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Dekada Lutra

18 lutego br. minęła 470-ta ronica śmierci ks. 
Marcina Lutra, którego grób znajduje się w Kościele 
zamkowym w Wittenberdze. 

Nie można bez chwili zadumy stanąć w sensie 
dosłownym lub penośnym nad grobem naszego 
Reformatora. Ale nasza reeksja z okazji 470 rony 
śmierci wittenberskiego Reformatora nie może być 
jedynie womnieniem osoby ks. dra Marcina Lu-
tra, ale musi być namysłem nad tym, co pozostawił 
nam jako dziedzictwo Wielkiej Reformacji i co po-
winniśmy z nim uynić. 

* * *
W „Śpiewniku Ewangelickim” znajduje się pe-

kład pieśni autorstwa ks. Marcina Lutra pt. „Mit-
ten wir in Leben sind”. Pierwsza zwrotka tej pieśni 
w tłumaeniu polskim ks. Edwarda Romańskiego 
bmi: 

„Wpośród życia jednak wciąż śmiercią otoeni.
Gdzie pomocy szukać, jak łaską wyrok zmienić? 
Tyś tylko nią jest, Panie! 
Le żal w nas wzbudza każdy gech, 
Co Twój wywoływał gniew!
O, święty Boże nasz! O, święty Boże nasz! 
Święty i miłosierny Zbawco, wieny Boże nasz! 
Nie daj w śmierci zginąć, ale łaską nas swą da! 

Kyrie eleison! ” (ŚE. 280,1)
Słowa tej pieśni są wynikiem egzystencjalnych 

doświadeń Lutra i poznania, że łowiek jest 

istotą śmieelną, kruchą jak naynie gliniane. 
Człowiek w każdej chwili może być odwołany 
z tego świata i stanąć ped stolicą sądową świętego 
Boga. Jeśli ojymy na życie naszego Reformatora 
z perektywy ostatnich dni i chwil jego życia, to 
dostegamy, że od wesnych lat jego życia, mó-
wiąc obrazowo, śmierć deptała mu po piętach, aż 
dopadła go 18 lutego 1546 roku w Eisleben, miejscu 
jego narodzenia. Jako dziecko był słabowity, dość 
marnej kondycji fizynej. Jako pięcioletni chłopiec 
zanoszony był do szkoły pez starszego pyjaciela 
na plecach. Wielokrotnie bity (nie tylko on, ale tak-
że inni chłopcy) żył w nieustannym strachu ped 
nauycielem, wymagającym poprawnej odmiany 
łacińskich eowników, asowników i zaimków. 
Jako młodzieniec, student prawa w Uniwersyte-
cie w Erfurcie, zranił się szpadą i pebił tętnicę. 
Z trudem zatamował krew. W roku 1521 pez sejm 
w Wormacji  ogłoszony został banitą, a to oznaa-
ło, że każdy zobowiązany był pojmać go i stawić 
ped oblie cesarskie, aby mógł zostać osądzonym 
i skazanym na śmierć. Już wtedy Luter cierpiał na 
kilka poważnych dolegliwości zdrowotnych, które 
rozwinęły się w chłodnej  celi klasztornej. Posty 
i umawianie ciała doprowadziły do rozwinięcia 
się takich chorób, jak kamica nerkowa, hemoroidy, 
duszność niewiadomego pochodzenia i inne. Po 
uprowadzeniu go jesze w asie trwania sejmu 
w Wormacji i osadzeniu na Waburgu chłodna 
cela, codzienna i wielogodzinna siedząca praca nad 
tłumaeniem Nowego Testamentu na język nie-
miecki yjały rozwinięciu się choroby. Cierpiał 
wówas na chronine zaparcia i nieraz obficie 
krwawił i opadał z sił. 

Stan zdrowia Lutra w ciągu dalszych lat jego 
życia tak bardzo się pogarszał, że nieraz wydawało 
się, iż nadchodzi koniec jego pracowitego, obciążo-
nego linymi stresami życia. W 1527 roku doszło 
do kryzysu. 6 lipca 1527 roku, wesnym rankiem, 
Lutra ogarnęła głęboka depresja i silne zabuenia 
krążenia krwi na skutek pepracowania i długie-
go pebywania w dość ciemnym pomieszeniu. 
Śmierć wydawała się bliska. Luter kazał o ósmej 
rano wezwać wittenberskiego probosza, Jana 
Bugenhagena [1485 − 1558], aby go wyowiadał. 
Tego samego dnia pyjaciel Lutra, Justus Jonas 

470-ta ronica śmierci 
ks. Marcina Lutra
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i jego żona zostali zaproszeni na kolację. Zgodnie 
z zaproszeniem zjawili się w domu Marcina i Ka-
tayny Luter o godzinie piątej po południu. Luter 
jednak leżał nadal w łóżku. Próbował wstać, ale 
zemdlał. Według relacji Justusa Jonasa był trupio 
blady i oblany lodowatym potem. Justusowi udało 
się pobudzić siły życiowe Lutra pez polanie go 
wodą. Jednak po chwili znowu opadł z sił. Kiedy 
Jan Bugenhagen pybył ponownie około godziny 
szóstej, Luter nadal leżał w łóżku, składał z trudem 
ręce, wzywając raz po raz  Boga Ojca, potem Pana 
Chrystusa, w którego ręce  składał ełnioną pez 
siebie służbę świętej ewangelii.

Pyjaciele Lutra, będąc pekonani, że nadchodzi 
koniec życia Reformatora, którego życie i śmierć 
obchodziły tysięce ludzi, postanowili wszystko, co 
się wtedy działo w domu Lutra, isać dla potom-
nych, aby pokazać światu, że wiara Lutra w moc 
ewangelii zdała egzamin w godzinie śmieelnego 
doświadenia. Justus Jonas zaprotokołował mię-
dzy innymi słowa Lutra: „Mój najukochańszy Boże, 
Ty doprowadziłeś mnie do rawy, Ty wiesz, [że] to 
jest Twoja prawda i słowo”. „O Najukochańszy Boże 
i Oje, dałeś mi tysiąc drogich i szlachetnych da-
rów dla innych, jeśli więc taka byłaby Twoja wola, 
chciałbym jesze być pożyteny dla ci Twego 
imienia i dla dobra Twego ludu”.

Późnym wieorem pyszedł leka, profesor 
medycyny, Augustyn Schurff [1495 − 1548]. Zawinął 
zimnego jak lód Lutra w gorące ręniki. Zabieg oka-
zał się skuteny. Schodząc do holu, powiedział do 
ciągle ekających pyjaciół Marcina, że niebezpie-
eństwo minęło. Jesze tego samego dnia późnym 
wieorem udało się Lutrowi wstać z łóżka. 

Ostatnie lata życia Lutra nacechowane były 
zdecydowanym pogarszaniem się zdrowia. Ale 
nie tylko. Luter na pemian stawał się niezwykle 
tolerancyjny i nietolerancyjny. Kiedy doniesiono 
Lutrowi, że w Brandenburgii elektor Joachim II ży-
y sobie, aby zachować jednak w reformacyjnym 
nabożeństwie ęść starych ceremonii, pobłażliwie 
odpowiedział, że jeśli elektor chce, to niech sobie 
nawet tańy jak król Dawid ped arką. Ale kiedy 
dowiedział się, że na Morawach Żydzi prowadzą 
misję wśród cheścijan, co było prawdopodobnie 
nieprawdą, zareagował gwaownym gniewem. 

Wytoył ciężkie argumenty peciwko nim, jak 
uprawianie lichwy, szkodzenie zdrowiu cheścijan, 
otwaanie Chrystusa itp. Domagał się ich wypę-
dzenia. A pecież młody Luter mówił, że Żydów nie 
należy karać za gechy ich ojców z asów Pana Je-
zusa Chrystusa i pisał: „Cóż dobrego możemy uy-
nić dla Żydów, jeśli będziemy ich ograniać, doku-
ać im i nienawidzić jak psów? Kiedy odmówimy 
im pracy i zmuszamy do lichwy − w ymże może 
to pomóc? Powinniśmy wobec Żydów stosować nie 
papieskie, a chrystusowe prawo miłości”.  

Luter, gdy chodziło o rawy niewiele znaące, 
był pobłażliwy, kiedy zaś chodziło o chwałę Chry-
stusa i Jego ewangelii, reagował gwaownie i był 
nieustępliwy.

Stary, schorowany Luter asem był zędliwy. 
Raziło go nieodpowiednie zachowanie studentów, 
któy pybywali do Wittenbergi z różnych ęści 
Europy. Sarkał na wznoszone pez elektora Jana 
Fryderyka mury obronne wokół Wittenbergi, które 
właściwie na nic się zdały, bowiem po śmierci Lu-
tra Karol V wkroył do Wittenbergi bez jakiegokol-
wiek oporu mieszkańców miasta. 

Pede wszystkim Luter bolał nad tym, że ludzie 
otymawszy ewangelię, a z nią wolność, nieodpo-
wiedzialnie koystali z tej wolności, zapomniaw-
szy o słowach apostoła Pawła: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko jest pożytene. Wszystko 
mi wolno, le ja nie dam się niym zniewolić.” 
(1 Kor 6,12). Luter miał powiedzieć, że dopiero wtedy 
zaną cenić sobie ewangelię, kiedy pyjdzie Turek. 
A teba tu powiedzieć, że Państwo Osmańskie 
w asach Lutra opanowało już dużą ęść połu-
dniowej Europy i zagrażało samemu cesarstwu.

* * *
Kiedy w 1483 roku urodził się Marcin Luter, ce-

saem ymskim narodu niemieckiego był najbar-
dziej nieudolny cesa z rodu Habsburgów, Ferdy-
nand III (1440 − 1493), kiedy Luter umierał w 1546 
roku, władcą cesarstwa był Karol V Habsburg (1519 
− 1556), który za cel postawił sobie zniszenie re-
formacji. Cesarstwo ymskie narodu niemieckiego 
nie było jednolitą wielkością polityną. Niemcy 
w asach Lutra podzielone były na line państew-
ka, którymi władali świeccy i duchowni książęta, 
a nawet niewiele znaący hrabiowie. Luter urodził 
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się w Eisleben, należącym do hrabiów Mansfeld, 
od wielu lat skłóconych z sobą. Mieszkali w po-
dzielonym zamku, obok siebie, nieustannie ierali 
się między sobą o prawa do adku. Mówiono 
o hrabiach, że są z pedniej i tylnej strony rodowej 
siedziby. 

Chociaż Luter był profesorem uniwersytetu 
w Wittenberdze, na dwiach wittenberskiego ko-
ścioła zamkowego pybił swoje 95 tez na temat 
odpustów, tu w Wittenberdze założył rodzinę i o-
tykał się ze swoimi pyjaciółmi, to jednak nie lubił 
tego miasta. Czasem myślał nawet o opuszeniu 
go, o zakońeniu pracy na uniwersytecie i zajęciu 
się ogrodem gdzieś w okolicy swojego urodzenia. 
Zawsze mile wominał  Eisenach i o mieście tym, 
leżącym u stóp góry Waburg, mówił, że jest jego 
umiłowanym miastem. Mile wominał Eisleben 
i Mansfeld, leżące na skraju gór Harcu. 

U schyłku swojego życia, dowiedziawszy się, że 
stosunki między hrabiami Mansfeld, Gerhardem 
i Albrechtem znanie się pogorszyły, postano-
wił udać się do miasta, w którym się wychował 
w domu Hansa i Margaret (Hanny) Luderów i pod-
jąć trud mediacji między zwaśnionymi hrabiami. 

W 1546 roku zima była sroga. Odradzano Lutrowi 
wyjazd na tęsącym się wozie do Mansfeld. Bardzo 
niebezpiena była peprawa promem pez wez-
brane wody Soławy (niem. Saale). Luter nie dał się 
jednak odwieść od powziętego zamiaru. 

Reformator siedział pomiędzy zwaśnionymi 
braćmi. Mediacje nie były łatwe. Prawnicy wy-
głaszali długie mowy. Żadna ze stron nie chciała 
ustąpić. Gdy chodzi o dobra ziemskie, o adek, do 
ugody dochodzi z trudem. Kiedy Luter zagroził, że 
wyjedzie, wówas harde serca hrabiów stały się 
bardziej podatne na argumenty mediatora. Po ter-
nastu dniach mediacji Lutrowi udało się pogodzić 
zwaśnionych braci. Z radością donosił o tym w liście 
swojej żonie Kataynie. Pisał, że kreśli słowa tego 
listu py dźwięku dzwonków kuligu, zorganizowa-
nego na znak pojednania pez młodą generację 
hrabiów. Radość Lutra z tego faktu była autenty-
na, niestety, zgoda nie trwała zbyt długo. 

Luter po ukońeniu pojednawej misji udał się 
w drogę powrotną. 10 km od Mansfeld, w Eisleben, 
miejscu urodzenia Lutra, choroba znowu dopadła 

Reformatora. W goodzie, w której zatymał się 
Luter, stan zdrowia z godziny na godzinę pogarszał 
się. Wezwano lekaa. Pyjaciele Lutra: Justus Jo-
nas (Jodokus Koch − [1493 − 1555]), Michał Coelius 
[1492 − 1559] oraz Jan Aurifaber (1519 − 1575) uwali 
py łożu Lutra. Umierający Luter z wielkim tru-
dem powtaał słowa modlitwy. Zapytany na łożu 
śmierci pez pyjaciół: „Czcigodny oje, y chcesz 
niezłomnie trwać py Chrystusie i Jego nauce, 
którą głosiłeś?”, świadomy zbliżającej się śmierci 
odpowiedział: „Tak”. 

W nocy z 17 na 18 lutego, około godziny teciej 
Luter zmarł. Nie umarł nagle, np. na udar serca. 
Z tego najbardziej cieszyliby się wrogowie Lutra, 
bowiem w średniowieu i w asach Lutra uwa-
żano, że nagłe zejście ze świata jest zstąpieniem do 
piekła. Wittenberski Reformator umierał powoli 
z powodu utraty sił życiowych. Z tych ostatnich 
chwil życia Reformatora isano notatkę, nie tyle 
dla rodziny, co dla potomnych. Pomimo tego pe-
ciwnicy Lutra kyeli na cały świat, że ostatnie 
godziny życia Lutra napełnione były niepokojem i 
wyutami sumienia, że zaatakował ówesny Ko-
ściół i papiestwo. 

Pokój w którym zmarł ks. M. Luter

Kiedy do Wittenbergi na drugi dzień dotarła 
wiadomość o śmierci Lutra, Filip Melanchton w 
sali wykładowej Uniwersytetu w Wittenberdze 
interpretował List św. apostoła Pawła do Rzymian. 
Pyjaciel wittenberskiego Reformatora ze wzru-
szeniem i ze łzami w oach, wypowiedział słowa: 
„Woźnica Izræla upadł”, nawiązując do okyku 
Elizeusza, kiedy na wozie ognistym Eliasz został 
porwany do góry: „Oje mój, oje mój, rydwanie 
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Izræla i jego konnico!” (2 Krl 2,12). 

Ciało Lutra pewieziono do Wittenbergi. Na 
drodze żałobnego konduktu zbierały się tłumy, aby 
oddać hołd niezłomnemu bojownikowi o ewange-
lię Jezusa Chrystusa. Na way dzień po śmierci 
Lutra kondukt żałobny dotarł do Wittenebergi. Lu-
tra pochowano w kościele zamkowym pod wezwa-

niem Wszystkich 
Świętych, opodal 
ambony, na któ-
rej ęsto stał 

i głosił ewangelię, 
wskazywał na 
kyż Chrystusa, 
jako znak pojed-
nania z Bogiem i 
zbawienia. Piękną 
mowę na poge-
bie Lutra wygłosił 

jego pyjaciel, Filip Melanchton. 
Kiedy rok później cesa Karol V w otoeniu 

hiszpańskich kondotierów wszedł do kościoła zam-
kowego w Wittenberdze, w którym do dziś znajdu-
je się grób Lutra, pomimo usilnej namowy wrogów 
Lutra, aby kazał zniszyć miejsce oynku wit-
tenberskiego Reformatora, cesa jednak uszanował 
grób Lutra. Dzisiaj Europa nie potrafi uszanować 
dziedzictwa Reformacji. Puste kościoły ewange-
lickie budzą smutek nie tylko w sercu, ale pede 
wszystkim są niemym wołaniem o pebudzenie, 
odnowę życia. I nie wydaje się, aby w najbliższym 
asie coś się zmieniło. Kościołowi usilnie poteba 
nowego powiewu Ducha Świętego, o którego te-
ba się modlić. 

* * *
Powróćmy do słów Melanchtona: „Woźnica 

Izræla upadł”. Historyk Izræla pisze, że Elizeusz pod-
niósł płasz Eliasza i rozdzielił nim wody Jordanu. 
Wtedy uniowie proroccy powiedzieli: „Duch 
Eliasza oął na Elizeuszu”. Dzieło reformy po 
Lute ze zmiennym powodzeniem kontynuował 
Melanchton, chociaż wydawało się, że rawa re-
formacji nie ma szans petrwania, wszak Rzym pod 
wpływem reformacji pebudził się i zrezygnował 
z renesansowego pepychu dworu papieskiego. 
Dzisiaj, mówiąc obrazowo, zapytać należy: Kto dzi-

siaj tyma w ręku „płasz Lutra”? Czy duch Lutra 
i reformacji żyje w Kościele? Czy nie jest asem 
pokryty kuem historii i wółesnej teologii, 
która na różne osoby pragnie oddzielić wiarę od 
etyki, ufność pokładaną w Bogu od takiej poboż-
ności, która ma się wyrażać jedynie w miłości do 
bliźniego?

Pytania można mnożyć i usiłować na nie od-
powiadać sensownie. Le nie o to chodzi. Chodzi 
o świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni ped 
Bogiem i historią za ewangelię, którą ze średnio-
wienej nauki o uynkach zasługujących zbawie-
nie wydobyła Reformacja. Chodzi o naszą świado-
mość, że jesteśmy dziedzicami reformacji, jej haseł 
i pesłania, pede wszystkim odpowiedzialni za 
pekazanie tego dziedzictwa następnym pokole-
niom oraz światu, który nic nie wie o ewangelii lub 
nią gardzi i lekceważy sobie jej zasady. 

Dary łaski, o których pisze apostoł Paweł w 12. 
i 14. rozdziale 1. Listu do Koryntian, pede wszyst-
kim ewangelia chwały i łaski Bożej, to są owe 
talenty, o których mówi Pan Jezus w swojej py-
powieści o talentach. Według tej pypowieści, pan 
odjeżdżając do dalekiego kraju, dał talenty swoim 
sługom. Jednemu pięć, drugiemu dwa, a teciemu 
jeden. Pod nieobecność pana, pierwszy pomnożył 
talenty o pięć talentów, drugi o dwa, ale teci zako-
pał otymany talent. Pan Jezus powiedział, że po 
powrocie pana, piersi dwaj słudzy usłyszeli słowa 
pochwały, teci zaś słowa nagany: „Sługo zły i le-
niwy!” (Mt 25,14−30). 

Płasz Eliasza pochwycił Elizeusz. Luter nie był 
kimś na wzór papieża. Wittenberski Reformator nie 
wyznaył też swojego następcy. Nie ma sukcesji 
uędu reformatora, jest natomiast sukcesja ducha 
Lutrowej Reformacji i jej dziedzictwa. W myśl Paw-
łowej i Lutrowej nauki o Kościele, Kościół jest wszę-
dzie tam, gdzie są ludzie wszepieni w Chrystusa 
i żyją według Chrystusowej ewangelii. Chociaż to 
ołeność typu kapłańskiego, pynosząca ofiary 
miłe Bogu, to jednak na ich ele stoją dziś biskupi, 
pastee i nauyciele. Każdemu dane są dary łaski 
Bożej, ku wólnemu budowaniu Kościoła. Każ-
demu są dane według zdolności i powołania. Co 
z nimi uynimy?  

ks. Manfred Uglo


