TEKST ŹRÓDŁOWY

95 TEZ MARCINA LUTRA
1. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: "Pokutujcie'', to chce, aby całe życie
wiernych było nieustanna pokutą. […]
33. Należy się strzec tych, którzy powiadają, że odpust papieski jest najszacowniejszym
darem Bożym, przez który człowiek może pojednać się z Bogiem.[…]
36. Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego
zupełne odpuszczenie męki i winy. […]
45. Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje
odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży. […]
67. Odpust zachwalany przez kaznodziejów, jako wielka łaska, jest istotnie łaską wielką, gdyż
im przynosi wiele pieniędzy. […]
72. Kto przeciw samowolnym i kłamliwym słowom kaznodziei odpustowego występuje niech
będzie błogosławiony! […]
76. […] Twierdzimy, że odpust papieski nawet najmniejszego grzechu odpuścić nie może - o
ile będziemy pod odpustem rozumieli zmazanie winy tego grzechu. […]

1. Jakiego dokumentu są to fragmenty i kto jest jego autorem?
2. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij okoliczności powstania tego dokumentu.
3. Na podstawie tekstu napisz co, według autora, należy robić aby uzyskać odpuszczenie
grzechów.
4. Na podstawie tekstu napisz co autor sądzi o odpustach.

Ad.1. Są to fragmenty 95 tez autorstwa Marcina Lutra.
Ad.2. Najważniejszą przyczyną wystąpienia Marcina Lutra, podczas którego ogłosił on 95 tez,
był szeroko rozumiany kryzys Kościoła Katolickiego. Jednym z jego aspektów był nadmierny
fiskalizm papieski przejawiający się między innymi praktyką pobierania odpustów
wprowadzoną przez papieży Juliusza II i Leona X. Polegała ono na tym, że w zamian za
wniesienie odpowiednich kwot pieniężnych na rzecz Kościoła, wierni otrzymywali
zapewnienie odpuszczenia kary za grzechy. Wielkość odpustu zależała od wysokości
wniesionej sumy. To właśnie przeciwko tej praktyce wystąpił Marcin Luter i 31 października
1517 roku w Wittenberdze ogłosił 95 tez, w których zaatakował odpusty jako niesłuszne i
bezcelowe.
Ad.3. Według Marcina Lutra, człowiek, aby uzyskać odpuszczenie swoich grzechów powinien
głęboko i szczerze żałować, że je popełnił (teza 36.), pokutować przez całe życie (teza 1.), oraz
pomagać bliźnim (teza 45.).
Ad.4. Marcin Luter, w kwestii odpustów, uważał, iż:
- odpust papieski nie prowadzi do pojednania z Bogiem (teza 33. i 45.)
- nie kupno odpustu, lecz głęboki żal za grzechy spowoduje ich odpuszczenie (teza 36.)
- dzięki sprzedaży odpustów duchowni zarabiają pieniądze – nie należy wierzyć w jego moc
(teza 67.)
- trzeba występować przeciwko kłamstwom głoszonym przez kaznodziejów przekonujących
ludzi o zbawiennym działaniu odpustów (teza 72.)
- odpust papieski nie może zmazać nawet najmniejszego grzechu (teza 76.)

