
Pocz¹tek 95 tez po ³acinie, wydanie ksi¹¿kowe

Martin Luther � 95 Tez z 1517 roku
Orygina³ zosta³ napisany po ³acinie. Niniejszy tekst polski jest t³umaczeniem niemieckiej wersji 95 tez
odtworzonej przez Kurta Alanda na bazie jêzyka Martina Luthra, u¿ywanego w innych jego pismach.
Orygina³ 95 tez w wydaniu plakatowym z Wittenbergi nie zachowa³ siê. Zachowa³y siê jedynie pó�niejsze
wydania ksi¹¿kowe.

Z mi³o�ci do Prawdy i z gorliwo�ci jej rozpowszechniania
bêdzie siê w Wittenberdze dyskutowaæ na poni¿sze tematy
pod przewodnictwem czcigodnego ojca Martina Luthra,
magistra sztuk wolnych i �wiêtej teologii, jako te¿ zwyk³e-
go profesora tych¿e. Przeto prosi on tych, którzy przybyw-
szy ustnie dyskutowaæ nie mog¹, by jako nieobecni pisem-
nie to uczynili. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Amen.

1. Skoro nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus mówi³: �Poku-
tujcie� itd. (Mat. 4:17), to chcia³ on, by ca³e ¿ycie wierz¹-
cych by³o pokut¹.

2. S³owo to nie mo¿e byæ rozumiane jako pokuta sakramen-
talna, tj. nie jako spowied� i zado�æuczynienie, które doko-
nywane s¹ przez urz¹d kap³añski.

3. Nie chodzi tu te¿ jednak o puste, wewnêtrzne pokutowa-
nie; by³oby to w jeszcze mniejszym stopniu pokut¹, nie mia-
³oby te¿ zewnêtrznego skutku w postaci ró¿nego rodzaju
umartwiania cia³a.

4. Przeto pozostaje te¿ kara tak d³ugo, dok¹d trwa niena-
wi�æ cz³owieka do samego siebie, tj. prawdziwa, wewnêtrz-
na pokuta, czyli a¿ do wej�cia do Królestwa Niebieskiego.

5. Papie¿ nie powinien i nie mo¿e wymierzaæ kary jako ta-
kiej, któr¹ by nak³ada³ wedle swej decyzji albo wed³ug prze-
pisów ko�cielnych.

6. Papie¿ nie mo¿e inaczej darowaæ niczyjej winy, jak tylko
o�wiadczaj¹c i stwierdzaj¹c, ¿e jest ona darowana przez
Boga. Poza tym mo¿e darowaæ takow¹ w przypadkach jemu
zastrze¿onych; gdyby go w tych sprawach lekcewa¿ono,
wina pozostawa³aby w ca³ej mocy.

7. Bóg w ogóle nie odpuszcza nikomu jego winy bez jedno-
czesnego ca³kowitego i pokornego poddania  go kap³anowi
jako swojemu przedstawicielowi.

8. Ko�cielne przepisy pokutne odnosz¹ siê jedynie do ¿yj¹-
cych; umieraj¹cy nie powinni byæ do nich zobowi¹zani.

9. Dlatego te¿ dobrze nam czyni duch �wiêty przez papie¿a,
który spod jego uprawnieñ wyjmuje przypadki �mierci i
najwy¿szego zagro¿enia.

10. Ci kap³ani, którzy umieraj¹cym pod gro�b¹ czy�æca
wymierzaj¹ jeszcze ko�cielne kary pokutne, postêpuj¹ nie-
m¹drze i �le.

11. Nauka o tym, ¿e mo¿na zamieniæ ko�cielne kary pokut-
ne w karê czy�æca, jest k¹kolem, który najwidoczniej zosta³
posiany, gdy posnêli stró¿owie (dos³. biskupi - przyp. t³um)
(por. Mat. 13:25 i dalej).

12. Raczej wiêc powinno siê wymierzaæ kary ko�cielne nie
po, ale przed rozgrzeszeniem, aby w ten sposób sprawdziæ
szczero�æ skruchy.

13. Umieraj¹cy zostali przez �mieræ uwolnieni od wszyst-
kiego, umarli wiêc tak¿e dla przepisów ko�cielnych, jako ¿e
ich wymagania s¹ dla nich prawnie nieaktualne.

14. Gdyby zdrowie umieraj¹cego, czyli mi³o�æ (do Boga),
by³o jeszcze niedoskona³e, to powinien on zostaæ pobudzo-
ny do wielkiego strachu, i to tym wiêkszego, im s³absza jest
mi³o�æ.

15. Ta boja�ñ i ten strach s¹ ju¿ same przez siê - ¿eby ju¿
nie wspomnieæ o innych rzeczach - wystarczaj¹ce, by przy-
gotowaæ ból czy�æca, poniewa¿ le¿¹ one blisko strachu roz-
paczliwego zw¹tpienia.

16. Miêdzy piek³em, czy�æcem i niebem wystêpuje najwi-
doczniej taka sama ró¿nica jak miêdzy zw¹tpieniem, pra-
wie zw¹tpieniem oraz byciem pewnym jego uleczenia.



17. Wydaje siê konieczne z jednej strony pomniejszanie stra-
chu dusz przed czy�æcem, a z drugiej strony pomna¿anie
mi³o�ci (do Boga).

18. Wydaje siê, ¿e ani rozs¹dek, ani podstawa Pisma �wiê-
tego nie potwierdzaj¹ tego, ¿eby znajdowa³y siê one poza
stanem, w którym mo¿na otrzymaæ pomno¿ony udzia³ w
zas³udze albo mi³o�ci (Bo¿ej).

19. Wydaje siê jednocze�nie, ¿e dusze te, a przynajmniej
nie wszystkie, nie mog¹ byæ absolutnie pewne swego b³o-
gos³awieñstwa, chocia¿ my nie mamy co do tego w¹tpliwo-
�ci.

20. Gdy papie¿ udziela �ca³kowitego odpustu od wszelkich
kar�, to nie ma przez to na my�li ³¹cznie wszystkich kar,
lecz tylko te, które zosta³y przez niego osobi�cie na³o¿one.

21. Przeto myl¹ siê wszyscy kaznodzieje odpustów, którzy
g³osz¹, ¿e cz³owiek przez odpust papieski mo¿e zostaæ uwol-
niony od wszystkich kar.

22. O tyle¿ wiêcej nie mo¿e on uwalniaæ dusz w czy�æcu od
takiej kary, od której za ¿ycia wedle przepisów ko�cielnych
musia³yby one pokutowaæ.

23. Gdyby uwolnienie od wszelkiej kary by³o dla kogokol-
wiek mo¿liwe, to jedynie synowie zw¹tpienia uchodziliby
za najdoskonalszych ludzi, tj. najmniej licznych.

24. W konsekwencji wiêkszo�æ ludu jest zwiedziona, gdy
siê jej górnolotnymi s³owami wprost obiecuje, jakoby kara
zosta³a zniesiona.

25. Ta sama moc, któr¹ w ogólno�ci papie¿ ma nad czy�æ-
cem, przys³uguje w szczególno�ci ka¿demu biskupowi i
duchownemu w jego okrêgu albo parafii.

26. Papie¿ postêpuje bardzo dobrze, gdy siêga nie po w³a-
dzê klucza, która mu w ogóle nie przys³uguje, ale orêdow-
niczo zjednuje odpuszczenie dla dusz (w czy�æcu).

27. Naukê ludzk¹ g³osi ten, kto mówi: Gdy tylko zabrzêczy
pieni¹dz w skrzynce, dusza ulatuje (z czy�æca).

28. Pewne jest to, ¿e zysk i po¿¹danie mog¹ wzrastaæ, gdy
pieni¹dz brzêczy w skrzynce; czy za� ko�ció³ odniós³ suk-
ces w swoim orêdownictwie, zale¿y jedynie od Boga.

29. Któ¿ wie, czy wszystkie dusze, które znajduj¹ siê w
czy�æcu, maj¹ ¿yczenie zostaæ z niego wykupione?

30. Nikt nie mo¿e byæ pewien szczero�ci swej skruchy; a w
jeszcze mniejszym stopniu dotyczy to rezultatu doskona³e-
go odpuszczenia.

31. Cz³owiek, który we w³a�ciwy sposób zas³uguje na od-
pust, trafia siê równie rzadko, jak ten, kto w s³usznej m¹-
dro�ci czyni pokutê, tj. zdarza siê to niezwykle rzadko.

32. Kto wierzy, ¿e dziêki listom odpustowym (albo dyspen-
som - przyp. t³um.) jego zbawienie jest pewne, bêdzie prze-
klêty na wieki razem ze swymi nauczycielami.

33. Nale¿y siê strzec nauk, wedle których odpust papieski
jest bezcenn¹ ³ask¹ Bo¿¹, przez któr¹ ludzie zostaj¹ pojed-
nani z Bogiem.

34. £aski odpustne dotycz¹ za� niestety ustanowionych przez
ludzi kar sakramentalnego zado�æuczynienia.

35. Oznacza to, ¿e nie po chrze�cijañsku ucz¹ ci, co mówi¹,
¿e dla odkupienia duszy (z czy�æca) jak i otrzymania przy-
wileju spowiedzi nie jest konieczna skrucha.

36. Ka¿dy chrze�cijanin, który odczuwa rzeczywist¹ skru-
chê, ma prawo do zupe³nego odpuszczenia kary i winy, tak-
¿e bez listu odpustnego.

37. Ka¿dy prawdziwy chrze�cijanin, czy to ¿ywy, czy uma-
r³y, ma udzia³ we wszystkich dobrach Chrystusa i Ko�cio³a;
Bóg da³ mu je tak¿e bez listu odpustnego.

38. Pomimo tego w ¿adnym przypadku nie nale¿y lekcewa-
¿yæ odpuszczeñ i udzia³ów, które s¹ powierzone papie¿owi;
s¹ one bowiem, jak ju¿ powiedzieli�my, oznajmieniem od-
puszczenia Bo¿ego.

39. Nawet najbardziej wykszta³conym teologom powinno
wydaæ siê w najwy¿szym stopniu trudne do pogodzenia jed-
noczesne wychwalanie przed ludem wielkiej warto�ci od-
pustów oraz prawdziwej skruchy.

40. Prawdziwa skrucha bêdzie siê lubowa³a w karach i bê-
dzie ich szuka³a; obfito�æ odpustów za� uczy ich nienawi-
dzenia, a przynajmniej pomniejsza ich znaczenie.

41. Odpust papieski nale¿a³oby g³osiæ z najwy¿sz¹ ostro¿-
no�ci¹, aby ludzie nie zaczêli b³êdnie rozumowaæ, jakoby
mia³ on wiêksz¹ warto�æ ni¿ dobre uczynki mi³o�ci.

42. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e nie jest przekonaniem
papie¿a, jakoby udzielenie odpustu da³o siê w jakimkolwiek
stopniu porównaæ do uczynków mi³osierdzia.

43. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e lepiej jest podarowaæ
co� biednym albo u¿yczyæ potrzebuj¹cym, ni�li kupowaæ
odpusty.

44. Przez uczynek mi³o�ci wzrasta bowiem w cz³owieku
mi³o�æ i staje siê on lepszym; podczas gdy przez odpust nie
stanie siê on lepszy, a jedynie uwolniony od kary.

45. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e kto widzi potrzebuj¹ce-
go a nie pomaga mu, zamiast tego za� swoje pieni¹dze wy-
daje na odpusty, ten zas³u¿y³ sobie nie na papieski odpust,
ale na Bo¿¹ pomstê.

46. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e kto nie posiada nadwy-
¿ek, zobowi¹zany jest zatrzymaæ �rodki konieczne dla utrzy-
mania domu i w ¿adnym przypadku nie traciæ pieniêdzy na
odpusty.

47. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e zakup odpustu jest do-
browolny a nie nakazany.

48. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e papie¿ potrzebuje mo-
dlitw, które zanosz¹ za niego pobo¿ni duchem, a z tego
wynika, ¿e tak¿e przy udzielaniu odpustów s¹ one bardziej
po¿¹dane ni¿ pieni¹dze, które cz³owiek jest gotów zap³a-
ciæ.

49. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e odpust papieski jest po-
¿yteczny, gdy cz³owiek nie pok³ada w nim swej ufno�ci, a
¿e jest wiêcej ni¿ szkodliwy, gdy z jego powodu cz³owiek
przestaje siê baæ Boga.



50. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e gdyby papie¿ wiedzia³,
w jaki sposób kaznodzieje odpustowi wyci¹gaj¹ pieni¹dze,
to wola³by on raczej spaliæ na popió³ ko�ció³ Piotra, ni¿
wybudowaæ go ze skóry, miêsa i ko�ci swej trzody.

51. Nale¿y nauczaæ chrze�cijan, ¿e papie¿ w razie koniecz-
no�ci (je�liby tak byæ musia³o) by³by tak¿e gotów sprzedaæ
ko�ció³ Piotra, aby daæ pieni¹dze wielu tym, od których je
kaznodzieje odpustowi wy³udzili.

52. Pró¿n¹ jest nadzieja, ¿e zostanie siê ub³ogos³awionym
przez listy odpustne, nawet wtedy, gdyby komisarz, albo i
sam papie¿, oddawa³ za to sw¹ duszê w zastaw.

53. Wrogami Chrystusa i papie¿a s¹ ci, którzy dla kazañ
odpustnych w innych ko�cio³ach ca³kowicie przemilczaj¹
S³owo Bo¿e.

54. S³owo Bo¿e bywa l¿one, gdy w jednym kazaniu tyle
samo albo nawet wiêcej czasu po�wiêca siê odpustowi, co
samemu S³owu Bo¿emu.

55. Powinno byæ przekonaniem papie¿a, ¿e je�li dla uczcze-
nia odpustu, który ma najwyra�niej niewielk¹ warto�æ, roz-
brzmiewa dzwon i odprawia siê okaza³e ceremonie, to dla
uczczenia Ewangelii, która jest najwy¿szym dobrem, po-
winny rozbrzmieæ setki dzwonów i zostaæ odprawionych
setki wystawnych uroczysto�ci.

56. Skarb ko�cielny, z którego papie¿ rozdaje odpusty, albo
nie jest wyra�nie naznaczony, albo lud Chrystusowy nie zna
go w ogóle.

57. Rozchodzi siê zatem widocznie nie o doczesny skarb,
skoro tak wielu kaznodziei dba, aby zbyt lekko z niego wy-
dawaæ, a jedynie gromadziæ.

58. Jednak nie zawiera on tak¿e zas³ug Chrystusa i jego
�wiêtych, jako ¿e te dzia³aj¹ niezmiennie bez papie¿a. £a-
ska dla tych, którzy s¹ wewn¹trz, a krzy¿, �mieræ i piek³o
dla tych, którzy s¹ na zewn¹trz.

59. �wiêty Laurenty uznawa³ biednych w parafii za skarb
ko�cio³a, ale potrzebowa³ on S³owa, tak jak wtedy by³o to
na porz¹dku dziennym.

60. Uznajemy i mamy do tego mocne podstawy, ¿e klucz
ko�cio³a, który podarowa³ nam Chrystus przez swoj¹ zas³u-
gê jest owym skarbem.

61. Oczywiste jest, ¿e jest on wystarczaj¹cy dla udzielenia
zwolnienia od kary w przypadkach zastrze¿onych dla w³a-
dzy papieskiej.

62. Prawdziwym skarbem ko�cio³a jest naj�wiêtsza Ewan-
gelia chwa³y i ³aski Bo¿ej.

63. Skarb ten jest jednak, co zrozumia³e, powszechnie znie-
nawidzony, jako ¿e czyni on pierwszych ostatnimi.

64. W przeciwieñstwie do tego skarb odpustowy, co zrozu-
mia³e, jest powszechnie lubiany, gdy¿ on czyni ostatnich
pierwszymi.

65. Dlatego skarb Ewangelii jest sieci¹, przy pomocy której
schwytani zostali niegdy� ludzie, którzy posiadali bogac-
twa.

66. Skarb odpustowy jest sieci¹, przy u¿yciu której ³owi siê
obecnie bogactwo ludzi.

67. Odpust, który kaznodzieje odpustowi obwo³ali �wielk¹
³ask¹�, mo¿na do pewnego stopnia rzeczywi�cie tak w³a-
�nie rozumieæ, gdy¿ oznacza on wielki interes.

68. W porównaniu jednak do ³aski Bo¿ej oraz czci krzy¿a
jest on w rzeczywisto�ci najmniejsz¹ z ³ask.

69. Biskupi i ksiê¿a zobowi¹zani s¹ z najwy¿sz¹ uleg³o�ci¹
zezwoliæ na dzia³anie komisarzy papieskiego odpustu.

70. S¹ jednak w jeszcze wiêkszym stopniu zobowi¹zani
otwieraæ uszy i oczy na to, by nie g³osili oni swych snów,
zamiast wykonywaæ zalecenie papieskie.

71. Kto wypowiada siê przeciwko prawdziwemu sensowi
papieskiego odpustu, ten niech bêdzie odrzucony i przeklê-
ty.

72. Kto za� przeciwko bezczelnym i �mia³ym wypowiedziom
kaznodziei odpustowych na stra¿y stoi, niech bêdzie b³ogo-
s³awiony.

73. Tak jak papie¿ s³usznie spieszy z kar¹ banicji przeciw-
ko tym, którzy staraj¹ siê przy u¿yciu jakiego� podstêpu
gospodarczo szkodziæ przedsiêwziêciu odpustowemu,

74. tak te¿ daleko wiêcej chce on skierowaæ karê banicji
przeciwko tym, którzy os³aniaj¹ odpusty, aby szkodziæ �wiê-
tej mi³o�ci i prawdzie.

75. Pogl¹d, ¿e papieski odpust mia³by moc oczy�ciæ cz³o-
wieka nawet gdyby, je�liby to tylko by³o mo¿liwe, zel¿y³ on
Matkê Bo¿¹, jest jawnym ob³êdem.

76. W przeciwieñstwie do tego uwa¿am, ¿e papieski odpust
nie mo¿e uchyliæ nawet najmniejszego grzechu powszednie-
go, o ile chodzi o jego winê.

77. To ¿e siê mówi, i¿ sam Piotr, gdyby by³ jeszcze papie-
¿em, nie móg³by daæ wiêkszej ³aski, jest blu�nierstwem prze-
ciwko �wiêtemu Piotrowi i przeciwko papie¿owi.

78. W przeciwieñstwie do tego uwa¿am, ¿e tak ten, jak i
ka¿dy inny papie¿ ma wiêksz¹ ³askê do podarowania, a mia-
nowicie Ewangeliê, dzia³anie ducha, dary uzdrowienia itd.,
jak mo¿na przeczytaæ w 1 Kor. 12:28.

79. Gdy siê mówi, ¿e krzy¿ odpustowy z pieczêci¹ papie¿a,
który dumnie jest wystawiany (w ko�cio³ach), ma tak¹ sam¹
warto�æ jak Krzy¿ Chrystusowy, to jest to blu�nierstwem
Boga.

80. Biskupi, ksiê¿a oraz teolodzy, którzy dopuszczaj¹, ¿e
takie przemówienia wyg³aszane s¹ przed ludem, zostan¹
(kiedy�) za to poci¹gniêci do odpowiedzialno�ci karnej.

81. Owe bezwstydne kazania odpustowe utrudniaj¹ nawet
uczonym dbaæ o uznanie dla papie¿a, daj¹c odpór obelgom,
a jeszcze wiêcej ostrym pytaniom ze strony ludzi �wieckich.

82. (Na przyk³ad:) Dlaczego papie¿ nie uprz¹tnie czy�æca
dla �wiêtej mi³o�ci i ratunku biednych dusz, czyli dla najpil-
niejszej podstawy, podczas gdy jednocze�nie wybawia nie-
zliczone dusze dla nêdznych pieniêdzy po to, aby budowaæ
ko�ció³, a wiêc dla podstawy daleko bardziej b³ahej?



83. (Albo te¿:) Dlaczego dalej odprawia siê msze za zma-
r³ych i uroczysto�ci rocznicowe umar³ych i dlaczego papie¿
nie oddaje darowizn, które zosta³y z³o¿one w ich intencji i
nie umo¿liwia ich zwrotu, je�li tymczasem jest to wrêcz grze-
chem modliæ siê za tych, którzy zostali odkupieni (przez
odpust)?

84. (Albo te¿:) Od kiedy to przed Bogiem i papie¿em ucho-
dzi za pobo¿ne umo¿liwienie bezbo¿nemu i przeciwnikowi
(Bo¿emu) wybawienia pobo¿nych i umi³owanych przez
Boga dusz za pieni¹dze, podczas gdy te pobo¿ne i umi³o-
wane dusze dla ich biedy z mi³o�ci nie mog¹ zostaæ wyba-
wione darmo?

85. (Albo te¿:) Stare ko�cielne zarz¹dzenia pokutne s¹ na
skutek ich niestosowania w rzeczywisto�ci od dawna mar-
twe i zu¿yte. Dlaczego zatem odpust w pewnym sensie zno-
wu przywróci³ je do ¿ycia, tak ¿e dzisiaj musia³yby one byæ
wykupywane za pieni¹dze?

86. (Albo te¿:) Papie¿ jest dzisiaj zamo¿niejszy ni¿ najbo-
gatszy Krezus; czemu¿ wiêc nie wybuduje przynajmniej tego
jednego ko�cio³a za swoje w³asne pieni¹dze raczej, ni¿ za
pieni¹dze swoich biednych wiernych?

87. (Albo te¿:) Có¿ mo¿e papie¿ odpuszczaæ albo udzielaæ
tym, którzy na podstawie doskona³ej skruchy maj¹ prawo
do zupe³nego odpuszczenia i spo³eczno�ci ducha?

88. (Albo te¿:) Czy nie by³oby najlepiej dla ko�cio³a, gdyby
papie¿, który teraz czyni to (przez odpust) tylko raz, sto razy

na dzieñ pozwala³ ka¿demu wierz¹cemu przyst¹piæ do tego
odpuszczenia i udzia³u?

89. (Albo te¿:) Je�li rzeczywi�cie papie¿ w sprawie zbawie-
nia przez odpusty stara siê o co� wiêcej, jak tylko o pieni¹-
dze, dlaczego zawiesza on wydane wcze�niej listy i odpu-
sty, które s¹ przecie¿ równie skuteczne?

90. Je�liby siê chcia³o uciszyæ te uzasadnione zarzuty ludzi
�wieckich jedynie przemoc¹ i milczeniem, zamiast je roz-
proszyæ podaj¹c rozs¹dne podstawy, to doprowadzi³oby to
do wy�miania ko�cio³a i papie¿a przez ich wrogów oraz
uczyni³oby to chrze�cijañstwo bardzo nieszczê�liwym.

91. Je�liby siê chcia³o g³osiæ odpust w duchu i zamy�le pa-
pie¿a, mo¿na ³atwo odeprzeæ te wszystkie zarzuty albo co
wiêcej, nigdy by ich w ogóle nie by³o.

92. Precz zatem ze wszystkimi prorokami, którzy miêdzy
ludem Chrystusowym wo³aj¹: Pokój, pokój - choæ nie ma
pokoju (Jer. 6:14; 8:11; Ezech. 13:10,16)!

93. Pomy�lno�ci tym prorokom, którzy miêdzy ludem Chry-
stusowym wo³aj¹: Krzy¿, krzy¿ - choæ nie ma krzy¿a!

94. Nale¿y napomnieæ chrze�cijan, aby z rado�ci¹ na�lado-
wali Chrystusa, ich G³owê, w drodze przez karê, �mieræ i
piek³o,

95. i w ten sposób utwierdzaæ ich ufno�æ, ¿e raczej przez
wiele cierpieñ ni¿ przez obfito�æ pokoju do nieba wejd¹
(Dzieje Ap. 14:22).


