
„Z	  miłości	  do	  prawdy”:	  500	  lat	  Lutra!	  

	  

W	  Dortmundzie	  mówi	  się	  wieloma	  językami;	  obok	  niemieckiego	  także	  arabskim,	  angielskim,	  
perskim,	  polskim,	  rosyjskim,	  tureckim	  i	  niemieckim	  narzecza	  Ruhry!	  

I	  w	  każdym	  	  z	  tych	  języków	  ludzie	  obchodzą	  jubileusz	  500-‐lecia	  Reformacji,	  która	  rozpoczęła	  
się	  od	  przybicia	  Tez	  przez	  Marcina	  Lutra	  w	  dniu	  31	  października	  1517	  roku.	  

Wyjątkową	  zasługą	  Marcina	  Lutra	  było	  to,	  że	  uwolnił	  on	  drogę	  do	  Boga,	  zablokowaną	  przez	  
potężnych	  i	  gwałtownych	  przywódców	  religijnych	  tamtych	  czasów,	  i	  uczynił	  ją	  dostępną	  dla	  
wszystkich	  ludzi.	  Odwagę	  i	  zaangażowanie	  profesora	  teologii	  dr	  Marcina	  Lutra	  podziwiali	  
nawet	  jego	  przeciwnicy.	  

Aby	  każdy,	  kto	  świętuje	  Reformację	  mógł	  zrozumieć	  to	  co	  Luter	  przyniósł	  światu	  także	  w	  
swoim	  języku,	  oto	  siedem	  najważniejszych	  tez	  z	  tych	  	  95-‐ciu	  	  –	  w	  wolnym	  przekładzie	  za	  
Marcinem	  Lutrem	  	  	  	  	  	  	  	  (w	  nawiasach	  numer	  oryginalnej	  tezy):	  

„Z	  miłości	  do	  Prawdy	  i	  pragnienia	  jej	  ujawnienia…”:	  

1   Gdy	  nasz	  Pan	  i	  Mistrz	  Jezus	  Chrystus	  mówiąc:	  „Upamiętajcie	  się,	  przybliżyło	  się	  bowiem	  
Królestwo	  Niebios”.	  chciał,	  aby	  całe	  życie	  wierzących	  było	  upamiętaniem.	  (1)	  

2   Zwierzchnik	  religijny	  nie	  może	  odpuścić	  żadnej	  winy;	  może	  tylko	  oświadczyć	  i	  
stwierdzić	  ,	  że	  odpuszczona	  jest	  przez	  Boga.	  (6)	  

3   Na	  wieki	  będą	  potępieni,	  razem	  z	  ich	  naukami,	  ci,	  którzy	  wierzą,	  że	  mogą	  pieniędzmi	  
wykupić	  się	  od	  winy	  i	  nimi	  zapewnić	  sobie	  zbawienie.	  (32)	  	  

4   Każdy	  prawdziwie	  skruszony	  chrześcijanin	  dostępuje	  zupełnego	  darowania	  kary	  i	  
winy;	  bez	  konieczności	  dawania	  pieniędzy	  Kościołowi.	  (36)	  

5   Należy	  uczyć	  chrześcijan:	  Kto	  daje	  biednemu	  lub	  pożycza	  potrzebującemu,	  postępuje	  
lepiej,	  niż	  gdyby	  pieniędzmi	  próbował	  wykupić	  się	  od	  swoje	  winy.	  (43)	  

6   Prawdziwym	  skarbem	  Kościoła	  jest	  święta	  Ewangelia	  chwały	  i	  łaski	  Boga.	  (62)	  
7   I	  	  tak	  chrześcijanie	  mogą	  zaufać,	  że	  raczej	  przez	  wiele	  ucisków	  wejdą	  do	  nieba	  niż	  

przez	  pewność	  fałszywego	  pokoju.	  (95)	  	  	  

95	  Tez	  Lutra	  tworzyło	  podstawę	  czterech	  istotnych	  dla	  Reformacji	  „sola”	  (po	  łacinie	  
„wyłącznie,	  tylko”):	  

Sola	  scriptura:	  „Tylko	  Pismo	  Święte”.	  Ono	  jest	  najwyższym	  autorytetem.	  Ono	  jest	  źródłem	  
wiary	  	  	  	  	  	  	  	  	  i	  miernikiem	  wszelkiej	  chrześcijańskiej	  mowy	  i	  działania.	  

Sola	  fide:	  	  	  „Tylko	  przez	  wiarę”.	  Zbawienie	  (ratunek)	  pochodzi	  wyłącznie	  z	  wiary	  w	  Jezusa	  
Chrystusa,	  	  	  a	  nie	  przez	  uczynki,	  nawet	  najbardziej	  pobożne.	  



Sola	  gratia:	  „Tylko	  przez	  łaskę”.	  Bez	  własnego	  udziału	  człowiek	  zostaje	  usprawiedliwiony	  
przez	  Boga.	  

Solus	  Christus:	  	  „Tylko	  Jezus	  Chrystus”.	  Nie	  ma	  innego	  pośrednika	  między	  Bogiem	  a	  ludźmi.	  
Jezus	  Chrystus	  –	  prawdziwy	  Człowiek	  prawdziwy	  Bóg	  –	  jest	  wyłącznym	  Ratownikiem	  
(Zbawicielem),	  Królem	  	  	  	  i	  Panem.	  Tylko	  On	  może	  –	  i	  chce	  –	  darować	  wieczne	  życie	  w	  
obecności	  Boga.	  

To	  uwalniające	  i	  radosne	  poselstwo	  rozprzestrzeniło	  się	  potem	  szybko	  po	  całej	  Europie	  i	  
przez	  to	  mnóstwo	  ludzi	  znalazło	  wiarę	  w	  Jezusa	  Chrystusa.	  

Bóg,	  którego	  głosił	  Luter,	  żyje	  i	  dziś,	  a	  Jego	  szczera	  miłość	  obejmuje	  wszystkich	  ludzi.	  Bez	  
względu	  na	  to	  skąd	  pochodzimy	  i	  jakim	  językiem	  mówimy,	  Bóg	  pozwala	  się	  znaleźć,	  jeśli	  Go	  
naprawdę	  szukamy.	  Szukanie	  można	  rozpocząć	  po	  prostu	  tak:	  „Boże,	  jeśli	  naprawdę	  jesteś	  
taki,	  jak	  mówi	  Biblia,	  to	  pokaż	  mi	  proszę	  wyraźnie,	  że	  mnie	  kochasz”.	  Życie	  z	  Bogiem	  jest	  
lepsze	  niż	  wszystko,	  co	  możesz	  sobie	  wyobrazić.	  A	  gdyby	  tak	  spróbować?	  

Wskazówki	  dla	  pogłębienia:	  

•   95	  tez	  Lutra	  w	  języku	  polskim:	  http://dabar.de/old.dabar/Tezy.pdf	  	  
•   95	  tez	  Lutra	  w	  innych	  językach:	  www.westhafenverlag.de	  	  
•   Słowo	  Boże	  w	  wielu	  językach:	  www.orientierung-‐m.de	  	  

	  

Wydawca:	  Orientierung:	  M	  e.V.,	  Dortmund,	  www.orientierung-‐m.de	  

Luter	  dał	  Niemcom	  Ewangelię	  w	  ich	  języku	  ojczystym	  –	  my	  dajemy	  ją	  migrantom,	  uchodźcom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  turystom	  w	  Niemczech	  w	  ich	  języku	  ojczystym,	  bo	  Ewangelia	  mówi	  każdym	  językiem!	  

Za	  przyjaznym	  wsparciem	  Międzynarodowej	  Fundacji	  Marcina	  Lutra:	  http://www.luther-‐
stiftung.org/	  


