali ochrzczeni. I przy czy o si  owe-
go dnia oko o trzech tysi cy dusz” 42 (Dz 2,41).  Obietnica Piotra 

 42.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).



w Dziejach Apostolskich 2,38 jest równie prawdziwa dzisiaj, jak 
w Dzie  Pi dziesi tnicy – pod warunkiem, e zostanie zastoso-
wana w tym samym kontek cie. 

Ko ció  katolicki przekonuje tak e o s uszno ci chrztu nie-
mowl t, cytuj c z Nowego Testamentu przyk ady dotycz ce 
przyjmowania chrztu przez pojedyncze osoby i ich domy [1226, 

1252].       Pawe  i jego towarzysze ochrzcili Korneliusza i jego dom 
(Dz 10,48; Dz 11,14), Lidi  „razem ze swym domem” (Dz 16,15), 
stra nika wi zienia w Filippi „wraz z ca ym swym domem” 
(Dz 16,33), Kryspusa „z ca ym swym domem” (Dz 18,8) oraz 
„dom Stefanasa” (1 Kor 1,16).      

Ta argumentacja zak ada, e w ka dym z tych domów znaj-
dowa y si  niemowl ta. Dlatego konkluzja, e Pawe  chrzci  nie-
mowl ta, jest równie  za o eniem – i to wcale nie najlepszym. 

ukasz dostarcza szczegó ów dotycz cych nawrócenia si  stra -
nika wi zienia, które sugeruj , e w tym nawróceniu nie bra y 
udzia u niemowl ta.  ukasz pisze, e Pawe  i Sylas „opowie-
dzieli wi c nauk  Pana jemu i wszystkim jego domownikom” 
(Dz 16,32).   Stra nik „razem z ca ym domem cieszy  si  bardzo, 
e uwierzy  Bogu” (Dz 16,34).  Dom stra nika wi zienia us ysza  

ewangeli  i uwierzy  – trudno zak ada , e by y to rzeczy, które 
ukasz przypisa by niemowl tom.   Pismo wi te stwierdza, e 

osobista wiara poprzedza a tak e chrzest w domu Korneliusza 
(Dz 10,44-48) i Kryspusa (Dz 18,8).      

Dlaczego teraz zwlekasz? Wsta , przyjmij 
chrzest i obmyj si  z twoich grzechów, wzywaj c 
Jego imienia!

Dzieje Apostolskie 22,16



Rzecznicy usprawiedliwienia przez chrzest dowodz , e 
tak e ten werset uczy, i  chrzest jest rodkiem, przy pomocy 
którego grzech pierworodny oraz osobiste grzechy danej osoby 
s  zmywane. Musisz ochrzci  si , aby twoje grzechy zosta y ob-
myte (Dz 22,16).

Jednak gramatyka tego wersetu mówi co  przeciwnego. Za-
równo „przyjmij chrzest”, jak i „obmyj si  z twoich grzechów” 
s  wyra eniami w trybie rozkazuj cym. „Wsta ” i „wzywaj c” 
s  imies owami. Ten werset mo na przet umaczy  w nast puj -
cy sposób: „Powstaj c, b d  ochrzczony i obmyj swoje grzechy 
przez wezwanie Jego imienia”. Odpuszczenie grzechów nie jest 
zwi zane z chrztem, lecz z wezwaniem imienia Chrystusa. T  
sam  prawd  mo na znale  w innych miejscach Nowego Testa-
mentu.  Przyk ad: „Albowiem ka dy, kto wezwie imienia Pa -
skiego, b dzie zbawiony” (Rz 10,13).  

Czy  nie wiadomo wam, e my wszyscy, którzy 
otrzymali my chrzest zanurzaj cy w Chrystusa 
Jezusa, zostali my zanurzeni w Jego mier ? Za-
tem przez chrzest zanurzaj cy nas w mier  zo-
stali my razem z Nim pogrzebani po to, aby my 
i my post powali w nowym yciu – jak Chrystus 
powsta  z martwych dzi ki chwale Ojca.

List do Rzymian 6,3-4

 Odnosz c si  do tego fragmentu Pisma, Sobór Watyka ski II 
stwierdzi , e „w tym wi tym obrz dzie przedstawiane jest 
i dokonuje si  nasze zespolenie ze mierci  i zmartwychwsta-
niem Chrystusa”  [547] [628, 1214, 1227, 1987]. 

Wszyscy zgadzaj  si , e chrzest symbolizuje jedno  chrze-
cijanina z Chrystusem w Jego mierci i zmartwychwstaniu. 

 Jednak twierdzenie, e jedno  ta jest spowodowana przez 
obrz d chrztu, w kontek cie Listu do Rzymian 6 musi zosta  
odrzucone. 



 Pawe  rozpoczyna t  doktrynaln  cz  swego Listu do Rzy-
mian przedstawiaj c problemu ludzko ci: Wszyscy ludzie pod-
legaj  pot pieniu przez Boga z powodu grzechu (Rz 1,18-3,18).  
 Nast pnie Pawe  przedstawia Bo e rozwi zanie: usprawiedli-
wienie przez wiar  w Jezusa Chrystusa (Rz 3,19-5,21).   W Li cie 
do Rzymian 6,1-8,39 – fragmencie zawieraj cym badany przez 
nas tekst – Pawe  zmienia temat i zaczyna mówi  o u wi ceniu: 
w jaki sposób usprawiedliwiony cz owiek ma prowadzi  chrze-
cija skie ycie.   W Li cie do Rzymian 6,1-14 Pawe  naucza, e 

wiedza o jedno ci z Chrystusem wyra ona symbolicznie przez 
chrzest, jest istotna do zwyci stwa nad grzechem  [548] .  Interpre-
tacja Listu do Rzymian 6,3-4 przez Ko ció  katolicki, mówi ca, 
e sakrament chrztu jest instrumentem, przy pomocy którego 

niemowl ta i doro li s  usprawiedliwiani, jest obca kontekstowi 
tego fragmentu Pisma wi tego.  

I w Nim te  otrzymali cie obrzezanie, nie z r ki 
ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, pole-
gaj ce na zupe nym wyzbyciu si  grzesznego 
cia a, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, 
w którym te  razem zostali cie wskrzeszeni 
przez wiar  w moc Boga, który Go wskrzesi .

List do Kolosan 2,11-12

Katolicyzm naucza, e obrzezanie jest figur  chrztu [527]. Ko-
ció  twierdzi, e tak jak w czasach Starego Testamentu obrzeza-

nie usuwa o grzech pierworodny, tak chrzest usuwa go dzisiaj.

 ydowskie obrzezanie nie usuwa o grzechu dziecka, lecz w -
cza o je do Bo ego przymierza z Abrahamem (Rdz 17,11).  Ka-
tolicyzm utrzymuje, e chrzest usprawiedliwia niemowl  przez 
samo dokonanie obrz du. Co wi cej, w Li cie do Kolosan 2,11-12 
Pawe  nie mówi ani o wodzie chrztu, ani o ydowskim obrzeza-
niu.     Mówi on o chrzcie w Duchu wi tym (1 Kor 12,13; Ga 3,27; 
Ef 4,5), „obrzezaniu, nie z r ki ludzkiej” (Kol 2,11), duchowym 



dziele Ducha wi tego, dokonanym wewn trz wierz cego 
cz owieka.     

Nie ze wzgl du na sprawiedliwe uczynki, jakie 
spe nili my, lecz z mi osierdzia swego zbawi  
nas przez obmycie odradzaj ce i odnawiaj ce 
w Duchu wi tym.

List do Tytusa 3,5

Ko ció  katolicki u ywa Listu do Tytusa 3,5, aby naucza , 
e sakrament chrztu jest „k piel  odrodzenia”  [549] [1215].  Katolicki 

przek ad New American Bible (NAB) posuwa si  tak daleko, e 
t umaczy drug  cz  powy szego wersetu w nast puj cy spo-
sób: „zbawi  nas przez chrzest nowego narodzenia i odnowienie 
Ducha wi tego” (Tt 3,5 NAB).  T umaczenie zosta o tu celowo 
wypaczone, aby wesprze  ko cieln  doktryn  o odrodzeniu 
przez chrzest. Angielskie s owo chrzest 43 jest transliteracj  grec-
kiego s owa baptisma. Konsekwentnie, gdy kto  czyta w Nowym 
Testamencie s owo chrzest, oczekiwa by napotkania greckiego 
s owa baptisma. Jednak w powy szym przek adzie katolickim 
u yte s owo chrzest jest t umaczeniem innego greckiego s owa 
loutron, oznaczaj cego k piel, umywalk  lub obmycie.

 Gdyby Pawe  chcia  tutaj uczy , e zbawienia dost puje si  
poprzez „chrzest nowego narodzenia” (Tt 3,5 NAB) – jak ujmuje 
to katolicki przek ad New American Bible (NAB) – to z pewno-
ci  u y by greckiego s owa baptisma.  Zamiast tego Pawe  mówi 

o „obmyciu odradzaj cym” (Tt 3,5), u ywaj c s owa loutron. 
Mówi ono o oczyszczeniu z winy, które towarzyszy zbawieniu. 
 Jest ono aktem „Zbawiciela, naszego Boga” (Tt 3,4).  On „zbawi  
nas” (Tt 3,5). Zbawienie nie jest wi c rezultatem sakramental-
nego obrz du. 

 43.  Czyli s owo baptism (przyp. red.).



Teraz równie  zgodnie z tym wzorem ratuje was 
ona we chrzcie nie przez obmycie brudu ciele-
snego, ale przez zobowi zanie dobrego sumienia 
wobec Boga – dzi ki zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa.

1 List Piotra 3,21

Ten werset jest cz ci  jednego z najtrudniejszych do zin-
terpretowania fragmentów Nowego Testamentu. Tym niemniej 
jedno jest jasne: fragment ten nie wspiera katolickiej doktryny, 
e chrzest jest instrumentem usprawiedliwienia. Piotr nie mówi, 
e „chrzest usprawiedliwia was”, lecz e „ratuje was ona [woda] 

we chrzcie” (1 P 3,21). Wed ug doktryny katolickiej, chrzest nie 
zbawia nas, on nas usprawiedliwia. Jak wyja niono w Rozdzia-
le 5, Ostateczne przeznaczenie, katolickie zbawienie nie jest ani 
bezpo rednim, ani natychmiastowym rezultatem chrztu, ani te  
jakiegokolwiek sakramentu. Jest ono celem trwaj cego ca e y-
cie procesu wspó pracy z ask .

Jasne jest równie , e gdy Piotr mówi „ratuje was ona [woda] 
we chrzcie” (1 P 3,21), to ma na my li typologiczne lub symbo-
liczne znaczenie chrztu. Na takie znaczenie wskazuje greckie 
s owo antitypos, które oznacza odpowiedni wzorzec lub symbol, 
i jest przet umaczone jako „zgodnie z tym wzorem” (1 P 3,21). 
Mówi nam, e to, co nast puje, „ratuje was ona we chrzcie” 
(1 P 3,21), jest ilustracj , która dope nia poprzedniej symboliki. 
 T  symbolik  odkrywamy w poprzednim wersecie, gdzie czyta-
my o Noem i „budowanej arce, w której niewielu, to jest osiem 
dusz, zosta o uratowanych przez wod ” (1 P 3,20). 

Aby zrozumie , jak te fragmenty pasuj  do siebie, konieczne 
jest zbadanie szerszego kontekstu tego fragmentu Pisma wi -
tego.  1 List Piotra zosta  napisany do chrze cijan, którzy byli 
prze ladowani z powodu swojej wiary (1 P 1,6-9).  W tym li cie 
celem Piotra by o pouczenie wierz cych, jak powinni reagowa  
na prze ladowanie.     W szczególno ci mieli stroni  od cielesnych 



po dliwo ci, takich jak dza odwetu (1 P 2,11-12), podda  si  
w adzy ustanowionej przez Boga (1 P 2,13-3,7), okaza  mi o , 
gdy zostan  skrzywdzeni (1 P 3,8-14) i nie ba  si  (1 P 3,14-15).    

 W ca ym swoim zachowaniu chrze cijanie ci mieli „zacho-
wywa  czyste sumienie” (1 P 3,16).   W rezultacie ci, którzy ich 
prze ladowali, mieli zosta  zawstydzeni (1 P 3,16).   Je li jest to 
wol  Bo , aby cierpieli, to b dzie dla nich lepiej cierpie  czy-
ni c dobrze, ani eli czyni c le (1 P 3,17).   Taki by  przyk ad 
Chrystusa (1 P 3,18). 

Nast pnie Piotr wzmacnia swoje nauczanie u ywaj c dwóch 
symbolicznych ilustracji.  Pierwsz  z nich jest arka, przy pomocy 
której Bóg bezpiecznie przeniós  osiem osób przez niebezpie-
cze stwo potopu (1 P 3,20).  Widocznie tez  Piotra by o, e tak 
jak Bóg by  w stanie zachowa  Noego i jego rodzin  w czasie 
próby, tak b dzie w stanie zachowa  czytelników 1 Listu Piotra 
w czasie ich próby.

Drugi symbol dotyczy  chrztu, który podobnie ilustruje Bo  
drog  uwolnienia. Piotr wyja nia, e chrzest jest „zobowi za-
niem dobrego sumienia wobec Boga” (1 P 3,21). Zachowanie 
tego dobrego sumienia w czasie prze ladowania przyniesie im 
w rezultacie ratunek lub uwolnienie od obecnej próby.

 Trzeba przyzna , e ten fragment jest trudny. Lecz aby kto  
nie odniós  b dnego wra enia, Piotr dostarcza w tym wersecie 
wa nej wskazówki do interpretacji. Piotr pisze, e chrzest nie jest 
„obmyciem brudu cielesnego” (1 P 3,21).   Wody chrztu nie mog  
obmy  cia a, które jest siedzib  ludzkiego grzechu (Ga 5,6-21; 
1 J 2,16) z brudu, nieczysto ci i moralnego ska enia.   W przeci-
wie stwie do katolickiej doktryny, chrzest nie uwalnia grzesz-
ników z ich grzechu pierworodnego i nie odradza ich duszy. 
Chrzest jest „zobowi zaniem dobrego sumienia wobec Boga” 
(1 P 3,21), a nie instrumentem lub ród em dobrego sumienia 
w stosunku do Boga. Jest rzecz  istotn  zauwa y , e kontekst 
powy szego fragmentu nie dotyczy tego, jak zosta  zbawionym 
od wiecznego pot pienia, lecz tego, jak by  zwyci zc  w czasie 
intensywnego prze ladowania.  


