
SYNOD DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ. Międzyzdroje, dn. 21 października 2016 r.  

"Wypluję cię z ust Moich”(?)  Obj. 3,14-18 

Bracia i Siostry!   

I. 

Przed nami piękny czas. Wkrótce zachodnie chrześcijaństwo, jakkolwiek organizacyjnie nadal 

boleśnie podzielone (aczkolwiek pod jednym Chrystusem!) obchodzić będzie 500-lecie 

Reformacji. Nawet biskup Rzymu dołoży swoją cegiełkę. Nawet prymas Polski wszedł do 

komitetu honorowego! – Każdy kolejny miesiąc przyda nową radość: nabożeństwa, „iwenty”, 

spotkania – wszystko to utwierdzać będzie naszą luterską tożsamość. Raz jeszcze wzbije się w 

niebo nasze ewangelickie serce. Wszystko, co o nas powiedzą dobrego, wznieci radość i doda 

wartości. Poczujemy, że nie na próżno trudziliśmy się pośród innych, chociaż często zarówno 

nasz współmałżonek oraz dzieci nie są już luteranami. Zniknie poczucie, że zawiedliśmy. 

Doskwierająca niekiedy wina, przynajmniej na rok, pozostanie w szatni.  

Nie szkodzi, że w przyszłym roku inni chrześcijanie obchodzić będą 100-lecie objawień w 

Fatimie. Nieważne, że katoliccy bracia i katolickie siostry zapatrzą się w obraz Czarnej 

Madonny w 300-lecie koronacji Jej obrazu. To wszystko wpiszemy po stronie koniecznego 

dyskomfortu. – To, co istotne, nie zostanie nam przecież zabrane. Nasz Arcypasterz Chrystus 

przypomni nam raz jeszcze, że Luter miał rację w 1517 r., gdy z taką determinacją i bez 

kompromisu szukał – i znalazł – łaskawego Boga: właśnie w Nim, w Chrystusie, w Jego Krzyżu 

– i nie dał się złamać, i nie odwołał, bo wiedział to, co i my dobrze wiemy, że „ani papieżowi, 

ani soborom wierzyć nie mogę, ponieważ jest oczywiste, że jedni i drudzy mylili się i sami z 

sobą stawali w sprzeczności; zatem jeśli mnie świadectwami Pisma świętego nie przekonają i 

sumienia mojego nie wyzwolą, które to sumienie związane jest Słowem Bożym, niczego 

odwołać nie mogę i odwołać nie chcę, ponieważ nie jest bezpieczne, ani też nie przystoi 

chrześcijaninowi, aby cokolwiek uczynił przeciwko własnemu sumieniu. Oto stoję, inaczej nie 

mogę, niech mi Bóg dopomoże!”  

Przecież to jest nasze własne rozumienie wolności chrześcijańskiej! Wolności, która 

protestuje przeciwko zaciemnianiu łaski Bożej i Krzyża Chrystusowego! Krzyża, dzięki 
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któremu mamy odpuszczenie grzechów, a zatem życie wieczne i zbawienie. Krzyża, który dla 

jednych może być nawet i głupstwem, a czasem i zgorszeniem, dla nas jednak, którzy 

uwierzyliśmy, jest mocą i mądrością – i to od samego Boga! Nie z nas to, Boży to dar!  

Wierzymy i wyznajemy bowiem, że „Nie ma w nikim innym zbawienia – poza Jezusem! 

Albowiem nie ma żadnego innego Imienia pod niebem, danego ludziom, przez które 

moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) – a także, iż „Jeden jest Bóg, jeden też Pośrednik między 

Bogiem a ludźmi: człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5). Dlatego „bardzo śmiało sobie 

poczynamy” (2 Kor 3,12b), bo przecież „Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz 

tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11).  

To dzięki Chrystusowi tworzymy w wierze społeczność wolnych, zbawionych ludzi. Jest 

przecież pewne – jak pisał Luter w piśmie „O wolności chrześcijanina”, że „wolnym i 

pobożnym nie zrobi nas żadna zewnętrzna rzecz. Bo jedynym źródłem, z którego dusza 

czerpać może życie, pobożność, wolność, dzięki któremu staje się duszą chrześcijańską, tym 

jedynym źródłem na ziemi i w niebie jest Ewangelia święta, czyli głoszone o Jezusie 

Chrystusie Słowo Boże. Mając Słowo Boże, dusza niczego więcej nie potrzebuje”.  

Nie wstydzimy się więc Ewangelii Chrystusowej.  

Dziś pół miliarda chrześcijan na całym świecie czci Boga w sposób, który wypływa z 

Reformacji XVI wieku. Samych luteranów jest ponad 70 milionów. Jeśli ktoś chce z nami 

dyskutować, czy dużo to, czy mało, to przypominamy im i sobie samym, że ważny jest zaczyn, 

który zakwasza całe ciasto. Chcemy rozumieć siebie jako wezwanych, by być solą ziemi i 

światłością dla świata. Jako „położeni na górze” i tak nie możemy się ukryć! – W tym 

kontekście odczytujemy podpisaną w 1999 r. Wspólną z Kościołem Rzymskokatolickim 

Deklarację o usprawiedliwieniu.  

II  

A jednak w tej ogromnej jubileuszowej beczce miodu jest porządnej wielkości łyżka dziegciu. 

I nie chodzi tu bynajmniej o ogólne zjawiska sekularyzacji w Europie, czy o kryzys Kościoła 

Ewangelickiego w Niemczech.  
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U progu Jubileuszu 500-lecia Reformacji Marcina Lutra chodzi nam o to, aby przyjrzeć się 

sobie samym. Naszemu Kościołowi. I każdemu z nas – przez siebie samych. Bo to powinna 

być autolustracja. A żeby użyć słów Pisma św., powinna być to pokuta. Czyż nasz Reformator 

nie napisał w pierwszej Tezie, że „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus mówi: Pokutujcie!, to 

chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą”?  

Każdy jubileusz bowiem można przeżywać co najmniej na dwa sposoby. Pierwszym jest 

wspomnienie raz dokonanych historycznych faktów. – Kto jednak tak obchodzi jubileusze, 

wie dobrze, iż jest to nużące i w pewien sposób bezowocne. Rok później nie pozostaje nawet 

wspomnienie w zawodnej przecież ludzkiej pamięci.  

Drugim sposobem obchodów może być jednak uobecnienie: przywołanie dawnych wydarzeń 

po to przede wszystkim, by przejrzeć się w nich, jak w zwierciadle. By odpowiedzieć sobie na 

pytanie, jak ma się to, co minione, do tego, co teraźniejsze.  

O co chodziło Lutrowi? – Oczywiście, o tym już poniekąd powiedzieliśmy. Pytanie, które 

postawił, i na które odpowiedział w Chrystusie, brzmiało: - Jak znajdę łaskawego Boga? Było 

to kluczowe postawienie zagadnienia, ponieważ gdyby łaska Boża nie istniała, lub gdyby 

trzeba ją było sobie zaskarbiać na drodze dobrych czynów, albo za pomocą odpustów, 

kończyłoby się to jednym i tym samym: śmiercią człowieka. Bratu Marcinowi chodziło jednak 

o to samo, o co chodzi Bogu, który nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale pragnie, aby 

ten się nawrócił i żył. Łaska Boża jest bowiem nie tylko „do zbawienia koniecznie potrzebna”, 

ale bez niej i poza nią zbawienia po prostu nie ma i nie będzie. Ten punkt nadal jest 

powodem rozbieżności w chrześcijaństwie. Bo chociaż pewne gesty są czynione, a akcenty 

nie brzmią już tak jednoznacznie, jak kiedyś, to jednak tak zwana „współpraca z łaską Bożą”, 

zbytnio uzależnia zbawienie człowieka od jego zachowań, a nie od suwerennego działania 

Boga poprzez Krzyż Chrystusa.  

A zatem – powiada Luter – jesteś zbawiona, jesteś zbawiony, luterańska siostro i luterański 

bracie, żyjący w XXI wieku. Tego zbawienia Bóg ci nie odbierze, bo chociaż może się tak stać, 

że dzieło twego życia spłonie, to jednak ty sama i ty sam zbawieni będziemy, choćby i przez 

ogień (por. 1 Kor 3,15). Bo wiedząc, że  „człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków 

zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy 

zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków 
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zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek” (Ga 2,16). „Usprawiedliwieni tedy z 

wiary, pokój mamy z Bogiem” (Rz 5,1a) – pisze apostoł święty Paweł.  

Lecz czy tylko o to chodziło Lutrowi?  

Poniekąd uważał on, że serce człowieka jednocześnie sprawiedliwego i grzesznego, simul 

iustus et peccator, dotknięte czystą, bo nie zawierającą domieszek, Ewangelią, zostanie 

skutecznie i na stałe przemienione. Taki człowiek mógłby już bez przeszkód trwale podnosić 

ręce ku Bogu, wychwalając Go za Chrystusa. Mógłby też bez zastrzeżeń służyć bratu i 

bliźniemu. Bo przecież, jak pisał Luter, każdy wierzący w Chrystusa i usprawiedliwiony 

człowiek powinien „o tym jedynie myśleć, aby bliźnim służyć i być pożytecznym, i nic innego 

nie przedsiębrać, jak tylko to, co drugiemu jest potrzebne” (por. „O wolności 

chrześcijanina”). Przecież „chrześcijanin powinien z własnego popędu stać się sługą i tak 

obcować z bliźnim, jak i wobec niego samego w Chrystusie postąpił Bóg” (tamże). A z tego 

wszystkiego wynika, że „chrześcijanin nie żyje sobie, lecz Chrystusowi i bliźniemu; 

Chrystusowi przez wiarę, a bliźniemu przez miłość” (tamże).  

O to chodzi: - Wiara musi być czynna w miłości!  

Już jednak wojna chłopska pokazała, jak opacznie można rozumieć chrześcijańską wolność. 

Jak miłość staje się tylko pustym postulatem, jeśli nie idzie za nią postanowienie serca, by 

trwać w Ewangelii. – Sto tysięcy trupów zaległo Niemcy zaledwie osiem lat po wystąpieniu 

Lutra w Wittenberdze. – Czy to Lutra wina? Bynajmniej! Już w Koryncie chrześcijanie źle 

rozumieli chrześcijańską wolność. I to do Koryntian wyśpiewał święty Paweł swój przepiękny 

hymn o miłości.  

Ale jest jeszcze coś! Postulatem jest życie według otrzymanego Ducha świętego, który jest 

nam dany, i który jest nam wciąż na nowo dawany w Słowie Bożym. „Tylko ci, których Duch 

Boży prowadzi, są (przecież) dziećmi Bożymi”, napisze święty Paweł do Rzymian (8,14).  

I tu znów pojawia się słowo pokuta. Pokuta rozumiana w dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest 

wyznawanie grzechu, postawienie się pod osąd Boga za czyny złe i zaniedbane. Wydanie się 

w ręce Sprawiedliwego, aby przyjął nas ponownie pod Swe skrzydła - z łaski, przez wiarę w 

Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Tę okazję mieć będziemy już pojutrze, podczas nabożeństwa 
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głównego w Szczecinie. Krew Pańska obmyje nas, a my – niczym Izrael w Dniu Paschy – 

wyjdziemy z naszych Egiptów, a Anioł Śmierci ominie nas.  

Ale jest też inna pokuta. Pomyślana jako odnowienie umysłu. Przeobrażenie serca, 

dotkniętego Ewangelią o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To pokuta, o 

której marzy Bóg, i którą przyobiecał w Słowie, będącym hasłem biblijnym w roku przyszłym, 

w Roku 500-lecia Reformacji; Bóg chce dać nam nowe serce i nowego ducha. Kluczowe jest 

tu zdanie Apostoła Narodów z Listu do Rzymian. Woła on do nas: „Wzywam was, przez 

miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka 

powinna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się 

przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co 

jest dobre, miłe i doskonałe” (12,1n.).  

Czujemy, o co chodzi? I jak bardzo dalecy jesteśmy od tej przemiany umysłu, od nowego 

serca, od nowego ducha? – Jak bardzo ulegamy złudzeniu, że „wszystko mi wolno”, a 

zarazem, że wszystko jest pożyteczne? – Od tego, co dobre, miłe i doskonałe? – Od Słowa 

Jezusa, że mamy być doskonali, jak Ojciec nasz w Niebie jest doskonały? – Od Przykazania 

Miłości wreszcie, które powiada przecież, aby oprócz starania się o miłość bliźniego, 

powinniśmy kochać Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły – jednym słowem: całym 

naszym jestestwem, całym sobą?  

Ale kochać Boga można tylko w przemienionym i odnowionym umyśle, nie upodobniając się 

do tego świata oraz żyjąc w bojaźni Bożej.  Aby znów przywołać apostoła świętego Pawła: Z 

bojaźnią i ze drżeniem mamy sprawować swoje zbawienie (Flp 2,12). – Jakże bowiem 

powinno nas zatrwożyć i dać do myślenia jego Słowo, gdy pisze: „Ale umartwiam swoje ciało 

i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony” (1 Kor 

9,27).  

Czy to oznacza, że jednak można utracić zbawienie?  

Nasz problem leży gdzie indziej. Na naszym luterskim przykładzie można zobaczyć wręcz 

podręcznikowo, jak chrześcijanka i chrześcijanin mogą zatrzymać się w swej wierze – że tak 

się wyrażę – na Ojcu i Synu. Przyjmujemy dzieło stworzenia i wielbimy Stwórcę. Śpiewamy 

pieśni, opiewające Jego dzieło. Podobnie z Synem i stojącym w centrum całej teologii 
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Marcina Lutra Krzyżem Chrystusa. – Ale mam takie wrażenie; nie ja jeden zresztą, że ta 

„Dwójca”, Bóg Ojciec i Bóg Syn, nam w zupełności wystarczają. Nie odczuwamy potrzeby, 

żeby pójść dalej – w wielką przygodę z Duchem Świętym… A czyż od Ojca i Syna nie został 

nam posłany i przywołany do naszego boku Paraklet, Duch Uświęcenia? Uświęcenia, do 

którego jesteśmy powołani, i bez którego nikt nie ujrzy Boga?, żeby zacytować Autora Listu 

do Hebrajczyków (12,14). I ponownie niech zabrzmi święty Paweł: „Taka jest bowiem wola 

Boża: uświęcenie wasze” (1 Tes 4,3). Powtórzę: chodzi o wolę Boga!  

Niestety, brak wrażliwości na ten Boży postulat i wymóg, zaowocował w Kościele 

Ewangelickim zjawiskiem złym, które Dietrich Bonhoeffer – tak bardzo związany z terenami, 

na których leży nasza Diecezja – określił mianem ŁASKI TANIEJ.  

W „Pójściu na Nim”, bo tak lepiej tłumaczyć tytuł „Nachfolge”, pisze ten męczennik Kościoła i 

Chrystusa: „Łaska tania to śmiertelny wróg naszego Kościoła. Nasza walka toczy się dziś o 

łaskę, która miałaby swoją cenę. 

Łaska tania jest jak towar oddany za bezcen, przebaczenie z przeceny, pocieszenie z 

przeceny, sakrament z przeceny; to tak, jakby niewyczerpany skarbiec Kościoła opróżniano 

lekką ręką bez cienia wątpliwości i bez ograniczeń; to łaska za darmo, bez kosztów. Podobno 

istotą łaski jest, że rachunek uregulowano z góry po wsze czasy. Na poczet zapłaconego 

rachunku można otrzymać wszystko darmo. Poniesione koszty są niezmiernie wielkie, nie-

zmiernie wielka jest więc też możliwość korzystania z łaski i marnotrawienia jej. Czymże 

jednak byłaby łaska, gdyby nie była łaską tanią? 

Łaska tania to łaska będąca nauką, zasadą, systemem; to odpuszczenie grzechów, 

traktowane jako prawda ogólna. Łaska tania oznacza zredukowanie miłości Bożej do 

chrześcijańskiej idei Boga. Wystarczy ją tylko zaakceptować, a już odpuszczają się 

człowiekowi grzechy. Kościół nauczający o tej łasce przez samą naukę już w niej uczestniczy. 

W Kościele tym świat znajduje tani płaszczyk dla swych grzechów, których nie żałuje i od 

których wcale nie pragnie się uwolnić. Stąd też łaska tania to zaparcie się żywego Słowa 

Bożego, to zaparcie się Wcielenia Bożego Słowa. 

Łaska tania stanowi usprawiedliwienie grzechu, a nie grzesznika. Łaska działa przecież sama, 

a więc „wszystko może pozostać po staremu”. --  

I dalej, w tym samym tonie: „Łaska tania to nauczanie o odpuszczeniu grzechów, bez żalu za 

grzechy i postanowienia poprawy, to Chrzest bez podporządkowania się kościelnej 
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wspólnocie, to Wieczerza Pańska bez wyznania grzechów, to rozgrzeszenie bez osobistej spo-

wiedzi. Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża, łaska bez żywego 

Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem”.  

- Wybaczcie, proszę, że cytaty są tak obszerne, ale nikt nigdy nie powiedział tego lepiej. Nikt 

lepiej nie oddał istoty naszego ewangelickiego problemu. – Powstaje zatem pytanie: Jaka 

powinna być w naszym życiu łaska, która jest nam dana we wierze? Jaką powinna być łaska, 

aby nie była tania? Innymi słowa: Jak nie ulec iluzji i jak znaleźć klucz do biblijnego 

uświęcenia, aby nie popaść jednocześnie w uczynkowość i w zbawienie za coś?  

Bonhoffer udziela odpowiedzi. Jest ona równie bezkompromisowa, twarda i przykra, jak 

przytoczone wcześniej słowa. Pisze o łasce, którą nazywa ŁASKĄ DROGĄ (znów dłuższy, ale 

niezbędny cytat): „Łaska droga to skarb ukryty w roli, dla którego człowiek wyzbywa się 

wszystkiego, co posiadał; to drogocenna perła, za którą kupiec oddaje całe swoje dobra; to 

królewskie władanie Chrystusa, dla którego człowiek wyłupuje oko, które jest przyczyną 

zgorszenia; to wołanie Chrystusa, na głos którego uczeń porzuca swe sieci i rusza Jego 

śladem. 

Łaska droga to Ewangelia, której wciąż od nowa trzeba szukać, dar, o który trzeba zabiegać, 

drzwi, w które trzeba kołatać. 

Jest ona droga, bo wzywa do naśladowania, jest łaską, bo wzywa do pójścia za Jezusem 

Chrystusem; ma swoją cenę, bo zapłacono za nią życiem człowieka, jest łaską, bowiem w ten 

sposób dopiero stała się źródłem życia; kosztuje, bo potępia grzech, jest łaską, bo 

usprawiedliwia grzesznika. Przede wszystkim łaska ta jest droga, bo droga była dla Boga, 

gdyż Bóg zapłacił za nią życiem swego Syna — „za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci". 

Jest ona droga także i z tego powodu, że nie może dla nas być tanie to, co dla Boga jest 

drogie. Jest ona łaską przede wszystkim dlatego, że Bóg nie oszczędził swojego Syna, lecz 

wydał Go za nasze życie. Droga łaska to Boże Wcielenie. 

Droga łaska to łaska będąca świętym przybytkiem Boga, trzeba ją chronić przed światem, nie 

wolno rzucać psom, ta łaska bowiem jest Słowem Żywym, Słowem Boga, które On sam 

wypowiada, wedle swego upodobania. Dotyka nas ono jako łaskawe wezwanie do pójścia za 

Jezusem, przybywa jako Słowo przebaczenia do zlęknionego ducha i rozbitego serca. Łaska ta 

ma swoją cenę, gdyż nakłada na człowieka jarzmo, jest zaś łaską, bowiem Jezus mówi: „Moje 

jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie".  
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III  

Umiłowani i uświęcani Krwią Chrystusa, Bracia i Siostry!  

Po wyżynach spadliśmy na doliny. Oczywiście, możemy odrzucić to, co pisze Bonhoeffer. 

Nawiasem mówiąc, tak w zasadzie czynimy na co dzień. Dziś są inne trendy. Inne standardy 

w Kościele. Kościół niekiedy jest jak muzyka w radiu, słuchana w długiej podróży: ma być 

miła, łatwa i przyjemna. – Tylko że w grę wchodzi nie nasze samopoczucie, nie to, jak 

czujemy się z samymi sobą, we własnym gronie, ale stawka toczy się – jak to ujął Marcin 

Luter w swej 62. Tezie – o „Prawdziwy skarb Kościoła, jakim jest przenajświętsza Ewangelia 

chwały i łaski Bożej”.  

Interesujące i w pewnym sensie złowieszcze jest, że Dietrich Bonhoeffer swe refleksje o łasce 

taniej, którą – powtórzę dwukrotnie – nazwał śmiertelnym wrogiem naszego Kościoła, 

śmiertelnym wrogiem! – że te refleksje wypowiedział na krótko przed II wojną światową, 

podczas której świadectwo Kościoła (poza pojedynczymi przypadkami) umilkło, a wróg 

Kościoła zrobił, co tylko chciał.  

Zbyt często zapominamy, kto tu jest Panem. Zapominamy, że Pan jest Święty. Czcimy go 

wargami, ale nasze serca na co dzień dalekie są od Chrystusa.  

Jeśli chcemy sami sobie dać prezent z okazji 500-lecia Reformacji, to powróćmy do Lutra 

naprawdę. Naprawdę, to znaczy: powróćmy do Biblii jako do Słowa Bożego. To Słowa 

Bożego, to znaczy: do samego Chrystusa powróćmy!  

-- Czyż bowiem nie można wyobrazić sobie Polski, Europy i świata bez Kościoła 

Ewangelickiego? Ba, Wrocławia i Szczecina, Jawora, Świdnicy oraz Żar bez kościołów 

luterańskich? Oczywiście! Już ze Słowa wiemy, że Bóg jest w stanie wzbudzić z kamieni dzieci 

Abrahamowi. Podobnie, jak wiadomo, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać i co człowiek 

sieje, to i zbierze. Nie jesteśmy Bogu potrzebni do niczego innego, jak tylko do budowania 

Jego Królestwa i Jego chwały. Po nic nasze starania, jeśli wraz z nami Pan nie buduje domu. 

Daremnie też czuwa stróż – nad spuścizną poprzednich pokoleń ojców wiary.  

W gruncie rzeczy, to właśnie Jezus mówił uczonym w Piśmie, faryzeuszom, zwykłym 

wierzącym. Gdy podziwiali najświętsze miejsce w ich życiu i dla ich wiary – świątynię 

Jerozolimską – On ich przestrzegał, że kamień na kamieniu może z tego nie pozostać (Mt 

24,1-2). A gdy wieża w Syloe spadła na obcych (Łk 13,4), a oni pytali o winę innych, zwracał 

Jezus uwagę, że jeśli się nie opamiętają zdziwieni i bezpieczni ludzie, to sami mogą poginąć…  
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W naszych dzisiejszych tekstach, czytanych od ołtarza (Iz 44,1-6 / Łk 11,37-53), z jednej 

strony oglądamy cudowną obietnicę Boga, skierowaną do Izraela, ale z drugiej strony ten 

sam Izrael w osobach swych przywódców, jest odrzucany za brak wierności, pychę i zbytnią 

pewność siebie. Nie wiem, czy można powiedzieć ostrzej: Groby nie oznaczone! Nie wiem, 

czy można dosadniej: Będą się dopominać od tego pokolenia o krew!  

- Czy w zaniedbanych cmentarzach, których nie dotykała ludzka ręka od dziesięcioleci, nie 

można zobaczyć zapowiedzi sądu?  

Tam, gdzie Duch Święty nie jest zapraszany, gdzie brak jest miłości i służby Bogu żywemu; 

gdzie zbytnia pewność przeradza się w pychę, a Kościół Jezusa Chrystusa traktowany jest jak 

folwark dla wybranych, tam zarówno w czasach Jezusa, w XVI wieku, jak i teraz mówi Bóg: - 

Wypluję cię! Dosłownie: zwymiotuję cię!  

--- Bogaci jesteśmy? Niczego nam nie brak? A może jesteśmy pożałowania godni nędzarze, 

ślepi i goli? --- Wzbogaciliśmy się? A może wystąpi na jaw haniebna nagość nasza i dopiero 

błagać trzeba i Boga prosić, aby namaścił oczy nasze, ku przejrzeniu?!  

Bo choć jesteśmy zbawieni z wiary, paradoksalnie, nie przesądza to jeszcze o naszym 

wiecznym losie. Rzekłbym, nie gwarantuje nam to komfortu na wieki. Łaska tania pozostaje 

śmiertelnym wrogiem każdej i każdego z nas. Bóg zna nasze serca i nasze uczynki!         Amen. 

 

Ks. Andrzej Dębski 

 


