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W Wittenberdze Marcin Luter pracował jako profesor teologii 
na uniwersytecie oraz jako kaznodzieja w kościele miejskim. 
Bezprawny handel listami odpustowymi (por. arkusz 9) był 
dla niego cierniem w oku, ponieważ w ten sposób wykorzysty-
wano lęki ludzi, by zarabiać pieniądze. W październiku 1517 
roku opublikował 95 tez przeciwko nadużyciom dotyczącym 
odpustów. Historycy spierają się, czy Luter przybił swoje tezy 
młotkiem do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Na 
początku wcale nie przewidywał ich publikacji – wysłał je 31 

października 1517 roku do arcybiskupa Albrechta Hohenzollerna (Albrechta z Brandenburgii). Ponieważ nie 
otrzymał od niego odpowiedzi, przekazał tezy kilku innym uczonym przyjaciołom, którzy opublikowali je 
bez jego wiedzy. W mgnieniu oka rozeszły się po całym cesarstwie i doprowadziły do gwałtownych dyskusji 
publicznych. 

1 
Historia nie wie, czy Luter rzeczywiście przybił tezy do drzwi kościelnych. Zastanówcie się, dlaczego mimo to 
obraz Reformatora machającego młotkiem przetrwał do dzisiaj. 

2 
Przeczytajcie poniższe fragmenty 95 tez. W parach poszukajcie wewnętrznej logiki argumentacji Lutra i przed-
stawcie ją. Wolne miejsce obok można wykorzystać na notatki.

1. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: „Pokutujcie”, to chce, 
aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. 
21. Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi, twierdząc, że przez 
odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkiej kary i zbawiony. 
27. Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce 
zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci.
32. Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zbawienie przez 
listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi. 
36. Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma 
i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy. 
43. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać 
potrzebującym, niż kupować odpusty. 
49. Należy nauczać chrześcijan, że odpust papieski jest dobry, jeżeli się na nim 
nie buduje zbawienia; lecz jest nader szkodliwy, jeśli z powodu niego tracimy 
bojaźń Bożą. 
50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich 
szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił 
katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała 
jego owieczek. 
62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. 
86. Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne 
pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra? 
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Wyobraźcie sobie, że w listopadzie 1517 roku stoicie w tłumie na rynku w Wittenberdze. Ulotki zawierające 95 
tez rozchodzą się lotem błyskawicy i są publicznie odczytywane. Niektórzy są wściekli, inni zaciekawieni, część 
osób popiera krytykę Lutra. Zostajecie wciągnięci w rozmowę o tezach i…

Niech ochotnicy przygotują krótką scenkę – w której przeciwnik Lutra, zwolennik Lutra i niezdecydowany 
obserwator dyskutują ze sobą – i przedstawią ją. Oprócz rozmowy w gospodzie z 5. odcinka filmu, inspiracje 
można znaleźć w poniższych dymkach. 

Dlaczego ten Luter w ogóle 
uważa, że wolno mu 
krytykować Kościół?

Zaledwie wczoraj zaniosłem 
wszystkie oszczędności Tetzlowi 

i kupiłem list odpustowy. 
Czy nagle staje się 

on bezwartościowy?

Bardzo się boję czyśćca. 
Tezy Lutra mi tam nie pomogą!

Czy to znaczy, że papież się myli?
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