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Jerzy Sojka  

Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych  

Pojęcie pokuty pojawia się w Księdze zgody1, a więc zbiorze luterańskich 
ksiąg wyznaniowych i występuje w dwóch zasadniczych kontekstach. Po 

pierwsze, w kontekście rozróżnienia na Zakon i Ewangelię i ich działania, 
z czym spotykamy się na kartach: Obrony Wyznania augsburskiego, w III cz. Ar-

tykułów szmalkaldzkich, a także w Formule zgody. Po drugie, pokuta umiesz-

czona jest w relacji do Chrztu. Ten wątek zasadniczo zarysowany jest w obu 
katechizmach Marcina Lutra, spotkać go także można w Artykułach szmal-
kaldzkich i Formule zgody. Wyodrębnione powyżej dwa zasadnicze wątki reflek-

sji nad pokutą zostaną przedstawione w kolejnych częściach niniejszego arty-

kułu. 

                                                 

1 Podstawą analiz przedstawionych w niniejszym artykule są następujące księgi wyznaniowe 
wydane w Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, wyd. 6, Göttingen 
1967 [dalej: BLSK]: Apologia Confessio Augustanae [dalej: ACA], BSLK, s. 139-404 (tłum. pol-

skie: Obrona Wyznania augsburskiego (Apologia Konfesji Augsburskiej), przeł. W. Niemczyk, 

[w:] Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego [dalej: KWKL], Bielsko-Biała 2003 s. 165-

325); Artikel christlicher Lehre so da hätten pollen aufs Concilium zu Mantua oder wo es sonst worden wäre 
überantwort werden von unsers Teils wegen und was wir annehmen oder nachgeben kunnten oder nicht etc. 
Durch Dokt. Martin Luther geschrieben. Anno 1537 [dalej: AS], BSLK, s. 405-468 (tłum. polskie: 
Artykuły szmalkaldzkie z 1537, przeł. W. Niemczyk, KWKL, s. 335-358); Die Augsburgische Kon-

fession. Confessio oder Bekenntnis des Glaubens etlicher Fürsten und Städte uberantwort Kaiserlicher 
Majestat zu Augsburg Anno 1530. Confessio fidei exhibita invictissimo Imperatori Carolo V. Ceasari Au-

gusto in comitiis Augustae Anno MDXXX [dalej: CA], BLSK, s. 31-137 (tłum. polskie: Wyznanie 

augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku, przekł. Z łaciny J. J. Jackowski, KWKL, s. 143-

163; Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 r. Część pierwsza, przeł. z niemieckiego 
A. Wantuła, [w:] Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. Marcina Lutra 

z 1517 roku, Bielsko-Biała 1999, s. 25-45); De potestates et primatu papae tractatus per theologos 

Smalcaldiae congregatos conscriptus Anno 1537 [dalej: Traktat], BSLK, s. 467-498 (tłum. polskie: 
Traktat o władzy i prymacie papieża. Napisany przez teologów w Szmalkalden w 1537 roku, przeł. 
W. Niemczyk, KWKL, s. 359-369); Formula Concordiae [dalej: FC], BLSK, s. 735-1100 (tłum. 
polskie: Formuła zgody z 1577 roku, przeł. J. Pośpiech, KWKL, s. 387-528); Der große Katechismus 
deutsch Dokt. Mart. Luther [dalej: DK], BLSK, s. 543-733, (tłum. polskie: Duży katechizm, przeł. 
A. Wantuła, KWKL, s. 57-131); Der kleine Katechismus D. Mart. Lutheri für die gemeine Pfarrherrn 
und Prediger [dalej: MK], BSLK, s. 499-542 (tłum. polskie: Mały katechizm z 1529 roku, przeł. 
A. Wantuła, KWKL, s. 41-55). 
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1. Pokuta a Zakon i Ewangelia 

Zanim przejdziemy do omówienia treści Obrony Wyznania augsburskiego, 

która w jasny sposób łączy pokutę oraz rozróżnienia Zakonu i Ewangelii, na-

leży przedstawić główne tezy poświęconego pokucie artykułu XII Wyznania 

augsburskiego, broniąc których Filip Melanchton będzie się powoływał na cha-

rakterystyczny dla myśli teologicznej luterańskiej Reformacji dualizm ob-

jawieniowy, a zarazem jedną z kluczowych jej zasad hermeneutycznych – roz-

różnienie na Zakon i Ewangelię. Artykuł XII Wyznania augsburskiego zajmuje 

się zasadniczo dwoma kwestiami. Pierwsza z nich zawarta jest w deklaracji 

otwierającej ten artykuł: […] ci, co upadli po chrzcie; mogą dostąpić odpuszczenia 
grzechów w każdej chwili, gdy się nawrócą, i że Kościół powinien udzielać rozgrzeszenia 

nawróconym do pokuty2. Paralelnie do niej wśród poglądów odrzuconych znala-

zły się w tym artykule stanowiska nowacjan, negujących możliwość pokuty 
po Chrzcie, a także anabaptystów, głoszących, że ci, którzy zostali usprawie-

dliwieni, nie mogą postradać Ducha Świętego oraz że jest możliwe uzyskanie 
w życiu doczesnym takiego rodzaju doskonałości, która uniemożliwia grzech. 

Drugim istotnym elementem artykułu jest wykład tego, jakie jest refor-
macyjne rozumienie pokuty. CA XII głosi, że składa się ona z dwóch części. 
Po pierwsze, skruchy, czyli bojaźni dręczącej sumienie świadomością grze-

chu. Po drugie zaś – z wiary, pochodzącej z Ewangelii lub rozgrzeszenia. 

Wiara ta ufa w odpuszczenie grzechów ze względu na Chrystusa. Pociesza 
ona sumienie i uwalnia od bojaźni. Ten podstawowy podział pokuty na dwie 
części opatrzony jest na koniec uwagą, że po tak rozumianej pokucie winny 
nastąpić dobre uczynki będące jej owocem, co dodatkowo w tekście niemiec-

kim zostało uargumentowane powołaniem się na tekst z Ewangelii Mateusza 
3,83: Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Odpowiednio do tej treści pozy-

tywnej pośród poglądów odrzuconych wyraźnie wymieniono stanowisko gło-

szące, że podstawą odpuszczenia grzechów jest nie wiara, ale zasłużenie sobie 
przez człowieka na łaskę własnym zadośćuczynieniem. 

Zestawione ze sobą powyższe dwa elementy wypowiedzi artykułu XII 
nasuwają pytanie, czy na gruncie ujęcia elementu pierwszego, warunkującego 
udzielenie absolucji pokutą, skrucha i wiara, na które podzielono pokutę 
w elemencie drugim, nie są aby działaniami człowieka? Do odpowiedzi na to 
                                                 

2 CA XII, BSLK, s. 66 n. (KWKL, s. 145). 
3 Ten i kolejne cytaty biblijne, jeśli nie zaznaczono inaczej, przytoczono za: Biblia to jest Pismo 

Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez 
Komisję Przekładu Pisma Świętego, Warszawa 1996. 
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pytanie powrócimy w podsumowaniu rozważań nad Wyznaniem augsburskim 

i jego Obroną..., a teraz przyjrzyjmy się reakcji Konfutacji4 i argumentacji Filipa 

Melanchtona broniącej rozstrzygnięć artykułu XII. 
Pierwsza część artykułu XII Wyznania augsburskiego dotycząca możliwości 

pokuty po chrzcie została zaaprobowana przez Konfutację. Natomiast naucza-

nie o pokucie złożonej z dwóch części zostało w całości odrzucone, ze 
względu na to, że kwestionowało ono podział pokuty na trzy części: skruchę 
(contririo), wyznanie (confessio) i zadośćuczynienie (satisfactio)5. 

W Obronie Wyznania augsburskiego F. Melanchton łączy ze sobą naukę 
o pokucie i naukę o usprawiedliwieniu, widząc w nich bardzo pokrewne wy-

powiedzi teologiczne6. Stąd też treści dotyczące pokuty znalazły się zarówno 
w artykule IV O usprawiedliwieniu, jak i XII O pokucie. W obu F. Melanchton 

wyraźnie broni podziału pokuty na dwie części: skruchę i wiarę. Podstawowa 
linia argumentacyjna użyta przez niego odwołuje się do podziału Pisma Świę-
tego na Zakon (Prawo) i Ewangelię (Obietnicę): Są to bowiem dwa naczelne dzia-

łania Boga w ludziach: przerazić oraz usprawiedliwić i ożywić przerażonych. I na te dwa 

działania podzielone jest, i o tych dwóch sprawach mówi, i te dwie nauki przedstawia całe 
Pismo św. Jedną jego częścią jest Zakon, który ukazuje grzechy, obwinia o grzechy i potę-
pia je. Drugą częścią jest Ewangelia, to znaczy obietnica łaski darowanej w Chrystusie – 

i tę obietnicę możemy znaleźć w całym Piśmie św., obietnicę przekazaną najpierw Ada-

mowi, potem patriarchom, następnie zilustrowaną przez proroków, wreszcie zwiastowaną 
i ukazaną przez Chrystusa wśród Żydów, a przez apostołów rozgłoszoną po całym świe-
cie7. Zakon powoduje skruchę, którą w dalszej części Filip Melanchton opi-
suje jako wyznanie grzechu Bogu zgodnie ze słowami Psalmu 32,5: Grzech mój 
wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem…8. 

Jednak według artykułu IV Obrony… […] przy kazaniu pokuty nie wystarcza 

kazanie Zakonu, ponieważ Zakon wywołuje tylko gniew i zawsze oskarża. Musi tu być 
dodane kazanie Ewangelii, ponieważ odpuszczenie grzechów zostaje nam darowane wtedy, 
gdy wierzymy, że grzechy zostają nam odpuszczone ze względu na Chrystusa9. Dlatego 

                                                 

4 Die Confutatio der Confessio Augustana vom 3. August 1530, opr. H. Immenkötter, Münster 1979, 
[dalej: Konfutacja] s. 74-207. 

5 Zob. Konfutacja, art. XII, s. 104-111. 
6 Por. ACA XII, 59, BSLK, s. 263 (KWKL, s. 244). 
7 ACA, XII, 53, BSLK, s. 261 (KWKL, s. 243). 
8 ACA XII, 107, BSLK, s. 273 n. (KWKL, s. 250n). 
9 ACA IV, 260, BSLK, s. 211 (KWKL, s. 205). Na nauczaniu o odpuszczeniu grzechów ze wzglę-

du na Chrystusa koncentruje się w swej krytyce nauczania papieskiego wzmianka o pokucie 

w Traktacie o władzy i prymacie papieża. Por. Traktat, 44, BSLK, s. 486 (KWKL, s. 364). 
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właśnie w pokucie konieczny jest drugi element – wiara. Zgodne jest to z za-

sadniczym artykułem o usprawiedliwieniu głoszącym usprawiedliwienie 
z wiary, który koncentruje się na ukazanej w Ewangelii obietnicy i Chrystusie, 

ze względu na którego udzielane jest odpuszczenie grzechów10. Dzięki temu 
człowiek zyskuje pewność wiary opartej na obietnicy, w miejsce niepewności 
zaufania w uczynki, które sumieniu człowieka wydają się niegodne 11. Do-

piero w tym momencie – przyjęcia odpuszczenia grzechów wiarą – można 
mówić o spełnianiu uczynków Zakonu. Dopiero dzięki działaniu Ducha 
Świętego w wierzącym możliwa jest realizacja miłości w uczynkach podpo-

rządkowanych wymaganiom Zakonu12. Są to jednak owoce pokuty, a nie za-

dośćuczynienia Bogu13. Przy czym F. Melanchton wyraźnie podkreślał, że [...] 
dobre uczynki powinny iść za pokutą, pokuta powinna być prawdziwą pokutą, a nie 
udawaniem, odmianą na lepsze całego życia14. 

Podsumowując wypowiedzi Wyznania augsburskiego i jego Obrony..., mu-

simy jeszcze odpowiedzieć na pytanie postawione wyżej, odnośnie tego, czy 
aby pokuta, czyli skrucha i wiara, nie mogą być na gruncie tych dwóch ksiąg 
wyznaniowych traktowane jako akt pokutny, którego sprawcą jest sam czło-

wiek. Komentatorzy są zgodni, odrzucając taką możliwość15. Wydaje się, że 
najtrafniej ujmuje ten problem w swoim najnowszym kompleksowym opra-

cowaniu teologii ksiąg wyznaniowych monachijski teolog Gunther Wenz: 
[…] skrucha i wiara nie są, a w każdym razie nie w pierwszym rzędzie, aktywnie reali-
zowane przez samego człowieka, ponieważ dotyczą samego jego „ja”, leżącego u podstaw 
wszystkiego, co on realizuje  i zawierającego to w sobie. Tylko kiedy zostanie to przyjęte do 
wiadomości, będzie się myśleć o skrusze i wierze jako kategoriach teologicznych, odpowia-

dających relacji człowieka do Boga, jak to jest nieodzowne w reformacyjnej nauce o poku-

cie. Tak jak relacja człowieka do Boga określa wszystkie jego relacje z samym sobą i ota-

czającym światem, tak też skrucha i wiara są związaną z Bogiem podstawą wszystkich 
czynności pokutnych człowieka. […] Gdyż zgodnie ze Słowem Bożym w Zakonie i E-

wangelii, jak to jest skutecznie przyrzeczone w absolucji, żal i wiara nie są tylko częściami 

                                                 

10 ACA XII, 76, BSLK, s. 267 (KWKL, s. 246). 
11 ACA XII, 95, BSLK, s. 272 (KWKL, s. 249). 
12 ACA XII, 82, BSLK, s. 268 (KWKL, s. 247). 
13 ACA XII, 132, BSLK, s. 132 (KWKL, s. 254). 
14 ACA XII, 170, BSLK, s. 289 (KWKL, s. 260). 
15 W. Maurer, Historischer Kommentar zur Confessio Augustana, t. 2, Gütersloh 1978, s. 196-199; 

L. Grane, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, Bielsko-

Biała 2002, s. 128-135. 
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składowymi aktu pokuty, ale jego podstawami, ponieważ stanowią konstytutywne mo-
menty, dotyczące samego centrum aktu i czyniące pokutującego pokutującym16. 

Ujęcie problematyki pokuty w kontekście Zakonu i Ewangelii podejmują 
Artykuły szmalkaldzkie w cz. III. Artykuł III O pokucie wpisuje się w logiczny 
ciąg artykułów tej części, która zaczyna się od omówienia sytuacji człowieka 
w artykule O grzechu, następnie omówiony zostaje Zakon (art. II), pokuta (art. 
III), Ewangelia (art. IV), a później M. Luter przechodzi do omówienia środ-

ków łaski zdefiniowanych w artykule IV O Ewangelii (Chrzest, Wieczerza 

Pańska, władza kluczy). 
Rozpoczynając artykuł III O pokucie, Marcin Luter wyraźnie nawiązuje 

do artykułu poprzedniego O Zakonie, stwierdzając, że jego służba została 
utrzymana została także w Nowym Testamencie. Służba ta w artykule II zo-

stała opisana następująco: Naczelnym zaś przeznaczeniem i mocą oddziałływania 
Zakonu jest to, by ujawniał grzech pierworodny i wszystkie jego skutki i ukazywał czło-
wiekowi, w jak straszliwy sposób jego natura upadła i jak do głębi i całkowicie jest ze-
psuta. Zakon powiada, że człowiek ani nie ma Boga, ani o Boga nie dba, a oddaje cześć 
bogom cudzym – więc mówi to, w co by człowiek przedtem i bez Zakonu nie był uwierzył. 
W ten sposób zostaje on przerażony, powalony, popada w powątpiewanie o sobie i z bo-
jaźnią pożąda pomocy…17. Pesymistycznym skutkiem tej służby w artykule II 
jest to, że człowiek nie wiedząc, dokąd by uciec, zaczyna gniewać się na Boga i ze znie-
cierpliwienia przeciwko Niemu szemrać18. Artykuł III stawia ten sam problem 

w perspektywie Nowego Testamentu. Zakon spełnia w niej to samo zadanie, 
to jest przedstawia człowiekowi jego grzeszną kondycję, jednak efekt jego 
działania jest już bardziej optymistyczny, gdyż prowadzi on do skruchy i to 
nie skruchy czynnej lub wymuszonej, ale biernej skruchy, udręki sumienia, 
prawdziwego bólu serca i odczucia grozy śmierci19. Zdaniem Reformatora, to 

właśnie jest początek prawdziwej pokuty20. Człowiek jednak w tym miejscu 
nie jest pozostawiony sam sobie. Drugą, istotniejszą różnicą wobec sytuacji 
przedstawionej z artykułu II O Zakonie, jest to, że do powyższych skutków 

                                                 

16 G. Wenz, Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische und syste-

matische Einführung in das Konkordienbuch, t. 1, Berlin 1996, s. 693. 
17 AS III, II, 4, BSLK, s. 436 (KWKL, s. 346). Numeracja fragmentów artykułów AS ujęta cyfrą 

arabską podawana jest za tłumaczeniem AS na łacinę zawartym w BSLK, numerację tę prze-

jęto w KWKL. 
18 Tamże. 
19 AS III, III, 2, BSLK, s. 436 n. (KWKL, s. 346). 
20 AS III, III, 3, BSLK, s. 437 (KWKL, s. 347). 
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działania Zakonu dołącza Ewangelia z zawartą w niej pociechą obietnicy ła-

ski i odpuszczenia grzechów21. W kolejnym artykule części III Artykułów 
szmalkaldzkich – O Ewangelii – zostaje ona scharakteryzowana jako Boża po-

moc przeciwko grzechowi, która trafia do człowieka w Słowie, Chrzcie, Sa-

kramencie Ołtarza, władzy kluczy oraz wzajemnej rozmowie i pociesze bra-

terskiej22. Ta obietnica domaga się wiary, co M. Luter podkreśla interpretując 
tekst z Ewangelii Marka 1,15: Pokutujcie i wierzcie ewangelii23 słowami: to znaczy: 

stańcie się innymi i postępujcie inaczej, i wierzcie mojej obietnicy24. Relację skruchy i wiary 

M. Luter doprecyzowuje na podstawie przykładu Jana Chrzciciela jako zwiastuna 
pokuty, ku odpuszczeniu grzechów: Jan wszystkich oskarża i dowodzi im, że są grzesz-

nikami, aby wiedzieli, czym są przed Bogiem, i aby siebie poznali jako ludzi zgubionych, i tak 
przygotowali się dla Boga ku pochwyceniu łaski i odpuszczeniu grzechów, czego spodziewać się i 
co przyjąć można tylko od Niego25. W tej perspektywie zarówno skrucha, jak i wiara 
są dziełami Bożymi i efektami zwiastowania Jego Słowa. Skruchą skutkuje Sło-

wo jako Zakon, wiarę przynosi Słowo Ewangelii. 
Dalsza część artykułu jest w zamierzeniu Reformatora polemiczna 

i zatytułowana O fałszywej pokucie papistów. Krytykę tę M. Luter rozpoczyna od 
opisania krytykowanej nauki na temat pokuty, widząc jej źródła w błędnym 
pojęciu grzechu pierworodnego, prowadzącym do ograniczenia pokuty, jako 
odnoszącej się tylko do grzechów bieżących. Pokuta jest przez stronę rzym-

ską dzielona na trzy części: skruchę (contririo), wyznanie (confessio) i zadość-

uczynienie (satisfactio). Tak rozumiana pokuta prowadzi do oparcia obietnicy 

odpuszczenia grzechu na zasłudze ludzkiej. Człowiek dokonuje zadośćuczy-

nienia za grzech, realizując kolejno wszystkie trzy składowe pokuty. Na sku-

tek tego zaczyna ufać własnym uczynkom i pomija Chrystusa i wiarę26. Dalej 

M. Luter krytykuje praktykę spowiednią, w ramach której miano domagać się 
wyliczenia wszystkich grzechów i związane z nią wyjścia, które można okre-

ślić jako „awaryjne”, w sytuacji, kiedy człowiek nie pamięta wszystkich grze-

chów, a także pomijanie przy nauczaniu o spowiedzi wyjaśnienia wartości ab-

                                                 

21 AS III, III, 4, BSLK, s. 437 (KWKL, s. 347). 
22 AS III, IV, BSLK, s. 449 (KWKL, s. 351n); por. AS III, III, 7, BSLK, s. 437 (KWKL, s. 347). 
23 Tłumaczenie cytatu z Mk 1,15 przytoczone za KWKL, s. 347, które dosłownie oddaje ujęcie 

treści tego wiersza biblijnego przez M. Lutra w niemieckim oryginale AS (por.: AS III, III, 4, 
BSLK, s. 437).  

24 AS III, III, 4, BSLK, s. 437 (KWKL, s. 347). 
25 AS III, III, 5, BSLK, s. 437 (KWKL, s. 347). 
26 AS III, III, 10-14, BSLK, s. 438 n. (KWKL, s. 347n). 
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solucji. Zwraca także uwagę, że opieranie odpuszczenia grzechów na ludzkim 
zadośćuczynieniu, a nie na ufności wiary w Chrystusa, prowadzi do niepew-

ności, czy dopełniona pokuta jest wystarczająca. Ta niepewność zrodziła 
praktykę odpustową27. 

W opozycji do powyższego obrazu pokuty związanego z licznymi nad-

użyciami, szczególnie w obszarze praktyki odpustowej, M. Luter przedstawia 

potrzebę prawdziwej pokuty. Ma ona za zadanie uczyć poznawać grzech, to 
jest we właściwy sposób diagnozować sytuację człowieka przed Bogiem jako 
całkowitego grzesznika. Nie jest ona czymś cząstkowym i powierzchownym, 

gdyż nie wdaje się w rozważania, co jest grzechem wymagającym pokuty, a co 
nie. Dzięki temu także skrucha okazuje się czymś pewnym, gdyż człowiek nie 
szuka w sobie żadnych podstaw dla odpokutowania własnego grzechu. Dzię-
ki temu także spowiedź jest prawdziwa, pewna i niepowierzchowna, gdyż 
w niej człowiek w całości uznaje siebie za grzesznika. Podobnie i za-

dośćuczynienie przestaje być czymś niepewnym. Dzieje się tak, gdyż nie jest 
ono już oparte na skażonych grzechem uczynkach człowieka, które posiadają 
wątpliwą wartość, ale na męce i krwi nieskalanego i niewinnego Baranka Bo-

żego, który gładzi grzech świata. Powyższe rozumienie pokuty prowadzi do 
zanegowania wszelkiego pokutnego kazania, które chciałoby budować na 
ludzkich zasługach bądź uczynkach. Taka pokuta ma charakter ciągły i jest 
nierozerwalnie związana z działaniem Ducha Świętego w człowieku, co zo-

stanie bliżej omówione w  punkcie drugim, jako kontynuacja myśli Lutro-

wych Katechizmów28. 

Formuła zgody także kontynuuje wątek łączenia pokuty z rozróżnieniem 

Zakonu i Ewangelii. To właśnie w artykule V, O Zakonie i Ewangelii, znaj-

dziemy w tej księdze wyznaniowej najwięcej uwag dotyczących pokuty. Jej 
rozumienie jest ściśle powiązane z głównym wątkiem rozważań artykułu 
skoncentrowanego wokół sporu: Czy Ewangelia jest właściwie tylko zwiastowaniem 
o łasce Bożej, które głosi nam odpuszczenie grzechów, czy jest również zwiastowaniem 
o pokucie, karcącej niewiarę, która nie jest karana przez Zakon, lecz jedynie przez wia-

rę29. W odpowiedzi zdecydowanie podkreślono konieczność rozdzielania 
w Kościele Zakonu, jako Słowa wskazującego i karzącego grzech, i Ewange-

lii, jako nauki, która ma pouczać, w co ma wierzyć człowiek, który nie prze-

                                                 

27 AS III, III, 15-28, BSLK, s. 439-445 (KWKL, s. 348-350). 
28 AS III, III, 32-40, BSLK, s. 445-447 (KWKL, s. 350n). 
29 FC Epitome [dalej: Ep.] V, 1, BSLK, s. 790 (KWKL, s. 408). 
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strzegał Zakonu. Jej treścią jest dzieło Jezusa Chrystusa, który zadośćuczynił 
za grzech bez żadnej zasługi grzesznika. Stwierdzono także, że wątpliwości 
w tej materii mogły powstać ze względu na to, że termin Ewangelia bywa na 
kartach Pisma Świętego rozumiany dwojako. Po pierwsze, kiedy zostaje prze-

ciwstawiona Zakonowi, rozumiana jest ona jako zwiastowanie pełne pocie-

chy, czyli tak jak wyżej (por. Mk 1,1530), po drugie – jako opis całej nauki 
Chrystusa. W tym drugim przypadku mówi ona zarówno o obietnicy, jak 
i o pokucie oraz odpuszczeniu grzechów (por. Mk 1,131). Podobnie pokuta 

jest rozumiana w Piśmie Świętym dwojako. Po pierwsze, jako nawrócenie 
człowieka do Boga (por. Łk 13,532). Po drugie zaś – jako właściwe poznanie 
grzechu, serdeczne jego żałowanie, a następnie zaniechanie (por. Mr 1,1533). 

To drugie rozumienie pokuty, jako poznania grzechu, ma swoje źródło 
w Zakonie. Przy czym samo działanie Zakonu nie wystarcza do zbawiennego 

nawrócenia się do Boga. Musi za nim pójść wiara w Chrystusa, którego zasłu-

gę ofiarowuje najcenniejsza i pełna pociechy nauka Ewangelii wszystkim pokutującym 
grzesznikom, którzy przez zwiastowanie Zakonu zostali przerażeni i powaleni34. Zwia-

stowanie Zakonu bez Ewangelii prowadzi albo do pychy ufundowanej na 

pewności własnych zasług, albo do ostatecznego zwątpienia. By Zakon nie 
miał tak tragicznych skutków, musi w swe ręce wziąć go Chrystus i duchowo 
wyjaśnić, tak by stał się on narzędziem właściwego poznania gniewu Bożego 
i grzechów. Formuła zgody w artykule V przypomina także, że zarówno karanie 
świata za grzech w Zakonie, jak i pocieszanie w Ewangelii jest częścią służby 
Ducha Świętego35. 

Ciekawym uzupełnieniem powyższych rozważań jest jeden z odrzuco-

nych poglądów wymieniony w artykule III Formuły zgody – O sprawiedliwości 
wiary przed Bogiem, który brzmi: Wiara tak ufa posłuszeństwu Chrystusa, że może się 
zatrzymać i trwać także w człowieku, który jest pozbawiony prawdziwej pokuty i nie ma 

                                                 

30 Upamiętajcie (pokutujcie) i wierzcie Ewangelii (tłumaczenie cytatu z Mk 1,15 przytoczone za 

KWKL, s. 469, które dosłownie oddaje ujęcie treści tego wiersza biblijnego przez FC  w jej 

łacińskim oryginale. Por. FC Solida Declaratio [dalej: SD] V, 6, s. 954). 
31 Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (Mk 1,1). 
32 Jeżeli nie pokutujecie, wszyscy tak samo poginiecie (tłumaczenie cytatu z Łk 13,5 przytoczone za 

KWKL, s. 469, które dosłownie oddaje ujęcie treści tego wiersza biblijnego przez FC  w jej 
łacińskim oryginale. Por. Solida Declaratio [dalej: SD] V, 7, s. 954). 

33 Zob. przyp. 29. 
34 FC Solida Declaratio [dalej: SD] V, 9, BSLK, s. 954 (KWKL, s. 469). 
35 FC SD V, 10n, BSLK, s. 954 n. (KWKL, s. 469). 
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w nim miłości, lecz wbrew sumieniu trwa nieustannie w grzechach36. Przekładając to na 
język pozytywny można powiedzieć, że wiara może wystąpić tylko w czło-

wieku, który pokutuje, czyli na gruncie wypowiedzi artykułu V Formuły zgody, 
w tym, w którym Zakon wykonał już swoją pracę. 

Z poglądów odrzuconych w Epitome Formuły zgody w artykułach XI 
O wiecznej opatrzności i XII O innych herezjach i sektach można wywnioskować 
jeszcze dwa uzupełnienia dotyczące pokuty. Po pierwsze, wolą Bożą jest, by 
wszyscy pokutowali i wierzyli37. Po drugie, środkiem działania Ducha Świę-

tego, przez który między innymi sprawia on nawrócenie, prawdziwą pokutę, 
wiarę i nowe posłuszeństwo, jest służba Słowa, jego zwiastowanie i słucha-

nie38. Obie te uwagi dają się powiązać bezpośrednio z omówionymi powyżej 
tezami na temat pokuty oraz Zakonu i Ewangelii. Pierwszą da się przełożyć 
na stwierdzenie, że Bóg chce, by w życiu wszystkich ludzi działały Zakon 
i Ewangelia, drugą zaś na stwierdzenie, że Duch Święty działa w Słowie, któ-
re ma postać albo Zakonu, albo Ewangelii. 

2. Pokuta i Chrzest 

Lutrowe katechizmy omawiają pokutę w części o Chrzcie, widząc mię-

dzy nimi ścisły związek. Widać to już w odpowiedzi Małego Katechizmu na py-

tanie o znaczenie Chrztu: Znaczy to, iż stary Adam w nas przez codzienny żal 
i pokutę ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi pożądliwościami, na-

tomiast ma codziennie wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości 
i czystości żył wiecznie przed Bogiem39. Duży katechizm rozwija szerzej, co należy 
rozumieć przez wyżej wskazany skutek Chrztu. Oznacza on, że usuwany jest 
stary, grzeszny człowiek, wraz z jego przywarami: gniewem, nienawiścią, za-

zdrością, nieczystością, chciwością, lenistwem, wyniosłością, niewiarą, czyli 

człowiek, w którym nie znajduje się nic dobrego. Tych negatywnych cech 
powinno ubywać, zaś ich miejsce mają zajmować łagodność, cierpliwość, ci-
chość40. 

W swoich rozważaniach w Dużym katechizmie M. Luter utożsamia życie 
w Chrzcie z pokutą. To w Chrzcie darowana jest łaska, duch i moc pozwala-

                                                 

36 FC Ep. III, 17, BSLK, s. 785 (KWKL, s. 405). 
37 FC Ep. XI, 17, BSLK, s. 821 (KWKL, s. 423). 
38 FC Ep XII, 22, BSLK, s. 825 (KWKL, s. 425). 
39 MK IV, pyt. 4, BLSK, s. 516 (KWKL, s. 49). 
40 DK IV, BSLK, s. 704 n. (KWKL, s. 120). 
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jące tłumić starego człowieka oraz umożliwiające powstawanie nowego. Zaś 
jeśli ktoś z powodu grzechu odpadnie od Chrztu, zawsze może do niego po-

wrócić i podjąć codzienną praktykę Chrztu w pokucie, gdyż jak pyta reto-

rycznie Reformator: Cóż bowiem oznacza pokuta, jeśli nie poważną walkę ze starym 
człowiekiem i rozpoczęcie nowego życia?41. Dlatego trzeci sakrament – pokuta, mie-

ści się dla niego w mocy i skutkach Chrztu. Takie pojmowanie zakotwicza 
codzienność chrześcijanina w Chrzcie i odrzuca tworzenie sakramentalnej al-

ternatywy dla – jakichś powodów nieskutecznego – Chrztu w postaci pokuty. 

Potwierdza to odrzucenie przez M. Lutra w Dużym katechizmie pochodzącego 
od św. Hieronima obrazu, według którego pokuta stanowi deskę ratunku, po 
tym jak okręt, to jest Chrzest, którym płynął człowiek do zbawienia, ulegnie 
rozbiciu. M. Luter protestuje przeciw takiemu pojmowaniu Chrztu i pokuty, 

gdyż podważa ono wartość Chrztu i sugeruje, że może on ulec rozbiciu, 
a więc jakiegoś rodzaju zniszczeniu, co nie jest przecież możliwe ze względu 
na to, że Chrzest jest dziełem i ustanowieniem Bożym, a nie ludzkim. W me-

taforze okrętu dla M. Lutra grzech nie jest rozbiciem statku – Chrztu, ale je-

dynie pośliznięciem się, skutkującym wypadnięciem za burtę. W tej sytuacji 
konieczny jest powrót do statku i ponowne dostanie się na jego pokład, a nie 
szukanie desek ratunkowych. Powrót ten dokonuje się poprzez kontynuację 
tego życia w Chrzcie, które zostało zniweczone grzechem42. 

Motyw stałej obecności pokuty w życiu chrześcijanina pojawia się także 
w Artykułach szmalkaldzkich, kiedy w artykule III części III M. Luter podsu-

mowuje obraz właściwego rozumienia pokuty, pisząc: Ta pokuta jest u chrześ-
cijan czymś ciągłym i trwa aż do śmierci, ponieważ mocuje się ona z grzechem pozostałym 
w ciele przez całe życie […] i to nie własnymi siłami, lecz darem Ducha Świętego, który 
przychodzi po odpuszczeniu grzechów i codziennie oczyszcza z resztek grzechu, i wygania 

je, i zmierza do tego, by człowieka oczyszczać, czynić prawym i uświęcać43. 

Dla zrozumienia motywu codziennej pokuty istotne jest także zakoń-

czenie artykułu III części III, które zostało dodane po raz pierwszy 
w wydaniu Artykułów… z 1538 r.44, a które skierowane jest przeciw marzycie-

lom. W pierwszej jego części zawarta została krytyka poglądów podobnych 
do odrzuconych w artykule XII Wyznania augsburskiego, tj. przekonania, że 
człowiekowi wierzącemu grzech nie może zaszkodzić albo, że zgrzeszenie po 
                                                 

41 DK IV, BSLK, s. 706 (KWKL, s. 120). 
42 DK IV, BSLK, s. 705-707 (KWKL, s. 120 n.). 
43 AS III, III, 40, BSLK, s. 447 (KWKL, s. 351). 
44 Zob. W. Führer, Die Schmalkaldischen Artikel, Tübingen 2009, s. 291-293. 
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otrzymaniu Ducha Świętego oznacza, że do otrzymania Ducha Świętego 
w ogóle nie doszło. W odpowiedzi na nie M. Luter wskazuje na działanie 
Ducha Świętego, które ma charakter ciągły: Duch Święty bowiem nie pozwala, 
ażeby grzech panował i wzmagał się, i zwycięstwo odnosił, i dochodził do pełni, lecz On 
go powściąga i hamuje, aby nie mógł czynić, co chce. Jeżeli zaś grzech czyni, co chce, to 
z pewnością traci się Ducha Świętego i wiarę, i ich tam nie ma45. Zestawiając powyż-

szy fragment zakończenia artykułu III z rozumieniem codziennej pokuty wy-

rażonej w Lutrowych Katechizmach, zyskujemy kolejne potwierdzenie, że 
jest ona dziełem Ducha Świętego, co jest też zgodne z przedstawieniem po-

kuty jako dzieła Ducha Świętego występującym już wcześniej w art. III.  

W artykule II Formuły zgody – O wolnej woli – także wspomniany jest mo-

tyw codziennej pokuty. Dotyczy ona woli odrodzonego człowieka, która [...] 
w codziennych ćwiczeniach pokuty nie jest bezczynna, lecz także współdziała we wszyst-
kich działaniach Ducha Świętego, jakie przez nas wykonuje46. 

Zakończenie 

Pierwszy z wyodrębnionych wątków rozważań o pokucie w Księdze zgody 

dotyczy jej związków ze zwiastowaniem Zakonu i Ewangelii. Wyznanie augs-

burskie i jego Obrona… definiują pokutę jako składającą się z dwóch elemen-

tów: skruchy, będącej wynikiem działania Zakonu i wiary, która jest skutkiem 
działania Ewangelii (Obietnicy). Artykuły szmalkaldzkie także idą tym tropem, 
widząc w pokucie następstwo działania Zakonu, który doprowadza czło-

wieka do poznania grzechu i skruchy, zaś w tak przygotowanym człowieku 
Ewangelia budzi wiarę. Obie te rzeczy przynależą do sfery działania Ducha 
Świętego. Formuła zgody także ujmuje pokutę w kontekście Zakonu i Ewange-

lii, podkreślając, że w ich zwiastowaniu działa Duch Święty. Drugi z wątków, 
obecny przede wszystkim w Lutrowych katechizmach, łączy pokutę 
z Chrztem. Luter widzi w dokonującym się w niej codziennym usuwaniu sta-

rego grzesznego Adama i zastępowaniem go nowym człowiekiem stale po-

trzebną aktualizację Chrztu w życiu wierzącego. Pokuta, będąca dziełem Du-

cha Świętego w człowieku, staje się więc życiem w Chrzcie. 

 

                                                 

45 AS III, III, 44, BSLK, s. 448 (KWKL, s. 351). 
46 FC Ep. II, 17, BSLK, s. 780 (KWKL, s. 403). 
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Summary: Repentance in Lutheran symbolical books 

In the Lutheran symbolical books, there are two main threads concern-

ing repentance. First of them is present mainly in “The Augsburg Confes-

sion”, its “Apology” and “The Smalcald Articles”, it is also confirmed in 
“The Formula of Concord”. It combines repentance with preaching the Law 

and Gospel. Preaching of the first leads to contrition, which, thanks to the 

preaching of the Gospel, is followed by faith. The second thread is present 

mainly in Luther’s Catechisms and “The Smalcald Articles”, as well as in 
“The Formula of Concord”. In it, repentance is considered to be an everyday 
actualisation of baptism in a believer’s daily life, in which the old, sinful 
Adam is removed and a new man comes into being. In both threads repen-

tance is presented as the result of the Holy Spirit’s work in a man. 
 

Keywords: repentance, Lutheran symbolical books, Baptism, Law, 

Gospel 
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