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Kazanie na święto Reformacji
Nie ma nic ukrytego, 

co by nie miało 
być ujawnione

„Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujaw-
nione, ani nic tajnego,  o czym by się dowie-
dzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, 
opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na 
ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; 
bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało 
zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 
dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spad-
nie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet 
wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele 
wróbli. Każdego więc, który mię wyzna przed 
ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który 
jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł 
przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, 
który jest w niebie”.              (Mt 10, 26b-33)

I Powyższe słowa brzmią tak, jakby zostały na-
pisane specjalnie na Święto Pamiątki Reformacji. 
„Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujaw-
nione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć 
nie miano” − powiedział Pan Jezus. Bóg objawił 
się w Jezusie Chrystusie. Chrystus ogłosił ewan-
gelię zbawienia i przyjście Królestwa Bożego. 
Apostoł Paweł nauczał, że jesteśmy zbawieni  

z łaski przez wiarę. To podstawowe prawdy, które 
są treścią naszej wiary i nie mogą być one ani 
ukryte, ani zapomniane. Ale wiele prawd zawar-
tych w Piśmie Świętym, w ciągu wieków poszło 
w zapomnienie. U schyłku średniowiecza nie gło-
szono Chrystusowego krzyża, lecz krzyż odpusto-
wy. Nauczano, że Kościół odpuszcza grzechy i że 
można pieniędzmi wykupić się od kar czyśćco-
wych. Że tak było, pokazują tezy Lutra na temat 
odpustów, które wittenberski Profesor przybił 31 
października 1517 roku na drzwiach kościoła zam-
kowego w Wittenberdze.

Nie może być ukryty fundament chrześcijań-
skiej wiary. Prawda Boża o usprawiedliwieniu 
i zbawieniu nie mogła być ukrywana pod kor-
cem, zasnuta mgłą zapomnienia. Chrystusowi nie 
można było zamknąć ust. A to usiłowano uczynić. 
Podstawowe prawdy ewangelii odkrył na nowo, 
zmagając się z sobą i przeciwnikami zbawczej 
prawdy o krzyżu, augustiański mnich, ks. Marcin 
Luter. Kiedy je odkrył, zmieniło się jego życie.

Przełomu w życiu ks. Marcina Lutra nie da się 
sprowadzić do formuły, jakoby znalazł on Chry-
stusa. Luter nigdy nie oddalił się od Chrystusa. 
W Chrystusie natomiast przed reformatorskim 
przełomem upatrywał surowego sędziego, przed 
obliczem którego grzesznik musi widzieć siebie 
wśród potępionych. W 1545 roku Luter pisał, że 
czuł się jakby nowo narodzony, jakby wszedł 
do raju, a tym samym jakby został uwolniony 
od niepokoju i trwogi, w chwili rozmyślania 
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nad słowami apostoła Pawła: „A sprawiedliwy  
z wiary żyć będzie”. Przełom ów ma więc raczej 
związek z odkryciem, że Chrystus jest łaskawym 
Zbawicielem człowieka. Luter o tym wiedział, ale 
nie znajdował na to potwierdzenia w sobie. Jego 
stan duchowy wskazywał, że nie jest przeznaczo-
ny do zbawienia. Wszystkie jego wysiłki, by zdo-
być doskonałą sprawiedliwość, zdały się na nic.

Reformatorski przełom w życiu Lutra da się 
zdefiniować jako odkrycie, że człowiek, choćby 
bardzo się starał, nie osiągnie sprawiedliwości 
przez pobożne praktyki i życie, a więc własne wy-
siłki i uzdolnienia, które są wynikiem współdzia-
łania z łaską Bożą. Przełomem było poznanie, że 
Boża sprawiedliwość jest sprawiedliwością da-
rowaną. Człowiek zostaje przez Boga uznany za 
sprawiedliwego. Niczym na to nie zasługuje. Liczy 
się jedynie zasługa Jezusa Chrystusa i usprawie-
dliwiony powinien żyć z wiary, bowiem słowo 
Boże mówi: „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.

II
Od chwili wystąpienia Lutra w 1517 roku nie 

dało się już dłużej ukrywać prawdy Bożej. Za-
taczała ona coraz szersze kręgi dzięki zwiasto-
waniu ewangelii. Pan Jezus do swoich uczniów 
− a Luter był przekonany o tym, że do grona 
uczniów Pańskich został powołany − powiedział: 
„Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie  
w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na 
dachach”. Coraz śmielej więc wittenberski Refor-
mator głosił ewangelię o usprawiedliwieniu z ła-
ski przez wiarę. Doskonale wiedział, że nie może 
przestać głosić łaskawego Boga i być świadkiem 
Chrystusa, który życie swoje położył na krzyżu 
za grzechy ludzkości. Kiedy kazano mu na sej-
mie w Wormacji w 1521 roku odwołać prawdy 

Boże, które głosił, w pewności swej wiary odpo-
wiedział wobec biskupów, książąt i panów Rze-
szy Niemieckiej: „Ponieważ Jego Cesarska Mość 
i Najłaskawsi elektorowie i książęta żądają pro-
stej, jasnej i spokojnej odpowiedzi, to ja dam od-
powiedź, która nie będzie miała ani rogów, ani 
zębów. Ja ani papieżowi, ani soborom wierzyć nie 
mogę, ponieważ jest oczywiste, że jedni i drudzy 
mylili się i sami z sobą stawali w sprzeczności. 
Przeto jeśli mnie świadectwami Pisma Świętego 
lub jasnymi publicznymi dowodami nie przezwy-
ciężą, a także mnie nie przekonają tymi samymi 
wyrokami Pisma, które ja przytoczyłem, i nie wy-
zwolą sumienia mego, które słowem Bożym jest 
związane, dlatego ja niczego odwołać nie mogę  
i nie chcę, ponieważ nie jest bezpieczne, ani też nie 
przystoi chrześcijaninowi, aby cośkolwiek uczynił 
przeciwko własnemu sumieniu. Oto stoję, inaczej 
nie mogę, niech mi Bóg dopomoże!” 

Na sejmie wyjęto Lutra spod prawa. Zagrożono 
mu śmiercią. Ogłoszono, że ktokolwiek go zabije, 
będzie miał dobry uczynek, bowiem uwolni świat 
od luterskiej zarazy. Luter nie przeląkł się moż-
nych tego świata ani klątwy na niego rzuconej 
przez papieża Leona X, który bardziej kochał po-
lowania, aniżeli ewangelię. Luter znał słowa Pana 
Jezusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, 
który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”. 

Ks. Marcin Luter był przekonany o prowadze-
niu go przez Boga. Wyraził to w wielu słowach, 
które pozostawił po sobie, chociażby w słowach 
pieśni, którą śpiewamy jako hymn Reformacji: 

„My złego nie zdołamy zmóc, 
Nam zginąć wnet by trzeba; 
Lecz walczy za nas chrobry wódz 
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Anielskich hufców z nieba. 
Kto On? – pytasz się, 
Jezus On się zwie, 
To Chrystus, nasz Pan, 
Szatański zburzy plan, 
Innego nie masz Boga” (ŚE. 265,2).
III
Ks. Marcin Luter przed poznaniem prawdy  

o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, w Bogu 
nie widział łaskawego Ojca, lecz karzącego sę-
dziego, który karze za wszystkie wykroczenia  
i brak zakonnej doskonałości. Umartwiał się więc 
w klasztorze, spowiadał codziennie, pościł. Pytał: 
Jaka jest miara i probierz doskonałej skruchy za 
popełnione grzechy? Czy można zawyrokować, 
że się już uczyniło wszystko, co jest potrzebne do 
przyjęcia Bożej łaski? Luter te pytania stawiał  
i od początku miał wątpliwości, czy uczynił dość 
starań, by przyjąć łaskę Boga. Wymaganie dosko-
nałej sprawiedliwości musiało serce skrupulanta, 
jakim był Luter, doprowadzać do rozpaczy. Brat 
Marcin wszędzie widział czający się grzech. Żadną 
miarą spokój nie mógł zawitać do jego zatrwo-
żonej duszy. Mnich Marcin uchwycił się nawet 
nadziei, że po wyświęceniu na księdza łatwiej 
uzyska upragnioną doskonałość i pewność zba-
wienia. Ale rychło okazało się, że odprawianie 
mszy nie przynosi mu ulgi, lecz wprawia w jeszcze 
głębszy niepokój. Nieustannie w klasztornej celi 
powracało pytanie, czy godnie się przygotowuje 
do czynności ofiarowania Chrystusa. A lęk przed 
popełnieniem pomyłki w czasie odprawiania 
mszy oraz obawa o czystość etyczną, paraliżowa-
ły jego wolę. Codzienna spowiedź, posty, biczo-
wania nie przynosiły uspokojenia. 

Przełożonemu Lutra, Janowi Staupitzowi, 
mimo usilnych starań, nie udało się także uspo-
koić lęków Lutra. Uczynił to sam Bóg, który 
Lutrowi czytającemu ewangelię dał poznanie, 
że jest On dla niego i dla wszystkich ludzi do-
brym łaskawym Ojcem, który nigdy nie zapomni 
o swoim stworzeniu. Pan Jezus przecież nauczał: 
„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jed-
nak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez 
woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na gło-
wie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jeste-
ście więcej warci niż wiele wróbli”. 

Jedynym lekarstwem na nasze duchowe cho-
roby, na lęki, wybujałą ambicję, poszukiwanie 
dróg, które w istocie prowadzą donikąd, jest 
ewangelia łaski i chwały Bożej, bowiem ona 
jest mocą ku zbawieniu każdego wierzącego, jest 

światłem rozpraszającym mroki na drogach życia.
IV
Nasz Reformator nie ukrywał swoich przeko-

nań, chociaż były one podstawą oskarżeń. Przed 
całym światem wyznał swą wiarę w Chrystu-
sa. W komentarzu do Listu św. apostoła Pawła 
do Galacjan wyznał: „W moim sercu włada ten 
jeden artykuł, a mianowicie wiara w Chrystusa, 
z której, i przez którą i do której wszystkie moje 
przemyślenia teologiczne dniem i nocą płyną 
oraz prowadzą z powrotem”, a w „Artykułach 
szmalkaldzkich” napisał: „Jezus Chrystus, Bóg  
i Pan nasz, umarł z powodu grzechów naszych  
i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia nasze-
go (Rz 4,25). On sam tylko jest Barankiem Bożym, 
który gładzi grzechy świata (J 1, 29); Bóg na Nie-
go włożył nieprawości wszystkich nas (Iz  53,6). 
Wszyscy zgrzeszyli i usprawiedliwieni bywają 
darmo, bez uczynków, czyli własnych zasług,  
z łaski Jego, przez odkupienie, które jest w Chry-
stusie Jezusie, we krwi Jego (Rz 3,23–25). Ponieważ 
tak wierzyć należy, a nie można tego dostąpić  
i osiągnąć żadnym uczynkiem, przez Zakon czy 
zasługę, jest tedy pewne i oczywiste, iż jedynie ta 
wiara nas usprawiedliwia, jak powiada Paweł: 
„Uważamy, iż człowiek usprawiedliwiony zosta-
je przez wiarę, niezależnie od uczynków Zakonu”, 
i następnie: „aby On sam był sprawiedliwym  
i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezu-
sa Chrystusa” (Rz 3, 26). Od tego artykułu odstą-
pić lub coś przeciwnego uznawać czy dopuszczać 
nikt z nabożnych nie może, choćby niebo, ziemia  
i wszystko zawalić się miało”. 

Jeśli mówimy, że jesteśmy dziedzicami Re-
formacji, jeśli ks. Marcin Luter jest naszym prze-
wodnikiem do Chrystusa i do Jego krzyża, to nie 
wolno nam ani na krok odstąpić od naszego Pana  
i od wiary w Niego, chociażby zagrażało nam nie-
bezpieczeństwo. Pamiętajmy na słowa Chrystusa: 
„Każdego, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja 
wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; 
ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi,  
i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w nie-
bie”. Kto nie pojął tego, co mówi nasz Zbawiciel, 
nie zmieni swojego życia. I na nic się zdają wy-
ćwiczone gesty w czasie nabożeństwa ani piękne 
pieśni i melodie, ani też deklaracja o nawróceniu, 
jeśli Chrystus nie będzie królował w naszym ser-
cu i życiu.  Amen.

ks. Manfred Uglorz


