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Dekada Lutra

W peddzień 1517 roku 
W cheścijańskiej Europie w średniowieu pez 

kilka wieków wiele mówiło się i pisało na temat 
reformy Kościoła. Dostegano potebę odnowy 
instytucji papiestwa, która nie tylko nie potrafiła 
kierować Kościołem, le pede wszystkim była 
źródłem zgorszenia. Papieże i biskupi wiedli świato-
we życie, podobne do tego, jakie prowadzili książęta 
i wielcy panowie. Niektóy papieże mayli nawet, 
by pewyższyć świetnością dawnych ymskich ce-
say. I chociaż powoływali się na nakaz Chrystusa 
skierowany do apostoła Piotra: „Paś owieki moje” 
(J 21,17), to jednak lud Boży był bez pastea. O Chry-
stusie niewiele mówiono. Szukano ciągle nowych 
źródeł zysku. Kupono uędami i dostojeństwami. 
Parafialni księża nie zawsze byli dość wykształceni, 
aby we właściwy osób wskazywać drogę do zba-
wienia i uyć prawdziwie cheścijańskiego życia. 
Ich własne postępowanie także wymagało popra-
wy. Lud żył w zabobonie. Drżał o własne zbawie-
nie. Kościół natomiast zapewniał zbawienie wszyst-
kim, któy sumiennie wypełniali pewne nakazane 
praktyki religijne, te zaś pynosiły prominentom 
i dostojnikom kościelnym pokaźne zyski. 

Głosy domagające się reformy rozlegały się w ło-
nie samego Kościoła. Czy ks. Marcin Luter w latach 
1512-1517 myślał o reformie Kościoła? 

Glossy i scholia poynione na marginesach 
wykładów na temat Księgi Psalmów, Listów do 
Rzymian, Galacjan oraz Hebrajyków wyraźnie 
wskazują na to, że ks. Marcin Luter w latach 1512 
‒ 1517 dostegał wypaenia i nadużycia w Koście-
le. Mówił o nich nie tylko z profesorskiej katedry 
w Wittenberdze, ale również na ambonie kościoła, 
w którym był kaznodzieją. Już wtedy krytykował 
praktykę edawania odpustów i dopatrywał się 
w niej braku miłosierdzia Kościoła wobec ubogich 
ludzi. 

Krytyne uwagi Lutra nie stanowiły niebez-
pieeństwa dla Kościoła zachodniego. Dostojnicy 
kościelni nie zwracali wówas uwagi na żadne 
programy, mające na celu naprawę Kościoła. O re-
formie Kościoła wominano już od kilku wieków. 
Mówiono o niej nawet w Rzymie. I jak dotąd niko-
mu nie udało się jej peprowadzić. 

Wątpliwe jest, by Luter ped 1517 rokiem uważał 
siebie za łowieka powołanego do peprowadze-

nia reformy cheścijańskiego Kościoła. Żył wtedy 
rawami uniwersytetu. Mówił wprawdzie o nad-
użyciach w Kościele, ale tym, co naprawdę leżało 
mu na sercu, była teologia, która także potebowała 
nowych impulsów oraz gruntownej pebudowy. 

Uniwersytet w Wittenberdze, w którym Luter 
był profesorem, stał się ośrodkiem nowej teologii. 
Najpierw zwyciężyła ona w samej Wittenberdze. 
W jednym ze swoich listów Luter pisał: „Arysto-
teles traci na znaeniu i chyli się ku bliskiemu 
i trwałemu upadkowi. Wykłady na temat sentencji 
stają się nudne. Kto nie uy biblijnej teologii, traci 
słuchay”. Zyskawszy poważanie wśród profesorów 
wszechnicy wittenberskiej, Luter ze swoją teologią 
zamieał wkroyć na inne niemieckie uniwersyte-
ty. Okazję ku temu stwoyła mu obrona dyplomo-
wej pracy F. Günthera, jego unia. Luter pomagał 
Güntherowi w sformułowaniu 97 tez peciw nauce 
Dunsa Szkota, Wilhelma Ockhama i Gabriela Biela. 
Wittenberski Reformator pesłał egzemplae tez 
swojego unia do Erfuu i Norynbergi, proponu-
jąc publiną dyutę na ich temat. Tezy Günthera 
nie znalazły zainteresowania. Wtedy jesze nie był 
dość pygotowany grunt dla zwycięstwa nowej 
teologii, opaej na ewangelii Jezusa Chrystusa, któ-
ra niebawem miała rozsadzić nie tylko fundamenty 
średniowienej teologii, ale również mury papie-
skiego Kościoła. 

Odpust w średniowienym Kościele 
i u progu Reformacji 

Zmawychwstały Chrystus Pan powiedział do 
swoich uniów: „Którymkolwiek gechy odpuści-
cie, są im odpuszone, a którym zatymacie, są im 
zatymane” (Jan.20,23). Na podstawie tych słów, 
w ciągu wieków wyrosła w Kościele praktyka usznej 
owiedzi. Spowiadający się otymywał absolucję, 
yli rozgeszenie, które było pojmowane jako głos 
samego Chrystusa. Na otymującego odpuszenie 
gechów owiednik nakładał odpowiednią po-
kutę. Traktowana ona była różnie: jako kościelna 
kara za popełnione gechy, asem upatrywano 
w niej nawet wyraz kary Bożej. W eywistości 
miała ełniać funkcje wychowawe. Jednakże 
w świadomości ludu była działaniem, którym za-
sługiwało się na odpuszenie gechów. Z biegiem 
asu dokonywano zmiany jednych kar kościelnych 
na inne. Długotrwały post lub pielgymkę w woe 
pokutnym rycee zamieniali na wyprawę kyżo-
wą, asem nawet na pokaźną ofiarę pieniężną na 
utymanie wyprawy peciwko poganom. 

Sprawa odpustów
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Kiedy zakońyły się wyprawy kyżowe pe-
ciwko mahometanom, któy zajęli Palestynę, aby 
otymać odpust, a więc odpuszenie gechów 
i uwolnienie od kar kościelnych, należało w tak 
zwanych latach jubileuszowych, obchodzonych 
poątkowo co pięćdziesiąt lat, podjąć pielgymkę 
do Rzymu. Natomiast zwolnienie od pielgymki 
można było uzyskać za odpowiednią opłatą. Nie 
oznaało to zwolnienia od usznej owiedzi. 

W asach Lutra rawa odpustów stawała się 
coraz bardziej głośna. Wywoływała zgorszenie. 
Była też ęsto pedmiotem namiętnych dyskusji. 
W 1510 r. papież Juliusz II ogłosił odpust, z którego 
dochody miały być peznaone na budowę bazy-
liki św. Piotra w Rzymie. Każdy mógł otymać od-
pust, jeśli się wyowiadał i złożył odpowiedni dar 
pieniężny na budowę bazyliki. 

Młody książę Albrecht Hohenzollern, aby zostać 
zarówno arcybiskupem Moguncji i arcybiskupem 
Magdeburga, wpłacił do papieskiej kasy znaną 
sumę pieniędzy, którą zresztą pożyył od Fuggie-
rów z Augsburga. Papież Leon X w 1515 r., chcąc 
dopomóc arcybiskupowi Albrechtowi w łaceniu 
długów, wyraził zgodę na edawanie odpustów 
na terenie podległych Hohenzollernowi biskupstw. 
Część pieniędzy uzyskanych ze edaży listów od-
pustowych miała powędrować do Rzymu, ęść zaś 
wpłynąć do kasy arcybiskupa na łacenie zacią-
gniętego długu. 

Spedaż odpustów powieono Janowi Tetzlowi, 
dominikaninowi o buliwej peszłości i niedobrej 
sławie. Odpusty edawano z gorliwością waą 
lepszej rawy. Tetzel i jego towaysze dbali o wła-
ściwą oprawę edaży swojego towaru. Handlae 

triumfalnie wkraali z papieskim kyżem w bramy 
miasta, ceremonialnie witani pez radę miejską. 
Spedaży, jak zawsze, gdy się coś edaje i ku-
puje, towayszyła jarmarna atmosfera. Kazania 
odpustowe, jakie tam wygłaszano, już same wołały 
o pomstę do nieba. Spedający dawali w nich wy-
raz własnego nieuctwa, jak również lekceważyli ofi-
cjalną naukę Kościoła w rawie odpustów. 

Kaznodzieje odpustowi ośmielali się stawiać 
papieski kyż odpustowy obok kyża Chrystusa 
Pana. Łaskę ekomo ływającą z odpustowego 
kyża pyrównywano do łaski kyża Golgoty. 
Tetzel „ryał jak rozjuszony byk”, że Pan Bóg całą 
swą moc włożył w ręce papieża. Znany jest głoszony 
pez kaznodziejów odpustowych dwuwiersz: „Sko-
ro pieniądz bęknie w skyni, dusza w niebo skok 
uyni”. Kupiony list odpustowy uwalniał od kar 
yśćcowych. W zrozumieniu zarówno handlay od-
pustowych, jak i prostego ludu za pieniądze można 
było nabyć odpuszenie gechów. List odpustowy 
zezwalał także na odbycie owiedzi u dowolnie 
wybranego owiednika. Często pokazywano o-
wiednikowi nabyty odpust i żądano odpuszenia 
gechów. Bulla papieska ogłaszająca odpust była 
pełna niedomówień i niejasności. Pozwalała na 
taką interpretację odpustu, jaką reprezentował Tet-
zel i jemu podobni odpustowi kaznodzieje. Kwestia 
zbawienia powiązana w niej była z odpustem. Nie 
można się peto dziwić wyżej cytowanemu dwu-
wierszowi, ani hałaśliwej reklamie towayszącej 
edaży odpustów ani bluźnierym hasłom y 
maksymom. 

Luter, słuchający ęsto owiedzi, z perażeniem 
stwierdził, że pekroono wszelkie granice głupo-
ty, że ludzie nuają się w bluźnierstwie. Wyyny 
odpustowych handlay pozostawały w jawnej 
eności z odkryciem Lutra, iż zbawienie ło-
wieka zależy wyłąnie od łaski Bożej. Wittenber-
skiego profesora zainteresował fakt, że ów proceder 

List odpustowy

List odpustowy z podpisem Jana Tezla
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związany ze edażą listów odpustowych zupełnie 
pysłonił to, co on, zgodnie ze słowami Pisma Świę-
tego, uważał za istotne i najważniejsze w ludzkim 
życiu. Człowiek bowiem winien szukać pojednania 
z Bogiem, a więc samego sakramentu pokuty, yli 
żałować za popełnione gechy oraz szukać wiary 
rozumianej jako zwrócenie się do Boga. 

Luter nie mógł mileć, wszak odkrył ewangelię, 
a ewangelia nie może pozostać niepoznana. Czynił 
wszystko, by rozgłosić swą teologię opaą nie na 
filozofii, le na słowie Bożym. Szukał zwolenników 
dla głoszonej pez siebie nauki. Uległ jej nawet An-
dej Karlstadt, który pojechał aż do Lipska po pełne 
wydanie dzieł Augustyna, sądząc, że w nich znajdzie 
argumenty peciwko teologii Lutra. Został jednak 
pokonany i pozyskany dla teologii głoszonej pez 
młodego profesora wszechnicy wittenberskiej.

1 listopada w Wittenberdze uroyście obcho-
dzono ronicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji 
do Wittenbergi pychodziło wielu pielgymów, 
pragnących uzyskać odpust. Tu bowiem książę 
Fryderyk Mądry zgromadził line relikwie, źródło 
jego dumy i oywiście dochodów. Relikwie obło-
żone linymi odpustami ściągały esze wieących 
Saksońyków. Ks. Marcin Luter 31 października 
1516 roku wygłosił kazanie na temat odpustów. 
W swoim kazaniu wyraził pogląd, że ęsto odpust 
nie prowadzi do szerej skruchy. Odpust może uzy-
skać jedynie ten, kto prawdziwie żałuje za swoje 
gechy. Właściwie Luter zaatakował nawet samą 
ideę odpustu pez wyrażenie poglądu, że „kto 
uje wyuty sumienia z powodu gechów, jakie 
popełnił, nie usiłuje uniknąć kary, le raej tęskni 
za karą”.  

Książę Fryderyk Mądry nie był zadowolony 
z kazania augustiańskiego mnicha. Spalatin, kancle 
księcia, całkowicie oddany głoszonym pez Lutra 
ideom, starał się ułagodzić rozgniewanego księcia. 

24 lutego 1517 roku ks. Marcin Luter w kazaniu na 
dzień św. Mateusza powrócił do rawy odpustów. 
Położył nacisk na potebę prawdziwej skruchy, 
której nie wykazywali owiadający się właściciele 
listów odpustowych. 

Fryderyk Mądry właściwie nie zezwolił na e-
daż odpustów w swoim księstwie. Nie lubił arcy-
biskupa Albrechta. Nie chciał też napełniać złotem 
jego kieszeni. Ale wielu poddanych księcia Frydery-
ka Mądrego wędrowało poza granice księstwa, aby 
nabyć dla siebie list odpustowy. Luter postanowił, 
choć zupełnie nie z tej pyyny, rozprawić się 

z nadużyciami odpustowych kaznodziejów. Py-
gotował atak głównie dlatego, że nie mógł znieść 
bluźnierstwa peciwko Chrystusowemu kyżowi 
i że drogie mu było zbawienie ludzi mamionych 
pez odpustowych kaznodziejów. 

31 października 1517 roku na dwiach kościoła 
zamkowego w Wittenberdze ksiądz Marcin Luter 
pybił 95 tez, yli zdań na temat odpustów, wzy-
wając tym samym uonych do publinej dyskusji. 
Wittenberski profesor w gruncie ey nie zaatako-
wał w swoich tezach samego odpustu, le wskazał 
na właściwe jego znaenie oraz na waości, o które 
należy zabiegać. Wystąpił o pywrócenie właściwe-
go miejsca i znaenia pokuty. Można powiedzieć, że 
wystąpił także w obronie samego papieża, bowiem 
kazania odpustowe Tetzla i jego towayszy stawia-
ły Leona X w nadzwyaj kłopotliwej sytuacji. 

Czy Luter 31 października 1517 roku wieył 
w słuszność wszystkich swoich tez ? To pozostanie 
kwestią otwaą. Nikt jednak nie odpowiedział na 
jego wyzwanie. Mógł się tego odziewać, wszak 

Fryderyk Mądry Saski

ks. M. Luter pybija tezy
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koledzy z wittenberskiej wszechnicy byli całym ser-
cem za jego teologią, natomiast ci z innych uniwer-
sytetów mileli, gdyż Wittenberga wówas, jako 
miasto prowincjonalne, nie wzbudziła szególnego 
zainteresowania tym, co się w niej wydayło. 

Reakcja na tezy Lutra 
Poątkowo nikt nie zareagował żywiej na tezy 

doktora z Wittenbergi. Nikt się też nie zgłosił, by 
stanąć w szranki z ks. doktorem Marcinem Lutrem 
i publinie dyskutować na temat odpustów. An-
dej Karlstadt pyjął tezy swojego młodszego 
kolegi z entuzjazmem. Pozostali wittenberycy 
także uważali tezy Lutra za słuszne. Wittenberga 
była jednak podędnym miastem i ueni z innych 
uniwersytetów nie zainteresowali się wydaeniem 
w wittenberskiej wszechnicy. Jedynie nielini ue-
ni z Erfuu pilnie śledzili ewolucję poglądów Lutra 
i jego kolegów. Jednakże znajdowali się w opozycji 
i nawet byli skłonni zignorować nową teologię ks. 
Marcina Lutra. Luter zaś żywił nadzieję, że odbędzie 
się publina akademicka dyuta na temat odpu-
stów i z wielką niecierpliwością na nią ekał. Sam 
nie był w pełni pekonany o słuszności wszystkich 
swoich pedstawionych w tezach poglądów doty-
ących odpustów. Między innymi dał temu wyraz 
w piśmie do sekretaa miasta Norymbergi, Kysz-
tofa Scheurla. Luter zwieał się: „Są tam (w tezach) 
poruszone kwestie, które i dla mnie nie są jesze 
zupełnie pewne; i gdybym był pomyślał, że tezy te 
rawią tak wielkie wrażenie, to byłbym niejedną 
e opuścił, a na inne bym silniejszy położył na-
cisk”. Z Moguncji od arcybiskupa brandenburskiego 
Albrechta także nie nadchodziła odpowiedź, mimo 
że Luter pisał do księcia Albrechta z właściwą na 
owe asy ołobitnością: „W Bogu Najpewieleb-
niejszy Oje, Najjaśniejszy Książę Elektoe. Niech 
Wasza Książęca Mość i Pewielebność łaskawie 
wybayć ray, że ja, który jestem najmniejszym 
między ludźmi, ośmielam się do Waszej Pewieleb-
ności napisać. Pan Jezus Chrystus jest mi świadkiem, 
że nie zapomniałem, jak malukim i wzgardzonym 
jestem łowiekiem; dlatego też pez długi as 
zwlekałem z napisaniem listu. Niechaj Wasza Pe-
wielebność ray wejeć na mnie łaskawym okiem 
i wysłuchać łaskawie prośby mojej według bisku-
piej łagodności swojej”. W liście swoim Luter jednak 
bardzo zręnie pypomniał arcybiskupowi o jego 
powinnościach związanych z uędem biskupim. 
„A pecież najpedniejszym, jedynym powołaniem 
biskupów jest uyć lud ewangelii i miłości Chrystu-

sowej, albowiem Chrystus nigdzie nie nakazał ogła-
szać odpustów, le rozkazał wyraźnie, aby głoszona 
była Ewangelia. Jakiegoż niebezpieeństwa, jakiej 
trwogi dozna biskup, który każe zamilknąć Ewange-
lii. W Bogu Najpewielebniejszy Oje ! W instrukcji 
dla komisay, pod imieniem Waszej Elektorskiej 
Mości (z pewnością bez Waszej wiedzy) wydanej, 
jest napisane, że odpusty są najdroższym skarbem, 
mocą którego łowiek zostaje pojednany z Bogiem, 
a także, że ci, któy listy odpustowe kupują, nie po-
tebują więcej żałować za popełnione gechy”.  

Książę Albrecht wraz z listem Lutra otymał 
tekst 95 tez. Nie zamieał jednak wdawać się 
w jakąkolwiek dyskusję z bliżej mu nie znanym 
mnichem augustiańskim na temat odpustów, z któ-
rych erpał zyski. Ten dumny książę Kościoła wolał 
skwitować mileniem wystąpienie Lutra. Był bar-
dzo słabym teologiem. Milał ‒ pynajmniej do 
pewnego asu. 

Również na pismo Lutra nie nadchodziła odpo-
wiedź od biskupa Hieronima Schulze z Brandenbur-
ga, któremu bezpośrednio podlegał Wittenberski 
Reformator. Powodowało to pewne napięcie. Gdy 
wreszcie odpowiedź nadeszła, rawa tez Lutra była 
już głośna w całych Niemech. 

Ks. doktor Marcin Luter, który pybił swoje tezy 
na temat odpustów na dwiach kościoła zamkowe-
go w Wittenberdze nie chciał, by ktokolwiek opró 
niego ponosił odpowiedzialność, gdyby okazało się, 
że się myli lub gdyby obłożono go klątwą. 

O zamiae wystąpienia peciwko handlowi 
odpustami, Luter nie powiadomił księcia Fryderyka 
Mądrego. Nie pesłał mu również odpisu tez, co 
miał mu książę za złe. Doniósł o tym Marcinowi Lu-
trowi kancle księcia, Jey Spalatin. Wittenberski 
Reformator, broniąc się i pedkładając swoje racje, 
pisał: „Nie chciałem tez moich pesyłać najjaśniej-
szemu księciu i otoeniu jego ped doręeniem ich 
tym ludziom, peciwko którym są wymieone, a to 
dlatego, aby nie pomyślał ktoś, że wydałem je bądź 
to z polecenia dworu, bądź dla zaskarbienia sobie ła-
ski księcia, bądź peciwko arcybiskupowi mogunc-
kiemu. Słyszę, że niektóy już sobie tak e tłuma-
ą. Mogę okojnie zapysiąc, że tezy wydałem bez 
wiedzy księcia Fryderyka”. Jednakże książę Fryderyk 
Mądry gniewał się na Lutra z powodu jego tez pe-
ciwko odpustom. Złożyło się na to wiele pyyn. 
Spalatin musiał uokajać i pekonywać księcia, 
że augustiański mnich z Wittenbergi ma rację 
w rawie odpustów i że jemu leży na sercu chwała 
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Chrystusa i dobro Kościoła. 
Luter, oekując na publiną dyskusję i odpo-

wiedź arcybiskupa mogunckiego oraz biskupa bran-
denburskiego, peżywał ciężkie chwile. Zmagał się 
z samym sobą. Wielu duchownych z otoenia Lutra 
zgadzało się z jego poglądami, ale nie wszyscy po-
chwalali jego wniosek rozprawienia się z kaznodzie-
jami odpustowymi. W zakonie augustianów oba-
wiano się gwaownej reakcji dominikanów. Cios 
wymieony peciwko Lutrowi mógłby dosięgnąć 
całą kongregację, do której należał Luter. 

Zniecierpliwiony i zawiedziony brakiem reak-
cji na swoje tezy rozesłał Luter kilka egzemplay 
pyjaciołom, któy postarali się o wydanie ich 
drukiem, a tym samym rozpropagowali je w całych 
Niemech. Tezy Lutra ytali niemal wszyscy. Bu-
dziły zrozumiałe zainteresowanie. Widziano w nich 
manifest zwiastujący nadejście nowych asów. Do 
publinej dyuty jednak nie doszło. Luter oeki-
wał na nią. Dążył do jej rowokowania. Nie osią-
gnął jednak zamieonego celu. Stało się coś, ego 
się nie odziewał. Ruszyła lawina. 

W bardzo krótkim asie wszyscy na terenie 
Niemiec mówili na temat tez Lutra. Jedni ytali je 
i witali z radością, inni lękali się o losy śmiałka z Wit-
tenbergi, jesze innych pyprawiały o wściekłość. 
Do tych ostatnich należał Jan Tetzel, który tezy Lutra 
otymał z rąk Hieronima Schulza, biskupa branden-
burskiego. Tetzel zareagował gwaownie. „W ciągu 
tech tygodni heretyk znajdzie się na stosie” - wołał 
z właściwą sobie chełpliwością i pewnością siebie. 

W grudniu 1517 roku do Wittenbergi dotarły 
pierwsze wiadomości o reakcji wpływowych osób 
na tezy Lutra. Pewne obawy budziła wiadomość 
o zbliżającej się kapitule dominikańskiej, która mia-
ła zebrać się w styniu we Frankfurcie. Dominika-
nie kierowali inkwizycją i należało się odziewać, 
że dominikanin Tetzel będzie nalegał na konfratrów, 
by rozpoęli peciwko Lutrowi dochodzenie. Wła-
ściwie tezy Lutra były pomyślane jako pedmiot 
publinej akademickiej dyskusji i nie dawały pod-
staw do rozpoęcia dochodzenia mającego na celu 
oskarżenie o herezję. Jednakże w owych asach 
nie zastanawiano się, co można, a ego nie moż-
na. Spedawanie odpustów jest tego wymownym 
pykładem. 

Do pierwszej publinej i uędowej reakcji na 
tezy Lutra doszło właśnie we Frankfurcie, gdzie Tet-
zel zdołał pekonać doktora Konrada Kocha zwa-
nego Wimpiną, by napisał tezy peciwko Lutrowi. 

Dekada Lutra
Tetzel był dobrym edawcą odpustów, ale na 
teologii się nie znał. Dyuta na temat tez Wimpiny 
w libie 106 odbyła się 20 stynia 1518 roku. ̇ Luter 
z wielu powodów nie mógł wziąć w niej udziału. 
Nie zrobiła też większego wrażenia, gdyż tezy Wim-
piny właściwie zawierały wszystko to, co Luter 
zwalał w swoich tezach. Poglądy ene ze zda-
niem Lutra w rawie odpustów traciły wyraźnie 
na popularności. I chociaż tezy Konrada Kocha gra-
niyły z formalną herezją, wyraźnie bowiem stały 
w eności ze zdrowym nuem teologii Kościoła, 
to jednak nie peciwko Wimpinie, le peciwko 
Lutrowi zamieano wytoyć proces o herezję. 

Do Wittenbergi docierały też radosne wieści. 
Wielu uonych i światłych mężów zainteresowało 
się tezami Lutra. Należał do nich wielki humanista 
Erazm z Rotterdamu. Dzięki jego pyjaźni z Toma-
szem Morem dotarły w marcu 1518 roku do Anglii. 
Albrecht Dürer pesłał Lutrowi wraz z miłym listem 
kilka swoich deworytów. Biskup Merseburga miał 
oświadyć, że tezy winny być ogłoszone w innych 
miejscowościach, gdyż należało ostec ludzi ped 
nadużyciami Tetzla. Radość budził pede wszyst-
kim entuzjazm, z jakim ytano w Niemech tezy 
Lutra. Jednakże ta radość nie trwała długo. Należało 
właściwie ocenić zaistniałą sytuację. Na horyzoncie 
zaęły pojawiać się ciemne chmury. Bua była nie-
unikniona. Czy pyniesie zniszenie, y odświeży 
atmosferę? 

Tezy Lutra na temat odpustów nie dotyyły 
fundamentalnych nauk Kościoła cheścijańskiego. 
Poruszone w nich zostały tematy peryferyjne, choć 
wywołujące zgorszenie. Wśród tez znajdują się jed-
nak ty, których znaenie jest niepemijające:

Teza 1. 
„Gdy Pan i Mist nasz Jezus Chrystus po-

wiada: „Pokutujcie”, to chce, aby całe życie 
wiernych było nieustanna pokutą”.

Teza 62. 
„Prawdziwym skarbem Kościoła jest naj-

świętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej”.
Teza 94. 
„Należy upominać cheścijan, aby usiło-

wali iść za Chrystusem jako głową swoją, 
pez kyż, śmierć i piekło”.

ks. Manfred Uglo


