Z życia i wiary

Dekada Lutra
Kryzys i duchowy
pełom Lutra
Luter w klasztoe

Na skutek peżyć w dniu 2 lipca 1505 roku Marcin Luter 17 lipca pekroył próg fuy klasztornej
zakonu auguﬆianów eremitów w Erfurcie. A więc
w ciągu dwóch tygodni upoądkował wszyﬆkie
swoje rawy i oﬆatenie zerwał z dotychasowym życiem. Najpierw zawiadomił liﬆownie ojca
o poﬆanowieniu wﬆąpienia do klasztoru. A kiedy
pełożony klasztoru zgodził się na pyjęcie go do
grona zakonników, Luter poinformował władze
uniwersytetu o swojej decyzji. Otymał zezwolenie na perwanie ﬆudiów, głównie zaś na zawieszenie prowadzonych pez siebie wykładów.
Żegnając się z pyjaciółmi, rozdał między nich
swoje skromne mienie. Z zadziwiającą konsekwencją zerwał Marcin Luter wszyﬆkie nici, jakie łąyły go ze środowiskiem. Niego nie odwlekał. Był
głęboko pekonany o słuszności swojej decyzji.

Dlaego Luter zdecydował się wﬆąpić do
klasztoru auguﬆianów eremitów ?

W Erfurcie było wówas aż sześć klasztorów.
Opró auguﬆianów osiedlili się tutaj franciszkanie, dominikanie, benedyktyni, kauzi i serwici.
Pyjacielem Lutra był franciszkanin Jan Braun.
Jednak nie do zgromadzenia braci reguły św. Franciszka z Asyżu, le do zakonu św. Auguﬆyna, skierował swoje kroki młody Marcin Luter. Zapewne
wpływ na tę decyzję miało wiele pyyn. Być
może Luter mieszkał niedaleko arnego klasztoru
auguﬆianów w Erfurcie. Klasztor auguﬆianów
eremitów w Erfurcie cieszył się sławą podującego
ośrodka, kultywującego ascetyne ideały. Surowa
asceza zapewne imponowała młodemu Lutrowi,
który pecież w asie ﬆudiów nieraz zdawał sobie
rawę ze swojego duchowego położenia, własnej
niemocy i kruchości ludzkiego życia. Sam zaś był
wychowany w karności i surowości obyajów.
Wpływ na decyzję Lutra, dotyącą wyboru zakonu, mógł mieć również pęd do wiedzy, rozbudzony
już w szkole w Eisenach. Zakonnicy auguﬆiańscy
z Erfuu należeli do ludzi wykształconych.
Klasztor auguﬆianów w Erfurcie zoﬆał założony w 1266 roku i należał do prowincji saskiej. Obowiązywała w nim surowa, obserwancka reguła.
Zakonnicy zgromadzeń obserwanckich utymy-
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wali się z jałmużny, pielęgnowali surową ascezę
i rygoryﬆynie traktowali śluby zakonne, włąnie ze ślubami yﬆości.
Marcin Luter zoﬆał pyjęty do klasztoru jako
poﬆulant 17 lipca 1505 roku. W kilka dni po pejściu pez klasztorną fuę otymał od ojca liﬆ,
napisany w bardzo oﬆrym tonie. Decyzja Marcina
pekreśliła wszyﬆkie związane z nim ambitne
plany Hansa Lutra. Reakcja na doniesienie Marcina o jego nieodwołalnej decyzji była nadzwyaj
gwaowna, charakteryﬆyna dla apodyktynej
natury ojca Marcina. Jednak kilka dni później
nadszedł drugi liﬆ, w którym ojciec zawiadomił
syna, że właściwie pogodził się już z jego decyzją,
chociaż niechętnie. Zapewne na tę zmianę naﬆroju
ojca Lutra wpłynęła nagła śmierć dwóch młodszych braci Marcina, któy zmarli właśnie około
17 lipca 1505 r.
W pierwszych dniach weśnia 1505 roku Luter
rozpoął nowicjat. Od tej chwili wymagano od
niego peﬆegania wszyﬆkich reguł życia zakonnego. W dni poﬆne, których liba dochodziła
do ﬆu ronie, ożywano tylko jeden posiłek,
w pozoﬆałe zaś dwa. Najbardziej jednak dokuało zimno. Klasztornych cel nigdy nie ogewano.
Kamienne posadzki wiały chłodem. Najtrudniej
było w poﬆne dni zimowe. W okresie nowicjatu
Luter oywiście musiał wypełniać różnego rodzaju niższe posługi, asem nawet żebrać. Magiﬆra
Marcina Lutra jednak peznaono do święceń kapłańskich i zobowiązano do ﬆudiowania teologii.
Nie należy w tym upatrywać niego szególnego
i wyjątkowego. Mnisi auguﬆiańscy zazwyaj
byli ludźmi wykształconymi i nimi też obsadzano
katedry na uniwersytetach. Tak będzie również
w wypadku Lutra.
W poątkach weśnia 1506 roku Luter złożył
śluby zakonne. Intensywnie pygotowywał się
do święceń kapłańskich. Najpierw peﬆudiował
dzieło wybitnego nominaliﬆy Gabriela Biela z Tybingi o kanonie mszy. Poznał między innymi, jako
teologiną lekturę, Quæﬆiones Wilhelma Ockhama, Sentencje Piotra Lombardusa oraz komenta
do Sentencji autorﬆwa Gabriela Biela. Nieco później zgłębił klasyne dzieła okresu scholaﬆynego, a mianowicie niektóre dzieła Tomasza z Akwinu oraz dzieła Dunsa Szkota i Aleksandra z Hales.
Na polecenie zakonu Marcin Luter rozpoął ﬆudia teologine, a ponadto wykładał na wydziale
sztuk wyzwolonych.
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Katedra w Erfurcie z 1392 roku

Święcenia kapłańskie brat Marcin uzyskał
4 kwietnia 1507 roku w katede w Erfurcie z rąk
biskupa Jana Bonemilcha von Laahe. Prymicje
pewidziano na dzień 2 maja w kościele klasztornym i miało to być niewątpliwie wielkie i ważne
wydaenie w życiu młodego zakonnika. Do celebrowania pierwszej mszy Luter pygotowywał
się niezwykle sumiennie. Z prymicjami wiązał też
pewne nadzieje, a mianowicie uzyskanie ukojenia
dla duszy, bowiem niepokoje, jakie nachodziły go
w okresie ﬆudiów na uniwersytecie w Erfurcie,
nie uﬆąpiły po wﬆąpieniu do klasztoru. Życie
zakonne, uważane za wyższy i lepszy model życia
cheścijańskiego, nie było pozbawione rozmaitych pokus, zwodniych myśli, lęku o zbawienie.
W wypadku Lutra nie było inaej. Wiedział, że
cokolwiek uyni jako mnich asceta, nie wyﬆary
jako zadośćuynienie za winy i geszne myśli.
Świadomość geszności i bezradności wobec
własnej gesznej natury była u Lutra szególnie
wyoﬆona. Jednak ani święcenia kapłańskie, ani
prymicje nie dopomogły mu w pezwyciężeniu
rozpay, która nękała go nieuﬆannie i wciąż się
pogłębiała.
Duchowym pewodnikiem Lutra w pierwszym
okresie jego pobytu w klasztoe był Jan von Grefenﬆein. Ojciec Reformacji, wominając później
www.parafiajawoe.pl

swojego duchowego pewodnika, zdawał sobie
rawę, że bardzo ęﬆo irytował miﬆa nowicjatu, użalając się na swoje dolegliwości duchowe.
Jan von Grefenﬆein miał mu kiedyś powiedzieć:
„Bóg nie gniewa się na ciebie, to ty gniewasz się na
Boga”. Jakkolwiek byśmy rozumieli te słowa ‒ y
jako żaobliwą odpowiedź na nieuzasadnione naekania lub jako niezwykle trafną diagnozę ﬆanu
duszy Lutra ‒ to jednak nie wyﬆaryły, by ugasić
ogień niepokoju młodego zakonnika. Lęk Lutra
nie był powiechowny. Nie wyraﬆał z poucia
źle ełnianych obowiązków y niepeﬆegania
pepisów zakonnych. Źródłem było głębokie poznanie eywiﬆej niemocy w walce z gechem.
Luter pozoﬆawiony był sam sobie, chociaż bardzo
ęﬆo się owiadał. Ciągle nie widział owego ratunku i wyzwolenia, jakie dane jeﬆ w Chryﬆusie.
I ten ﬆan wewnętnego niepokoju miał trwać tak
długo, dopóki Luter nie zrozumiał, że uynkowa
pobożność prowadzi donikąd, budząc jedynie niepewność rodzącą trwogę.
2 maja, w niedzielę Cantate, na uroyﬆość
prymicji pybyli linie zaproszeni goście. Luter zaprosił pyjaciela z Eisenach, Jana Brauna,
a także swojego byłego nauyciela Wiganda Gueldenapfa oraz swojego krewnego Konrada Huttera. Ojciec Lutra pyjechał w otoeniu aż dwudzieﬆu ludzi. Wśród nich byli brat i szwagier Marcina,
a także brat i pyjaciele ojca. Ojciec Lutra pywiózł z sobą bogaty podarunek dla klasztoru. Wydawać by się mogło, że pogodził się już z faktem
wﬆąpienia syna do klasztoru. Niebawem okazało
się coś innego.
Odprawienie pierwszej mszy było wielkim
peżyciem dla ks. Marcina Lutra. Wiązał z nią
nadzieję na uwolnienie się od rozpay, jaka ogarniała jego serce. Jednakże, jak wominał później,
w trakcie zmawiania kanonu mszy załamał się
py słowach: „Te igitur, clementissime pater...”
(Ciebie, najmiłościwszy Oje) i pyszła na niego
chwila wielkiej trwogi. Ks. Marcina Lutra peraziła myśl, że oto ﬆoi ped obliem Boga. Naﬆąpiła
reakcja podobna do tych, jakie opisuje Stary Teﬆament, gdy ma miejsce bezpośrednie otkanie
ludzi śmieelnych z Panem (por. np. Iz 6). Świadomość, że oto ﬆoi ped Wszechmogącym i ma
złożyć Mu w ofiee ciało i krew Syna Bożego,
Jezusa Chryﬆusa, araliżowała na chwilę serce
i uﬆa Lutra. Bojaźni nie złagodził fakt, że zwracał
się do Boga pez Jezusa Chryﬆusa, który pecież
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jeﬆ danym od Boga pośrednikiem między łowiekiem a Bogiem, Panem Zaﬆępów. Możliwe, że
Luter wtedy wcale nie zdawał sobie z tego rawy.
Ta prawda mogła być mu daleka i obca, Chryﬆus
bowiem jawił mu się pede wszyﬆkim jako surowy sędzia. Lęk potęgowała jesze myśl, że pomyli
się py zmawianiu pepisanych modlitw i słów
uﬆanowienia wieey Pańskiej. Wiedział dobe,
że wówas ściągnie na siebie gniew Boży i winien
będzie śmieelnego gechu.
Po odprawionej mszy, podas uroyﬆego
obiadu dla zaproszonych gości, który odbywał
się w refektau, naﬆąpiła chwila odprężenia. Ale
nie na długo. Marcin zabrał głos i zwieył się,
jak doszło do tego, że zoﬆał zakonnikiem. Kiedy
mówił o swoim peżyciu w dniu 2 lipca 1505
roku i ślubowaniu złożonym w asie buy, ojciec
perwał mu i właściwym sobie tonem powiedział: „Miejmy nadzieję, że nie były to diabelskie
igraszki”. Marcin próbował rozładować napięcie
i zakłopotanie zebranych. Jednakże ojciec Lutra,
nie uznający eciwów, pypomniał zebranym,
a pede wszyﬆkim synowi, pykazanie: „Czcij
ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobe działo
i abyś długo żył na ziemi”. Oznaało to, że ojciec
Marcina Lutra jesze całkowicie nie pogodził się
z decyzją syna i bolał w sercu nad tym, że Marcin,
wobec którego miał własne plany, nie podpoądkował się jego woli.

Niepokoje Lutra

Decyzję wﬆąpienia do klasztoru, podjętą
w asie buy, popedził niepokój i lęk ped sądem oﬆatenym oraz gwaowną śmiercią.
Stan lęku i niepokoju łąył się ściśle z ważnym
pytaniem, jakie ﬆawiał sobie pyszły reformator
Kościoła. Dotyyło ono zbawienia. Osobiﬆe peżycia, o których była już mowa, pyyniły się do
reeksji nad własną wienością. Czy on, Luter, podzieliłby los zbawionych, y potępionych, gdyby
Bóg zabrał go z doesności ?
Oywiście decyzja wﬆąpienia do klasztoru nie
była wynikiem jednorazowego peżycia. Młody
Luter rozmyślał nad sobą, swoją duchową sytuacją, zbawieniem. Pod wpływem średniowienych idei religijnych doszedł do pekonania, że
jeśli nie pójdzie drogą doskonalszą, nie będzie
zbawiony. Drogą tą było życie zakonne, polegające głównie na skrupulatnym wypełnianiu tech
ślubów: ubóﬆwa, yﬆości oraz bezwzględnego
posłuszeńﬆwa pełożonym. Nie oznaa to, że
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nakazy ewangeline nie obowiązywały zakonnika. Życie zakonne traktowano jako dodatkową
zasługę ped Bogiem. Wﬆępujący do klasztoru
w zamian za swoje poświęcenie mógł oekiwać,
że jego dusza dozna wewnętnego pokoju, uzyska
pewność zbawienia i zadowolenie z osiągniętej
doskonałości. I tak niejednokrotnie się działo.
W wypadku Lutra rawa pedﬆawiała się zgoła
inaej. Płonne były nadzieje brata Marcina. Luter
umawiał się, owiadał codziennie, pościł. Spokój jednak nie zawitał do jego zatrwożonej duszy.
Zakonnik uchwycił się nadziei, że po wyświęceniu
na księdza łatwiej uzyska upragnioną doskonałość
i pewność zbawienia. Rychło okazało się, że odprawianie mszy nie pynosi mu ulgi, le wprawia
w jesze głębszy niepokój.
Codzienna owiedź, poﬆy, biowania nie
pynosiły uokojenia. Johannes Staupitz, pełożony Lutra, pragnął pyjść z pomocą zatrwożonemu bratu Marcinowi. Obarał go ciągle nowymi
obowiązkami, aby nie miał zbyt wiele asu na
rozmyślanie nad sobą. Tymasem nadmierne
obciążenie obowiązkami, nieuﬆanna nauka i praca wzmagały jego duchowy niepokój. Staupitz
nie zaniechał też duszpaﬆerskiej rozmowy. Sam
peżywał w peszłości pewien duchowy kryzys.
Zwieył się Lutrowi: „Ja również owiadałem się
codziennie i poﬆanawiałem być i pozoﬆać gorliwym. Jednakże każdego dnia ponosiłem klęskę.
Zadecydowałem, że dłużej nie mogę oszukiwać
Boga. Żadną miarą nie mogłem już tego ynić.
Będę ekał na odpowiednią chwilę, kiedy Bóg
pyjdzie do mnie ze swoją łaską...”.
Rozmowy Staupitza z Lutrem nie rowadzały się tylko do praktynych porad, jakich może
udzielać zakonnik doświadony niedoświadonemu. Dialog tych dwu mężów koncentrował się
wokół zagadnień teologinych. Luter uległ wewnętnemu załamaniu nie jako cheścijanin i zakonnik, le jako teolog. Niepokój Lutra potęgował
się wraz z kontynuacją ﬆudium teologii.
Nauyciele Lutra w Erfurcie byli ockhamiﬆami. Spotykał się z nimi późniejszy reformator
Kościoła również w Wittenberdze. Niewątpliwie
ockhamizm miał zarówno dodatni, jak i ujemny
wpływ na Lutra.
Ockhamizm był teologią o majeﬆatynym
Bogu, który domaga się od łowieka doskonałej
rawiedliwości. Chociaż łowiek może wiele
osiągnąć w swoim życiu, np. zdobyć się na dosko-
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nałą skruchę za gechy, to jednak musi pygotować się na pyjęcie łaski.
Takie poglądy rodzą pytania: jaka jeﬆ miara
i probie doskonałej skruchy za popełnione gechy? Czy można zawyrokować, że się już uyniło
wszyﬆko, co jeﬆ potebne do pyjęcia Bożej łaski? Luter te pytania ﬆawiał i od poątku miał
wątpliwości, y dość poynił ﬆarań, by pyjąć
łaskę Boga, choć pecież należał do zakonników,
któy niezwykle skrupulatnie wypełniali swoje obowiązki i pepisane reguły umawiania.
Wymaganie doskonałej rawiedliwości musiało
serce skrupulanta, jakim był Luter, doprowadzać
do rozpay. Brat Marcin wszędzie widział ający się gech. Staupitz, według późniejszej relacji
Lutra, miał powiedzieć: „Twoje tak zwane gechy
nie są gechami”. Luter bezskutenie walył
o to, by pez doskonałe życie wytwoyć w sobie
wymaganą pez Boga doskonałą rawiedliwość.
Luter uznał później, że to dążenie było geszne
i powﬆało z podszeptu szatana.
Kryzys i ﬆany lękowe znanie się pogłębiły,
gdy Luter rozpoął ﬆudiowanie dzieł Auguﬆyna
(354 ‒ 430). Jego nauka o predyﬆynacji, według
której Bóg jednych peznaa do zbawienia, innych na potępienie, miała decydujący wpływ na
pogłębienie lęku o własne zbawienie. W życiu Lutra nieuﬆannie powracało pytanie: y Bóg peznaył go do zbawienia? Obserwacja swojego życia, a więc walki o doskonałość i rawiedliwość,
jaką Bóg posiada oraz klęski, jakie ponosił w tych
zmaganiach, pekonywały go, że Bóg gniewa się
na niego i że peznaył go na potępienie. Gech,
który widział w sobie, pekonywał o nieodwołalnym Bożym poﬆanowieniu peznaającym go
do piekła.
Tylko w powiązaniu z teologiną edukacją
można zrozumieć kryzys Lutra. Ale Luter znalazł,
a właściwie zoﬆało mu objawione „teologine”
rozwiązanie tego kryzysu.
Również w odniesieniu do teologinego rozwoju osobowości Lutra zrozumiałe są pouenia
i wskazania pełożonego saskich zreformowanych
zakonów auguﬆiańskich. Johannes Staupitz pragnął wydobyć z otchłani rozpay, lęku i zwątpienia swojego protegowanego. Właściwie znane są
nam zaledwie ﬆępy rozmów Staupitza z Lutrem,
ale i one wyﬆarą, by pekonać się, że podłożem
kryzysu u Lutra nie był bunt peciwko zakonnej
regule, którą Luter traktował poważnie ani też mowww.parafiajawoe.pl

ralne uchybienia, le głęboka reeksja nad funkcjonującymi wówas syﬆemami teologinymi
oraz nad własnym życiem, ową niemocą w walce
z gechem i złymi, wrodzonymi skłonnościami.
Staupitz tłumaył Lutrowi, że musi poucić
wyobrażenie Chryﬆusa jako surowego sędziego
i myśleć o Nim jako o Zbawicielu, który życie swoje położył na kyżu za eywiﬆe gechy gesznika. Zwiechnik Lutra usiłował odwieść myśli
zrozpaonego brata Marcina od ockhamiﬆynych wyobrażeń na temat poteby zapracowania
sobie na zasługę u Chryﬆusa. Bóg w Chryﬆusie
wyszedł gesznikowi napeciw. Nie rozwiązało to jednak kweﬆii zasługi, która dominowała
w średniowienej teologii. Dla Lutra od pewnego
asu zasługa była tylko słowem pozbawionym
wszelkiego znaenia, ponieważ nie mógł on sobie wyobrazić żadnej zasługi, jaka by zadowoliła
Boga.
Staupitz mówił też Lutrowi, że pokuta rozpoyna się od miłości Boga. Tym osiągnął to, że Luter
jesze pilniej ﬆudiował Pismo Święte, szególnie
te fragmenty, które mówiły o pokucie. Odwiódł
również myśli Lutra od nieuﬆannego rozmyślania
nad zasługą i zadośćuynieniem za gechy. Luter
znalazł w Biblii rozwiązanie swojego problemu,
odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości. Staupitz, chociaż nie sformułował gotowych odpowiedzi na pytania leżące u podłoża kryzysu brata
Marcina, jednak pośrednio pomógł mu ich szukać.
Marcin Luter umiał docenić jego ﬆarania i pozoﬆał za nie wdzięny swojemu pełożonemu, który wykazał tyle taktu i cierpliwości. Wittenberski
Reformator zawsze z szacunkiem mówił o swoim
dawnym pełożonym.
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Duchowy pełom

Niepokój serca w życiu ks. Marcina Lutra raz
wzmagał się i pogłębiał, innym razem pygasał.
Każda rozmowa Lutra ze Staupitzem ucała późniejszego reformatora Kościoła w wir poszukiwań,
których celem było znalezienie potwierdzenia dla
słów pełożonego lub kontynuowanie wskazanej
drogi. Jak pebiegał ów pełom duchowy u Lutra? Jaką drogę pebył, co odkrył i peżył, nim
znalazł wyjście z duchowego kryzysu ?
Luter niejednokrotnie mówił o swoim duchowym pełomie. Z jego wypowiedzi wynika, że nie
potrafił dokładnie określić asu i okoliności odkrycia, z którego wyrosła później reformacja. Ważniejszego oﬆeżenia dokonał, rozmyślając nad
słowami apoﬆoła Pawła z Liﬆu do Rzymian: „Nie
wﬆydzę się ewangelii Chryﬆusowej, jeﬆ ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wiey, najpierw Żyda, potem Greka, bo urawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary
w wiarę, jak napisano: A rawiedliwy z wiary
żyć będzie” (Rz 1,16.17, por. Ha 2,4). W swojej autobiografii z 1545 roku napisał, że w latach 1518 ‒ 1519,
gdy prowadził wykłady na temat psalmów, zrozumiał, że rawiedliwość jeﬆ darowana łowiekowi z łaski Bożej. W jednej z jego słynnych mów
py ﬆole Luter miał powiedzieć, że w klasztornej
wieży peżył pełom, mianowicie poznał iﬆotę
darowanej rawiedliwości, o której mówi Nowy
Teﬆament. Widać z tego, że Luter miał kłopoty ze
recyzowaniem okoliności, w jakich doszło do
peżycia, które można uznać za nawrócenie.
Pede wszyﬆkim należy ﬆwierdzić, że pełomu w życiu ks. Marcina Lutra, jak wykazał świetny znawca Wittenberskiego Reformatora i jego
teologii Karol Holl (1866 ‒ 1926), nie da się rowadzić do formuły, jakoby znalazł on Chryﬆusa.
Luter nigdy się od Chryﬆusa nie oddalił. W Chryﬆusie natomiaﬆ upatrywał surowego sędziego,
ped którym gesznik musi widzieć siebie wśród
potępionych. W 1545 roku Luter pisał, że uł się
jakby nowo narodzony, jakby wszedł do raju,
a tym samym jakby zoﬆał uwolniony od niepokoju i trwogi w chwili rozmyślania nad słowami
apoﬆoła Pawła (wyżej cytowanymi). Pełom ów
ma więc raej związek z odkryciem, że Chryﬆus
jeﬆ łaskawym Zbawicielem. Luter o tym wiedział,
ale nie znajdował na to potwierdzenia. Jego ﬆan
duchowy wskazywał, iż uważał, że nie jeﬆ peznaony do zbawienia. Wszyﬆkie jego wysiłki,

26

Dom Lutra, dawny klasztor auguﬆianów

by zdobyć doskonałą rawiedliwość, zdały się na
nic. Był pekonany, że Chryﬆus nie jeﬆ dla niego
łaskawy. Zrozumiał tę prawdę, iż łowiek, choćby bardzo się ﬆarał, nie osiągnie rawiedliwości
pez pobożne praktyki i pobożne życie, a więc
własne wysiłki i uzdolnienia, które są wynikiem
wółdziałania z łaską Bożą. Boża rawiedliwość
jeﬆ rawiedliwością darowaną. Człowiek zoﬆaje
uznany za rawiedliwego. Niym na to nie zasługuje. Liy się jedynie zasługa Jezusa Chryﬆusa.
Urawiedliwiony winien żyć z wiary, słowo Boże
bowiem powiada: „A rawiedliwy z wiary żyć
będzie”.
Do naszych asów zachowały się wykłady ks.
doktora Marcina Lutra dla ﬆudentów uniwersytetu w Wittenberdze. Zachowało się także trochę
kazań ed roku 1518. Czy na podﬆawie posiadanego materiału źródłowego, można zweryfikować
pogląd Lutra, iż odkrycia, o którym była wyżej
mowa, dokonał w 1518 lub 1519 roku, w okresie
wykładów na temat Psalmów? (Pierwszy raz Luter
miał wykłady na temat Psalmów w latach 1513
‒ 1515).
Nie znamy pyyn, dla których Luter swoje
odkrycie i duchowy pełom datuje na tak późne
lata. Z analizy wykładów Lutra ed 1518 roku,
jego koreondencji i zachowanych kazań niedwuznanie wynika, że Wittenberski Reformator
powoli dochodził do poznania biblijnej prawdy
o Bożej rawiedliwości. Chociaż trudno oądzić dokładne kalendarium peżyć duchowych
naszego Reformatora, to jednak można peśledzić
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Dekada Lutra
pewne etapy jego duchowego rozwoju, gdyż jeﬆ
on ściśle powiązany z naukową pracą Lutra. Niepokój Lutra wyrósł nie tylko z średniowienej
pobożności, lubującej się w ukazywaniu Chryﬆusa
budzącego grozę, le głównie z teologinych pemyśleń peﬆudiowanego materiału. Luter znalazł
też teologine rozwiązanie dla swojego duchowego kryzysu. Ślady pebytej drogi można peśledzić w teologinej uściźnie Wittenberskiego
Reformatora.
W wykładach na temat Psalmów z lat 1513
‒ 1515 znajdujemy wiele sformułowań żywo pypominających inne sformułowania z późniejszego
okresu. Wykład Psalmu 30/31 oraz 70/71 wskazuje
już na nowe zrozumienie rawiedliwości Bożej
w latach 1513 ‒ 1515. W zapiskach dotyących
psalmów bardzo ęﬆo podejmuje temat pokory,
a głównie temat pokory Chryﬆusa. Luter twierdził,
że kyż Chryﬆusa penika całe Pismo Święte. Pisał: „Widząc całe cierpienie i pogardę, jaka otaa
kyż Chryﬆusowy, możemy powiedzieć za świętym Pawłem: „Nie chcemy znać niego więcej jak
tylko Chryﬆusa, i to ukyżowanego”. Trudno uﬆalić, pod yim wpływem ksztaowały się wtedy
poglądy Lutra. Bliski kontakt miał z nim pede
wszyﬆkim Johannes Staupitz. Nie ulega wątpliwości jego oddziaływanie na duchowy rozwój młodego doktora teologii. Luter ytał wówas pisma
ojca Kościoła, Auguﬆyna. Z radością odkrył, że Auguﬆyn również rozumie Bożą rawiedliwość jako
rawiedliwość bierną, darowaną. Zapewne Luter
wiele peżył i doświadył w trakcie poznawania
Biblii. I chociaż już w tym okresie gwaownie
wyﬆępował peciwko ockhamiﬆynej filozofii
i teologii, to jednak ockhamiﬆom zawdzięał poznanie, że prawdy nie należy szukać poza Pismem
Świętym. Albowiem nie rozum wiedzie do Boga,
le objawienie biblijne.
Wykłady Lutra z 1515 ‒ 1516 zawierają podﬆawy późniejszej teologii reformacyjnej, a szególnie
nauki o urawiedliwieniu. Z siódmego rozdziału
Liﬆu do Rzymian Luter wyprowadził charakteryﬆyną dla reformacji zasadę, że łowiek wieący
jeﬆ zarówno geszny, jak i urawiedliwiony (simul iuﬆus, simul peccator). Gech tkwi w łowieku i łowiek jako gesznik winien być potępiony.
Potępienie jeﬆ jednak usunięte, Bóg bowiem
z łaski pyjmuje i urawiedliwia łowieka dzięki zasłudze Jezusa Chryﬆusa. Bóg zapewnia nas
o tym w swoim słowie. Człowiek pez wiarę
www.parafiajawoe.pl

pyjmuje to zapewnienie łaski Bożej.
Rękopisy naﬆępnych wykładów Lutra, a mianowicie na temat Liﬆu do Galacjan oraz Liﬆu
do Hebrajyków potwierdzają tezę, że pełom
w życiu Lutra naﬆąpił już ped rokiem 1518 i 1519.
Luter w tych wykładach kontynuował swoją teologię i pogłębiał pemyślenia. Chociaż wzmagał
się jego krytycyzm, można zauważyć, że niepokój
uﬆąpił. Wykład Liﬆu do Hebrajyków z 1517 roku
wyraźnie świady, że Ojciec Reformacji pewien
jeﬆ już wtedy swojego zbawienia. Pewność ta nie
naﬆąpiła w wyniku intelektualnego poznania, le
otkania z Bogiem, nowego odytania ewangelii, które jeﬆ darem Ducha Bożego dla Lutra i dla
Kościoła.
Jak rozumiał Luter biblijną naukę o urawiedliwieniu, jako dae Chryﬆusa dla gesznika? Jak
rozumiał formułę, że cheścijanin jeﬆ zarówno
urawiedliwionym, jak i gesznikiem? Odpowiedź znajdujemy w słowach, które Luter napisał
w traktacie „O wolności cheścijańskiej”: „Jego
[Chryﬆusa] rawiedliwość jeﬆ wyższa od gechów wszyﬆkich, Jego życie jeﬆ potężniejsze niż
wszelka śmierć. Jego zbawienie bardziej niezwyciężone niż całe piekło. W ten osób wieąca dusza
pez zadatek swej wiary w Chryﬆusa, swego Oblubieńca, ﬆaje się wolna od wszyﬆkich gechów,
zabezpieona ped śmiercią, obdaona wiekuiﬆą
rawiedliwością, życiem i zbawieniem swego Oblubieńca Chryﬆusa… Dobra te ływały i ływają
na nas z Chryﬆusa, który naszą poﬆać pywdział
na siebie, jakby to On był tym, ym my jeﬆeśmy”.
Słowa te opierają się na dwóch fundamentalnych
zdaniach, znajdujących się w pismach apoﬆoła
Pawła: „Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy
zgeszyli i brak im chwały Bożej, i są urawiedliwieni darmo, z łaski jego, pez odkupienie
w Chryﬆusie Jezusie, którego Bóg uﬆanowił jako
oarę pebłagalną pez krew jego, skuteną
pez wiarę, dla okazania rawiedliwości swojej pez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie
odniósł się do pedtem popełnionych gechów, dla okazania rawiedliwości swojej w teraźniejszym asie, aby On sam był rawiedliwym i urawiedliwiającym tego, który wiey
w Jezusa” (Rz 3,22b‒26) oraz „Chryﬆus wykupił
nas od pekleńﬆwa zakonu, ﬆawszy się za nas
pekleńﬆwem, gdyż napisano: Peklęty każdy,
który zawisł na dewie” (Ga 4,13).
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