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Marcin Luter (oryginalna pisownia Martin Luther) urodził się 10. listopada 1483 roku
w Eisleben w Saksonii (ówczesne Święte
Cesarstwo
Rzymskie
Narodu Niemieckiego)
Eisleben przed wiekami
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Eisleben

Pieczęć Eisleben z ok. 1500 roku.
Znaczek wydany przez pocztę Niemieckiej Republiki Demokratycznej
w nakł. 16 mln sztuk, wprowadzony
do obiegu 9. 10. 1982 roku.

jako drugi syn małżeństwa
Jana i Małgorzaty z domu Lindemann.

Rodzice Marcina Lutra
Margarete Luther
Hans Luther
Pocztówki, wg obrazów namalowanych w 1527 roku
przez Łukasza Cranacha Starszego, wydane w 1979 roku
przez Auslese-Bild-Verlag Bad Salzungen (NRD).

Margarete Luther
Znaczek wydany przez pocztę Niemieckiej Republiki Demokratycznej
w nakładzie 4 mln sztuk, wprowadzony do obiegu 4. 07. 1972 roku
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Dzieciństwo Marcin spędził w Mansfeldzie, gdzie rodzina przeniosła się w rok po jego narodzeniu, a ojciec przez wiele lat pracował w kopalni miedzi.
Tam też w wieku niespełna 5 lat Marcin rozpoczął Szkoła
w
edukację szkolną. Jako czternastolatek trafił do Mansszkoły katedralnej w Magdeburgu, a następnie kon- feldzie
tynuował naukę w szkole klasztornej Franciszkanów
w Eisenach, którą ukończył w osiemnastym roku życia.
Eisenach –
wygląd
miasta za
czasów Lutra

Podczas nauki w Magdeburgu i
Eisenach młody Luter, któremu
niemajętny ojciec nie mógł zapewnić utrzymania, chodził wraz z innymi
uczniami od domu do domu i śpiewał pieśni,

Notgeldy
(pieniądze
zastępcze)
Miasta
Eisenach
wyemitowane
w 1921 roku

otrzymując pożywienie i jałmużnę.
Razu pewnego Marcin śpiewał w
czterogłosowym chórze chłopięcym
przed domem zamożnej patrycjuszki
Urszuli Cotta.
„Upadnij,
a nie rozpaczając
wstań”
Marcin Luter
w domu
Urszuli Cotta

Marcin Luter
Fragment obrazu Ferdynanda
Pauwelsa.

Marcin Luter śpiewa w chłopięcym
chórze wędrownym przed panią Cotta.

Dobroczynna niewiasta przyjęła Marcina Lutra do swego
domu i zapewniała mu byt przez 4 lata.
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Zgodnie z życzeniem ojca, Marcin miał dalsze nauki pobierać w uniwersytecie. Ojciec Lutra,
mając na uwadze przyszłą karierę swojego syna zadecydował, że Marcin rozpocznie studia na
uniwersytecie w Erfurcie.
Erfurt – wygląd miasta z początku XVI wieku
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Erfurt-1525

Na przełomie kwietnia i maja 1502 roku, po uprzednim wpłaceniu jednej trzeciej guldena i
złożeniu odpowiedniego ślubowania, Marcin rozpoczął studia na wydziale nauk wyzwolonych
(gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia), które ukończył
w styczniu 1505 jako magister filozofii, a od 20. maja tegoż roku kontynuował studia na
wydziale prawa.
W lecie 1505 roku, zaskoczony przez burzę w szczerym polu, zawołał
w śmiertelnej trwodze przed uderzającymi tuż błyskawicami : „Święta
Anno, ratuj! wstąpię do klasztoru”. Słowami tymi czuł się związany niby
uroczystym ślubem i wbrew woli ojca przywdział w Erfurcie jesienią
tego samego roku zakonny habit i zamieszkał w klasztorze Augustianów
(do 1511 roku).
Izba Marcina Lutra w Klasztorze Augustianów
W klasztorze spełniał nadzwyczaj gorliwie przepisy reguły. Mimo to nie
znalazł zaraz upragnionego pokoju duszy,
nadal upatrywał w Chrystusie jedynie srogiego
sędziego. Znalazł jednak w swym przełożonym, Janie Staupitzu,
mądrego duszpasterza, który przekonał go, że Chrystus nie jest tylko
urojonym, ale rzeczywistym Zbawcą i potrafi nie tylko urojone, lecz
nawet rzeczywiste grzechy zgładzić. Za radą Staupitza począł Luter
pilnie czytać Nowy Testament i pod wpływem
Ewangelii o łasce Bożej w Jezusie Chrystusie zaświtała
Johann von Staupitz
http://commons.wikimedia.or w duszy jego jutrzenka ufnej wiary. W pogodniejszym
już nastrojug sumienia otrzymał w 1507 roku święcenia kapłańskie; w rok zaś
później został powołany przez Fryderyka Mądrego na katedrę teologii
nowozałożonego uniwersytetu w Wittenberdze i pozostał na tym stanowisku do
Dr Marcin Luter
końca życia. W 1512 roku Marcin Luter uzyskał stopień Doktora Pisma
w doktorskim
birecie.
Świętego (Teologii) – odtąd poświęcił się badaniu Biblii, którą wykładał
Znaczek NRD z 1967 r
studentom i braciom zakonnym.
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Pieczęć miejska
Wittenbergi
z około 1500 roku.
Znaczek wydany przez
pocztę Niemieckiej Republiki Demokratycznej w nakładzie 5 mln
sztuk, wprowadzony
do obiegu 9.11.1982 r.

.I

Panorama Wittenbergi, początek XVI wieku; http://pl.wikipedia.org/wiki/Wittenberga#Historia

W późnym średniowieczu powstał zwyczaj sprzedaży odpustów. Kto złożył
odpowiednią kwotę na cele kościelne, był zwolniony od kar doczesnych,
jakie kapłani nakładali przy spowiedzi na pokutujących. Wśród ogółu
panowało jednak przekonanie, że list odpustowy zapewnia wprost odpuszczenie grzechów, a w przekonaniu tym utwierdzali skwapliwie ludność sprzedawcy
odpustów. W 1517 roku sprzedawał listy odpustowe w okręgu wittenberskim dominikanin
Tecel, przechwalający się bezwstydnie, że
więcej dusz wprowadził do nieba odpustami,
niż niegdyś św. Piotr kazaniami. Sprzedażą
odpustów w Niemczech interesowały się także
banki Fuggerowskie, bo papież Leon X
pozwolił im wydrukować odpowiednią ilość
listów odpustowych na pokrycie dużej
pożyczki, zaciągniętej w tych bankach na
dokończenie budowy kościoła św. Piotra w
Rzymie i na potrzeby dworu papieskiego. Gdy
Luter w spowiedzi żądał od nabywców odpustu
pokuty, wielu odrzucało to żądanie, powołując
się na list odpustowy. Tecel zaś groził, że jako
kacerza każe spalić każdego, kto by lekceważył
odpust papieski. Luter zwrócił się w tej sprawie
listownie do prymasa Niemiec, arcybiskupa
mogunckiego Albrechta; nie otrzymawszy zaś
odpowiedzi, ułożył 95 tez przeciw błędnym
pojęciom o odpustach i przybił je na drzwiach
kościoła zamkowego w Wittenberdze dnia
31. października 1517 roku, w przeddzień
rocznicy poświęcenia kościoła.
Pocztówka wydana w Berlinie w 1936 roku
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Wzywał on przez to ówczesnym zwyczajem na publiczną dysputę każdego, kto by w sprawie
odpustów miał odmienne zdanie, żadnego dalej sięgającego zamiaru nie miał; nie przeczuwał
doniosłości dziejowej tego kroku.
Kościół Zamkowy w Wittenberdze – wg miedziorytu Łukasza Cranacha Starszego
Znaczek wydany przez pocztę NRD w nakładzie 1,5 mln sztuk, wprowadzony do obiegu 17. 10. 1967 r.

Przybicie tez przez Lutra
na drzwiach kościoła
zamkowego w Wittenberdze – fragment
obrazu Hugo Vogla.
Pocztówka wydana przez
Państwowe Zakłady
Seemanna w Lipsku
w 1954 roku.

Marcin Luter
Przybicie tez
na drzwiach
kościoła
zamkowego
w Wittenberdze

FDC znaczka
USA z 1983 r.
Koperta
wydana przez
kompanię
„R&R Colorano
„Silk” Cachet”
z ilustracją
wydrukowaną
na tkaninie
jedwabnej.

Tymczasem tezy Lutra, napisane po łacinie i przeznaczone dla uczonych, okazały się iskrą
padającą na beczkę prochu. Dzięki rozwojowi sztuki drukarskiej rozpowszechniły się
szybko i były przedmiotem namiętnych sporów.
Dzień 31. października 1517 roku stał się początkiem reformacji.
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Broszura wydana w 1983 roku w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy przez Wydawnictwo „Zwiastun”
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Papież, lekceważący początkowo tezy Lutra i uważający w
pierwszej chwili całą sprawą za zwykłą kłótnię mnichów,
zawezwał następnie Lutra przed sąd do Rzymu. Oparł się temu
zwierzchnik i opiekun Lutra, elektor saski Fryderyk Mądry.
Papież polecił więc sprawę załatwić swemu legatowi w Niemczech, kardynałowi Kajetanowi. Latem 1518 roku stanął Luter
na wezwanie przed Kajetanem w Augsburgu.

Fryderyk Mądry,
portret wg Łukasza
Cranacha St., 1532,
http://pl.wikipedia.org/

Luter przed kardynałem
Kajetanem Ferdynand Pauwels.
Pocztówka wydana przez
Wartburg Verlag
Max Keßler - Jena

Kardynał próbował cytatami scholastyków zbić wywody Lutra, zaś Luter powoływał się na
Pismo Święte. Zirytowany Kajetan kazał mu po bezowocnej dyskusji imieniem papieża wprost
odwołać tezy; Luter odpowiedział, że Boga więcej należy słuchać niż ludzi. Wtedy kardynał
odprawił go w ostry sposób, a Luter opuścił pośpiesznie Augsburg, ostrzeżony na czas przed
grożącym mu uwięzieniem.
Papież, niezadowolony z takiego przebiegu sprawy, wysłał w jesieni 1518 roku do Saksonii
specjalnego pełnomocnika, Karola Miltitza, a ten postanowił dążyć do ugody. Przez krótki
czas wydawało się, że burza całkiem ucichła. Lecz z wiosną 1519 roku wszczął profesor uniwersytetu w Ingolstacie,
dr Eck i jego zwolennicy namiętną polemikę przeciw profesorom wszechnicy Wittenberskiej. Wskutek tego doszło do
słynnej „dysputacji” w Lipsku,
toczącej się od 27. czerwca do
16. lipca tegoż roku.
Lipski dysput pomiędzy Lutrem i Eckiem
na zamku Plessenburg 27. czerwca 1519 r.
- Karol Fryderyk Lessing (fragment)
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W toku dyskusji Eck zarzucił Lutrowi „czeskie kacerstwo". Marcin Luter, tracąc dotychczasową wiarę w nieomylność najwyższej instancji kościelnej - soboru powszechnego, doszedł
do przekonania, że nie wystarczy zmiana pewnych objawów życia kościelnego, lecz że
gruntowna, daleko idąca naprawa Kościoła jest konieczna. Eck pojechał do Rzymu i przedstawił przebieg dysputy papieżowi, który wyklął Lutra. Bulla klątwy została ogłoszona w
czerwcu 1520 roku. Luter natomiast ogłosił trzy pisma, jakie przygotował już przed klątwą:
„Do szlachty chrześcijańskiej narodu niemieckiego o poprawie stanów chrześcijańskich",
„O babilońskiej niewoli Kościoła" i „O wolności chrześcijańskiej". Wreszcie 10. grudnia 1520
roku Marcin Luter
spalił przed bramami
Wittenbergi bullę papieską wraz z księgą
prawa kanonicznego w
obecności studentów,
profesorów i mieszczan wittenberskich.
Marcin Luter pali bullę
papieską.
Pocztówka wydana przez VERLAG
D. DEUSCHEN VOLKSBOTEN IN
PRAG. Litografia i druk :
Emil Berasch, Lipsk

W sprawę wdał się
teraz nowoobrany cesarz Karol V, dziedziczny król hiszpański, wróg Lutra. Zawezwał on reformatora na sejm do
Wormacji, zapewniając mu „listem żelaznym" bezpieczny powrót do domu. Mimo to
odradzano Lutrowi wyjazd, przypominając mu los Jana Husa, spalonego wyrokiem soboru
w Konstancji (w 1415 r.) mimo podobnego listu żelaznego. Luter, nie zważając na obawy
przyjaciół,
stanął
dwukrotnie,
17. i 18.
kwietnia
1521 roku,
przed
sejmem.

Luter w Wormacji
przed cesarzem i sejmem.
FDC - pierwszy dzień obiegu znaczka
“450. rocznica sejmu w Wormacji ”
wprowadzonego do obiegu
dnia 18.03.1971 roku w nakładzie
30 milionów sztuk.
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W drugim dniu Luter oświadczył: "Sumienie moje jest związane w Bogu; działać przeciw
niemu ani nie jest bezpiecznie, ani wskazane; dlatego odwołać nie mogę i nie chcę, chybaby
mnie przekonano świadectwami Pisma Świętego lub innymi oczywistymi dowodami.
Oto stoję, inaczej nie mogę; niech mi Bóg dopomoże".
Karol V nie odebrał
Lutrowi żelaznego listu,
więc Luter wyjechał
po dziewięciu dniach
cało z Wormacji.
Wnet potem sejm, za
sprawą cesarza, ogłosił
akt
banicji
przeciw
reformatorowi i jego
zwolennikom.
Przed
jej skutkami uchronił
Lutra
elektor
saski
Fryderyk Mądry, polecając go porwać potajemnie
w
drodze
powrotnej z Wormacji
Upozorowane pojmanie dr Marcina
i ukryć na zamku Wartburg pod Eisenach.
Lutra w okolicach zamku Altenstein.
„Nic nie
zrobiliśmy
naszą siłą”

„Aresztowanie Lutra”

Karta pocztowa wydana przez
Verlagsanstalt C. Jagemann Eisenach.

„Das Wort sie sollen lassen stahn”
„Niech słowo wzruszać strzegą się”

Notgeldy
(pieniądze
zastępcze)
o nominale
50 fenigów,
wyemitowane
w 1921 roku
przez Eisenach Miasto Zamku
Wartburg

„Na
pamiątkę
przybycia
Dr. Marcina
Lutra na
Wartburg
4. maja
1521”
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Przybycie Marcina Lutra do
zamku Wartburg wg obrazu prof. Weissa.
Karta pocztowa wydana przez
Verlagsanstalt C. Jagemann
Eisenach.

Tam,
z
rozkazu
elektora, Luter przywdział strój rycerski,
zapuścił brodę i otoczony
troskliwą
opieką - pędził ciche
dni w samotności
swego ukrycia. Nie
mogąc brać udziału
w polowaniach i zazabawach rycerskich, a tylko im się przyglądać (pod przybranym imieniem rycerza Jerzego),
rychło powrócił do pracy pisarskiej : napisał kilka traktatów polemicznych, zaczął pracować
nad postyllą (tj. zbiorem kazań na wszystkie niedziele i święta) wydaną w 1527 roku.
Marcin Luter jako Rycerz Jerzy 1521/22
wg obrazu Łukasza Cranacha St., drewno 0,52 x 0,34 m.
Pocztówka wyd. przez Bild und Heimat, Reichenbach (Vogtl)

Marcin Luter
jako Rycerz Jerzy
Znaczek wydany przez pocztę
Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
w nakładzie 16 mln sztuk,
wprow. do obiegu 9.11.1982 r.

Zamek Wartburg
Znaczek, z dopłatą 2 f na niemiecką pomoc dla potrzebujących, wydany przez pocztę Rzeszy Niemieckiej
w nakł. 2.706.027 szt., wprow. do obiegu 1.11.1932 r.

Tam też przetłumaczył z języków hebrajskiego i greckiego niektóre psalmy
i rozpoczął przekład na język niemiecki

Zamek Wartburg, zbudowany w 1070 roku.
Znaczek wydany przez pocztę Rzeszy Niemieckiej
w maju 1923 r. Staloryt, ząbkowanie grzebieniowe 14.
Druk na papierze ze znakiem wodnym „2”.

Nowego Testamentu (wyd. w 1522 roku)
I / 13
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Zamek Wartburg
na stemplu okolicznościowym stosowanym
4. 11. 1983 r. na stoisku pocztowym podczas wystawy filatelistycznej
„FLOREX ‘83” w mieście St. Petersburg w stanie Floryda w USA.
Oficjalna Karta Pocztowa wydana w 1921 roku
przez Miasto Zamku Wartburg – Eisenach.

Tutaj Marcin Luter, ćwicząc się w nauce języków hebrajskiego i greckiego, przetłumaczył
niektóre psalmy, zabrał się też do tłumaczenia
Biblii i już we wrześniu 1522 roku wydał
Nowy Testament w języku niemieckim.

„Junker Jörg übersetzt das neue Testament”
„Rycerz Jerzy tłumaczy nowy Testament”
Notgeld (pieniądz zastępczy) Eisenach - Miasta Zamku Wartburg
wyemitowany w 1921 roku.

Miał tu reformator czas skupić myśli, tu
dojrzewała jego dusza do dalszych przeznaczeń
dziejowych.
I / 14
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Pod nieobecność Lutra w Wittenberdze poczęli tam na własną rękę reformować życie
kościelne mnich Didym-Zwilling, prof. Karlstadt i prorocy ćwikawscy (z miasteczka Zwickau)
z Mikołajem Storchem na czele. Odrzucali oni stan duchowny, chrzest dzieci, wiedzę
teologiczną, w ogóle wszelkie zasady życia kościelnego, nawet Pismo Święte, powołując się
na mgliste „wewnętrzne oświecenie". Sfanatyzowany przez nich lud burzył ołtarze, palił
obrazy religijne, dopuszczał się gwałtów na nabożeństwach, odbywanych jeszcze po katolicku.
Wrogowie reformacji triumfowali.
Wobec tego, nie zważając na osobiste bezpieczeństwo i wyraźny zakaz elektora, opuszcza
Marcin Luter w marcu 1522 roku Wartburg i
zjawia się niespodzianie w Wittenberdze.
Staje na ambonie, gromi, napomina, wskazuje
właściwą drogę. Ogół odwraca się od sprawców
zamętu, którzy wskutek tego opuszczają
Wittenbergę. Luter przyjmuje niektóre ze zmian,
jakie wprowadzili zgromieni przez niego
radykałowie : Komunię świętą pod obiema
postaciami, zniesienie celibatu, zakaz żebraniny
mnisiej, zniesienie mszy prywatnych i wotywnych,
zwolnienie od ślubów zakonnych. Reforma
Kościoła to sprawa poważna - odrodzenie
kościelne musi się stopniowo dokonać w duszach,
spragnionych prawdy.
Nastrój reformacyjny był w Rzeszy tak silny, że
sejm w Norymberdze w r. 1522 i 1523 stwierdził
niewykonalność edyktu wormackiego. Niemniej
strona przeciwna podniosła głos. Sypały się pisma
polemiczne przeciw reformatorowi. Już w 1523
roku zginęli w Brukseli na stosie pierwsi męczenLuther predigt wider die Bilderstümer, 1522
Kazanie
Lutra przeciw Ikonoklastom (obrazoburcom), 1522
nicy reformacji : Henryk Voes i Jan Esch, zakonCałostka - kartka pocztowa wydana w 1922 roku.
nicy klasztoru augustiańskiego w Antwerpii.
Równocześnie rosła liczba współpracowników Lutra, z których najcenniejszym był od samego początku młodociany
jeszcze Melanchton, profesor języka greckiego i hebrajskiego
w Wittenberdze.
Filip (Philipp) Melanchthon
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Philipp-Melanchthon-1532.jpg

Melanchthon - Luther - Cranach
Datownik okolicznościowy stosowany
przez Urząd Pocztowy w Sindelfingen
z datą 25. 10. 1996

Melanchton był humanistą i jak wielu innych humanistów
witał przychylnie początki reformacji.
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Lecz nie tylko głos humanistów rozbrzmiewał obok haseł reformacyjnych - z ogólnego podniecenia umysłów wyłoniły się także nowe dążenia polityczne i społeczne : rycerstwo myślało
o rozszerzeniu swych wpływów kosztem władzy książęcej, a pokrzywdzeni chłopi uważali, że
wraz z przebudową Kościoła winna nastąpić także przebudowa ustroju społecznego.
Marcin Luter wiedział, że sprawy odrodzenia kościelnego nie można wiązać z interesami tego
czy owego stronnictwa politycznego, więc odmówił stronnictwu rycerskiemu udzielenia
poparcia swoim słowem stwierdzając : „Słowo zwyciężyło świat; Słowo zrodziło Kościół i
Słowo, nie miecz, go odrodzi".
Gorszą w skutkach dla reformacji wittenberskiej była
rewolucja chłopska. Ciężko
gnębione włościaństwo niemieckie, jesienią 1524 roku
przedłożyło szlachcie „12
artykułów chłopskich", w
których
domagało
się
poprawy swej doli. Luter
popierał artykuły chłopskie
i starał się pośredniczyć
między obiema stronami.
„Die grundtlichen und rechten
Hauptartickel aller Baurschafft und
hindersessen der Geistlichen und
Weltlichen oberkeyten vonn welchen
sye sich beschwert vermeinen“
„Podstawowe i prawne artykuły
główne całego chłopstwa i najemców
duchowieństwa, władzy świeckiej,
przed którą skargę złożyć mają zamiar”

450. rocznica Niemieckiej Wojny Chłopskiej.

Tytuł listu "12 artykułów chłopskich” Blok wydany przez pocztę NRD, wprow. do obiegu 11.02.1975 r. w nakładzie 2 mln szt.

W 1524 roku Marcin
Luter opuścił klasztor.
13. czerwca 1525 roku
poślubił dawniejszą zakonnicę, o 16 lat młodszą od siebie, Katarzynę
von Bora.
Obrzędu zaślubin dopełnił przyjaciel Lutra,
Jan Bugenhagen.
Ślub Lutra dnia 13. czerwca 1525
w Wittenberdze.
Pocztówka wydana przez
Evangelischer Bund
Wyk.: Carl H. Odemar, Magdeburg
I / 16
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Marcin Luter
i jego żona
Katarzyna.
FDC - koperta
kompanii
„Artmaster”
z błędem
w nazwisku
panieńskim
Katarzyny

Opustoszały klasztor, z rozkazu elektora,
oddano Lutrowi na mieszkanie - tu założył on
ognisko domowe i tu w kręgu rodziny zeszły
mu ciche dni szczęścia domowego. Jego
pożycie małżeńskie było bardzo szczęśliwe
i Bóg pobłogosławił je sześciorgiem dzieci,
które otaczał czułą miłością. Sam dbał o to, aby dzieci
modliły się, śpiewały pieśni i umiały katechizm.
Znaczek
Luter w kręgu swojej rodziny.
Pocztówka wydana przez Verlag Hermann Wiechmann, München

Dom rodziny Lutrów w Wittenberdze

wydany w 1967 roku
przez pocztę NRD
w nakładzie 5 milionów sztuk.

Tutaj też Marcin Luter
przystąpił do przekładu Starego Testamentu
z języka hebrajskiego
na język niemiecki.
Rewolucja chłopska została utopiona w strumieniach krwi, w strumieniach tych utonęła
również
popularność
Marcina Lutra wśród
szerokich mas ludowych, szczególnie na
południu Niemiec.
Wobec tego zdany był Luter na łaskę książąt, co pod pewnym względem odbiło się
fatalnie na dziejach reformacji wittenberskiej.
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Nadeszła pora, by myśleć o dalszych zmianach w Kościele. W jesieni 1525 roku zaprowadził
Luter w Wittenberdze zreformowane nabożeństwo. Poważne miejsce wśród i obok
liturgii
przyznano
pieśni
nabożnej i modlitwie. Sam
Luter ułożył szereg nowych
pieśni kościelnych.
Pieśń „Warownym grodem jest
nasz Bóg” (niem. „Ein feste
Burg ist unser Gott”), napisana
w 1529 roku przez Marcina
Lutra, stała się z czasem
hymnem reformacji.
„Ein’ feste Burg”
– rękopis Marcina Lutra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/

„ Eine feste Burg ist unser Gott’ ”
„Warownym grodem jest nasz Bóg ”

Notgeld (pieniądz zastępczy) o nominale 50 f wyemitowany we Wrocławiu w 1921 roku

Zmiany, wprowadzone w Wittenberdze, przyjęła rychło cała Saksonia elektoralna, następnie
i inne kraje, objęte wittenberskim ruchem
reformacyjnym. Celem ustalenia nowego porządku kościelnego odbył Luter w następnych
latach powszechną wizytację parafii. Podczas
tych wizytacji przekonał się Luter o zastraszającym braku znajomości zasadniczych prawd
wiary u ogółu ludności, a nawet wśród duchowieństwa.
By brak ten usunąć, napisał i wydał w 1529 roku
Ilustracja :
Mojżesz na
Mały i Duży Katechizm, przeznaczając Mały dla
Górze Synaj
świeckich, Duży dla duchownych.
otrzymuje
Nowy porządek kościelny w Saksonii i niektótablice
z
przyrych innych krajach Rzeszy podrażnił stronę
kazaniami.
przeciwną. To też sejm, obradujący w Spirze w
Znaczek
1529 roku pod przewodnictwem króla Ferdywydany
nanda, zabronił dalszego szerzenia reformacji.
w 1979 roku
przez Pocztę
Rozumiejąc to, wnieśli książęta i miasta ewanRepubliki
gelickie przeciw tej uchwale sejmu spirskiego
Federalnej
stanowczy protest i stąd otrzymali nazwę proNiemiec
w
nakładzie
testantów – wówczas pogardliwe przezwisko,
30,2 mln szt.
dzisiaj nazwa zaszczytna.
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Chcąc wzmocnić obóz protestancki, landgraf Filip heski zaproponował połączenie się
z ewangelikami wyznania reformowanego z północnych Niemiec i ze Szwajcarii. Ulrich Zwingli
Jesienią 1529 roku w Marburgu odbyła się
rozmowa religijna, w której uczestniczyli Luter
i Melanchton oraz Zwingli i Oekolampad. Mimo
zgodności w punktach zasadniczych nauki i wiary,
wobec różnic w nauce o Komunii Świętej,
Huldrych Zwingli
strony rozeszły się niepojednane, a rozłam Znaczek
wydany przez
kościelny w świecie protestanckim istnieje po pocztę Szwajcarii w 1969 r.
w nakładzie 19.660.000 szt.
dzień dzisiejszy. Sejm w Augsburgu
http://saintdisillusion.wordpress.com/2010/06
/19/a-

W 1530 r. odbył się sejm w Augsburgu, zwołany przez
cesarza Karola V dla ostatecznego załatwienia spraw
wyznaniowych, na którym przedstawione zostały przygotowane przez Melanchtona zasadnicze punkty nauki
ewangelickiej w tzw. Konfesji Augsburskiej (Confessio
Augustana).
Odczytanie Konfesji Augsburskiej w sejmie
Stanowisko cesarza w sprawie konieczności powrotu zwolenników Lutra
na łono kościoła pozostało jednak
niezmienione,
utrzymane
zostały
uchwały edyktu wormackiego. Obłohttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Augsburger-Reichstag.jpg
żony klątwą i banicją Marcin Luter
Znaczek wydany
przebywał w tym czasie na zamku w Koburgu.
W 1532 roku w Norymberdze cesarz zawarł pokój z ewangelikami. Było to
jednak rozwiązanie tymczasowe.

przez Pocztę RFN
w 1980 roku w
nakł. 29,1 mln szt.

Po kilkunastu latach mozolnej pracy Marcina Lutra, przy udziale Filipa Melanchtona i innych
uczonych
przyjaciół,
ukończone
zostało
tłumaczenie
całego
Pisma
Świętego
na język
niemiecki.
Marcin Luter
i Filip
Melanchton
tłumaczą
Biblię.
Koperta kompanii „ArtCraft” Oficjalny Pierwszy Dzień Wydania „Oficjalny Pierwszy Dzień Wydania” znaczka USA z 1983 roku.
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W 1534 roku opuściło prasę drukarską w Wittenberdze całe Pismo Święte w języku niemieckim. Za życia Marcina Lutra wyszło w części bądź w całości 377 wydań Biblii.
Biblia Marcina Lutra, wydana w języku
niemieckim w 1534 (M.D.XXXIIII) roku.

Strona tytułowa Biblii wydanej w języku niemieckim w 1541 r.

http://pl. wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Lutherbibel.

Obok znaczenia religijnego dla dalszego przebiegu reformacji, wywarła Blok wydany przez pocztę Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
wprowadzony do obiegu dnia 18.10.1983 roku w nakładzie 2,1 mln szt.
Biblia Marcina Lutra olbrzymi wpływ
na rozwój języka niemieckiego – język Lutra wszedł w użycie warstw wykształconych i w
piśmiennictwie oraz ostał się jako język literacki po dzień dzisiejszy. Uzasadnione jest więc
uznanie
Marcina
Lutra za „twórcę
niemieckiego języka pisanego”.
Marcin Luter
Całostka wojenna wydana przez pocztę Rzeszy
Niemieckiej 27. października 1939 roku. Dopłata
4 f na pomoc zimową.
Wklęsłodruk rastrowy.
Szcześcia i zbawienia
nie szukam dla siebie,
jeno dla całych Niemiec
Reformator i twórca
niemieckiego jezyka
pisanego

W pierwszych latach reformacji Luter odwoływał się od papieża do powszechnego soboru
kościelnego. Również sejm Rzeszy Niemieckiej wielokrotnie domagał się zwołania soboru, na
którym książęta katoliccy zamierzali przedłożyć swoje oskarżenia przeciwko Kurii rzymskiej.
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Zwołany w 1537 roku sobór powszechny do Mantui
(przeniesiony do Trydentu, a następnie odwołany) w celu
„zreformowania kościoła” miał w rzeczywistości podtrzymać wcześniejsze stanowisko władz świeckich i papieża w
sprawie reformacji. Książęta zrzeszeni w Związku szmalkaldzkim przyjęli opracowane przez Lutra „Artykuły szmalkaldzkie", które odrzucały władzę papieża jako sprzeczną ze
Słowem Bożym, co de facto oznaczało zerwanie z Rzymem
i ogłoszenie przez Kościół ewangelicki swej niezawisłości.
Odbyły się jeszcze na życzenie cesarza Karola V w r. 1540 i
1541 w Wormacji i Ratyzbonie rozmowy (kollokwia)
religijne pomiędzy teologami obu wyznań. W rozmowach
tych brali udział między innymi Kalwin i Melanchton, ze
strony przeciwnej dr Eck. Niejedną rzecz uzgodniono, lecz
przeszkodą w zawarciu ugody była nauka o Komunii
Świętej. Odtąd poczęła strona przeciwna gotować się do
wojny, lecz przygotowania trwały szereg lat i nim nastąpiło
uderzenie, zamknął na zawsze oczy ojciec reformacji, Luter.
Ostatnia godzina Marcina Lutra
mal. prof. Pape

Artykuły szmalkaldzkie - rękopis M. Lutra
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
Signet-Schmalkaldenartikel.jpg&filetimestamp

Marcin Luter wyjechał na kilka tygodni do rodzinnego Eisleben zażegnać spór między braćmi,
hrabiami Mansfeldu, co nastąpiło po dłuższych
rokowaniach 17. lutego 1546 roku.
Było to ostatnie dzieło reformatora. Zaziębiony
od dłuższego czasu, położył się tego samego
dnia do łóżka, nad którym o godzinie 3-ciej po
północy w czwartek 18. lutego 1546 roku stanął
anioł śmierci.
Ciało złożone w trumnie cynowej wystawiono w kościele, gdzie dr Jonas wygłosił mowę
pogrzebową, a następnie, z rozkazu elektora saskiego, przewieziono zwłoki do Wittenbergi,
gdzie 22. lutego uroczysty pochód przybył do kościoła zamkowego. Mowę pogrzebową
wygłosił ksiądz Jan Bugenhagen, a słowa ostatniego pożegnania wypowiedział z kazalnicy
Filip Melanchton. Ciało reformatora złożono w pobliżu tej ambony, z której za życia tak często
głosił Ewangelię, w podziemiach tego kościoła, na którego drzwiach przybił kiedyś swoje tezy.
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Po śmierci reformatora Jego dzieło było kontynuowane. Jednym z wielu pozytywnych efektów
jest utworzenie w 1947 roku Światowej Federacji Luterańskiej (http://www.lutheranworld.org/lwf/)
z siedzibą w Genewie, międzynarodowej organizacji zrzeszającej kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. ŚFL zrzesza 145 kościołów z 79 krajów, a więc
ponad 70 milionów wiernych, prowadzi dialog pomiędzy wspólnotami luterańskimi, zawiera
porozumienia z innymi wyznaniami, prowadzi akcje ekumeniczne i misyjne.
Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest polski
Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP.
Dziesiąte Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w dniach od 21.
do 31. lipca 2003 roku w Winnipeg (Prowincja Manitoba,
Kanada). Ponad 1200 uczestników, w tym 430 głosujących
delegatów, skupiło się na temacie „For the healing of the World”
– “Aby Leczyć Świat”.
Specjalnym tematem zgromadzenia, zorganizowanego przez
Kościół Ewangelicko - Luterański w Kanadzie (ELCIC), było
zbadanie sposobów pozostania instrumentem Boga do leczenia
(duchowego), wymiaru sprawiedliwości i pojednania między
narodami świata. Tematy dopasowane, bo zjazd odbywa się, po
raz pierwszy, w kraju zbudowanym przez wiele różnych kultur.

Światowa Federacja Luterańska - 10. Zgromadzenie

Fragment
odwrotnej
strony FDC

Dolny fragment arkusza
sprzedażnego znaczka
wydanego przez Pocztę
Kanady 21. lipca 2003 r.
w nakładzie 3 mln sztuk
FDC – Pierwszy
Dzień Obiegu
znaczka = dzień
otwarcia obrad
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Dokonania doktora Marcina Lutra zostały docenione przez potomnych, wyrazem czego jest m.in.
zaliczenie reformatora do grona Wybitnych Niemców, co zostało udokumentowane znaczkiem wydanym przez Niemiecką Pocztę Federalną w ramach obiegowej, 16-znaczkowej serii „Bedeutende
Deutsche”.
Znaczek o nominale 15 fenigów, wprowadzony do obiegu w dniu 18. 09. 1961 roku.
Na FDC parka znaczków
na papierze (x)
Nakłady
znaczka DBP :
- na papierze
bez
fluorescencji
(x)
60.500.000 szt.

znaczek na
papierze (y)

- na papierze
z fluorescencją
(y)
2.436.100.000
Na FDC
1 znaczek na
papierze (x)
i 1 znaczek na
papierze (y)

Niemiecka
Poczta Federalna Berlina
Zachodniego
wydała,
w ramach
obiegowej
15-znaczkowej serii
„Bedeutende
Deutsche”,
znaczek o
identycznym
rysunku
i nominale,
w nakładzie
30,5 mln szt.
znaczek
na
papierze
(y)

FDC - Pierwszy
dzień wydania.
Datownik FDC
stosował Urząd
Pocztowy
Berlin – Charlottenburg 2
w dniu wprowadzenia znaczka
do obiegu :
18. 09. 1961 r.
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Znaczek z Marcinem Lutrem, o
identycznym
rysunku i nominale,
został wydany również na całostkach,
zarówno
przez
Niemiecką Pocztę
Federalną jak i
Niemiecką Pocztę
Federalną
Berlina
Zachodniego.
Całostka DBP z 1961 roku
kartka pocztowa
z wydrukowanym znakiem
opłaty o nominale 15 f.

Całostka podwójna =
kartka pocztowa
z opłaconą odpowiedzią
znak opłaty 15 fenigów
wydrukowany
na obydwu częściach.

Druga część
całostki
podwójnej –
kartka na
odpowiedź
Pierwsza
część
całostki
podwójnej
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(Niemcy)

Ansbach na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata, GeoCenter International Warszawa

Plac Marcina Lutra w Ansbach
Pocztówka wydana w I połowie XX wieku przez
Graphische Kunstanstalt Löffler & Co., Greiz

Ansbach - miasto w Niemczech, w południowej Frankonii (kraj związkowy Bawaria), ok.
40 tysięcy mieszkańców na pow. 99,2 km2.
Najbliżej położone duże miasta : Norymberga (ok. 50 km
na wschód), Stuttgart (ok. 100 km na południowy zachód)
i Monachium (ok. 100 km na południowy wschód).

Plac Marcina Lutra w Ansbach
Pocztówka wydana przez
Verlag Schöning & Co., Lübeck

Herb miasta Ansbach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ansbach
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Pomnik Marcina Lutra w Berlinie - przełom XIX / XX w.

Pomnik Marcina Lutra w Berlinie - XXI w.

Berlin pełnił rolę historycznej stolicy Brandenburgii, Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki
Weimarskiej i III Rzeszy. Po 1945 roku wschodnia część miasta była stolicą Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, natomiast pozostała tworzyła Berlin Zachodni. Po zjednoczeniu
Niemiec w 1990 roku Berlin został ponownie stolicą Niemiec, siedzibą prezydenta (od 1994
roku), niemieckiego Bundestagu (od 1999 roku) i Bundesratu (od 2000 roku). Jest największym miastem Niemiec - powierzchnia 890 km², około 3,5 mln mieszkańców.

Szpital Marcina Lutra w Berlinie

Pocztówka wydana w I połowie XX wieku
przez Photographie Und Verlag Rudolf Lombeck, Berlin - Grunewald
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B I E L S K O - B I A Ł A (Polska)
Plac Marcina Lutra - pod numerem 12. znajduje się Parafia Ewangelicko - Augsburska w Bielsku.

Plac ks. Marcina Lutra z lotu ptaka w 2009 roku

http://fotopolska.eu/Bielsko-Biala/u9801,pl_Lutra_Marcina.html

W parku kościelnym znajduje się pomnik reformatora Marcina Lutra : 2½ - metrowa, ważąca
690 kg, sylwetka reformatora (w pełnej postaci, ubranego w togę z gestem wyciągniętych do
przodu rąk i trzymających Biblię) została wykonana przez wiedeńskiego rzeźbiarza Franza
Vogla. Stoi ona na granitowym cokole zbudowanym przez miejscowego kamieniarza Theodora
Grögera. Bielski pomnik został odsłonięty 8 września 1900 roku, po trzech latach od powołania
komitetu jego budowy. Pomnik ten przetrwał obie
Chór Dziecięco - Młodzieżowy Parafii E-A
w Jastrzębiu - Zdroju przed pomnikiem
wojny i stoi na swym pierwotnym miejscu jako
ks. dra M. Lutra w Bielsku - Białej 12.09.1999 r.
jedyny pomnik reformatora na ziemiach polskich.
Zdjęcie z archiwum Parafii
Ewangelicko - Augsburskiej
w Jastrzębiu - Zdroju

Pomnik Marcina Lutra w 1901 roku
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik
:Bielsko-Bia%C5%82a,_pomnik_Lutra_1901.
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Zabytkowy, ewangelicko-augsburski kościół Marcina Lutra, położony w Bielsku-Białej przy
ul. Staszica (narożnik pl. Wojska Polskiego) w dzielnicy Biała Krakowska, jest kościołem
parafialnym (parafia Marcina Lutra) i należy do diecezji cieszyńskiej. Budowę ukończono
w 1788 roku. Był to pierwszy kościół protestancki w Galicji.
http://pl.wiki
pedia.org/wi
ki/Kościół_M
arcina_Lutra
_w_BielskuBiałej

Kościół
Marcina
Lutra
w
Bielsku Białej

Kartka korespondencyjna
wydana przez RUP Bielsko-Biała w1997 roku

Obwoluta (koperta)
serii kartek
korespondencyjnych
„Kościoły EwangelickoAugsburskiej Diecezji
Cieszyńskiej
RUP Bielsko-Biała, 1997

Kartka korespondencyjna
wydana przez
Rejonowy Urząd Poczty
W Bielsku - Białej
w 1997 roku.
Nakład 7.000 sztuk
II / 04

II.

W

HOŁDZIE

MARCINOWI

BÜCKEBURG

LUTROWI

.II

(Niemcy)
Bückeburg – miasto w
Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia,
w powiecie Schaumburg,
niedaleko miasta Minden.
Kościoł, zbudowany w
latach 1611÷1615, znajduje się przy Kirchweg 2.

Herb
miasta

Kościół Marcina Lutra

CHEMNITZ

Pocztówka wydana przez Cramers Kunstanst. Dortmund

(Niemcy)

Chemnitz na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata, GeoCenter International

Chemnitz (w latach 1953 - 1990 KarlMarx-Stadt, n. pol. Kamienica Saska) –
miasto na prawach powiatu w południowo - wschodnich Niemczech, w Saksonii, nad rzeką Chemnitz, u podnóża
Rudaw. 220,85 km², ok. 240 tys. mieszk.
Herb miasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Chemnitz

Kościół Marcina Lutra
Pocztówka – wydawca nieznany
II / 05
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C A M R O S E - p r o w i n c j a A l b e r t a (Kanada)
Kolegium Luterańskie w mieście Camrose
zostało założone w 1910 roku.

http://www.camrose.ca/

Budynek Kolegium - widok z 1915 roku.
http://peel.library.ualberta.ca/postcards/PC003148.html

Kolegium Luterańskie w Camrose
Haftowana naszywka

W 1959 Kolegium zaczęło oferować muzyczne
kursy poziomu uniwersyteckiego, jako partner
Uniwersytetu Alberta (w mieście Edmonton w
prowincji Alberta) i w 1987 roku stało się
członkiem stowarzyszenia uniwersytetów i szkół
wyższych w Kanadzie z uprawnieniem do
przyznawania stopni.
W 2004 roku zostało
połączone z uniwersytetem i teraz jest jego oddziałem. Kolegium posiada również dwa chóry
i zespół jazzowy. Chór Camrose w 1991 roku
uczestniczył w międzynarodowym festiwalu
muzycznym Kościołów w Norwegii.
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D I N K E L S B Ü H L (Niemcy)
Miasto w Środkowej Frankonii (Bawaria), około 11 tysięcy mieszkańców na pow. 75,19 km².
Najbliżej położone duże miasta to Monachium ok. 150 km na południowy-wschód,
Norymberga – około 150 km na północny-wschód i Stuttgart – około 100 km na południowyzachód. Dinkelsbühl nie zostało zburzone podczas II Wojny Światowej.

Ulica dra Marcina Lutra w Dinkelsbühl - widok aktualny
Ulica dra Marcina Lutra w Dinkelsbühl

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dinkelsb%C3%BChl

Pocztówka wydana przez Carl W. Wenng, Papier- u. Photohandlung, Dinkelsbühl – wysłana z Dinkelsbühl dnia 13.02.1937

Kościół Ewangelicki
przy ulicy
dra Marcina Lutra 6

Tablica inform.

http://commons.wikimed
ia.org/wiki/Category:Di
nkelsb%C3%BChl

http://pl.wikipedia.
org/wiki/Dinkelsb
%C3%BChl

Herb miasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dinkelsb%C3%BChl
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(Niemcy)

Eisenach - miasto w centralnej części Niemiec, w kraju
związkowym Turyngia, przy autostradzie A4.
Powierzchnia 103,84 km², około 43 tys. mieszkańców.
W czasach NRD w fabryce
Eisenach na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata,
Automobilwerk
Eisenach
GeoCenter International Warszawa
(AWE) produkowano, znany
także w Polsce, samochód osobowy „Wartburg”.
Miasto Eisenach z zamkiem Wartburg.

Herb miasta

http://www.google.pl/search?q=eisenach&hl=pl&rlz=1W1ADBS_en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u
&source=univ&sa=X&ei=BKroT43HOcjOhAeAzMzNCQ&sqi=2&ved=0CHsQsAQ&biw=1152&bih=

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eisenach

W samym mieście oraz
leżącym w jego granicach zamku Wartburg
odnajdziemy liczne ślady
obecności Marcina Lutra.

Pocztówka z pocz. XX wieku

Eisenach - Plac Karola
z pomnikiem Marcina Lutra
Obecny widok nocą
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Pomnik Marcina Lutra przy Karlsplatz był uroczyście odsłonięty w 1895 roku. Nadnaturalnej
wielkości posąg z brązu, wykonany przez
rzeźbiarza Adolfa von Donndorfa, jest osadzony
na wyprofilowanym kamiennym cokole.

Eisenach - Pomnik Lutra

Pocztówka z pocz. XX wieku

Przy Placu Lutra (Lutherplatz) nr 8 znajduje się
„Dom Lutra”
(Luther-Haus).

http://www.lutherhaus-eisenach.de/

Przez wiele lat dom należał do rodziny Cotta,
tutaj mieszkał Marcin Luter w latach 1498 ÷
1501. Od 1898 roku znajduje się w nim staroniemiecka restauracja "Lutherkeller".
Pocztówka wykonana przez Cramers Kunstanstalt, Dortmund.
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Eisenach
:
Izdebka
Lutra
w Domu
Lutra
Pocztówka z pocz.
XX wieku

Od 1956 roku, po likwidacji uszkodzeń z II Wojny Światowej, „Dom Lutra” ustanowiono
Miejscem Pamięci Narodowej.
Wartburg – zamek warowny (w granicach
miasta Eisenach) położony na wysokości
441 m n.p.m., w którym Marcin Luter
przebywał w latach 1521 – 1522, od 1999
roku znajduje się na liście światowego
dziedzictwa kultury UNESCO.
Notgeldy (pieniądze zastępcze) o nominale 50 fenigów,
wyemitowane w 1921 roku przez
Miasto Zamku Wartburg Eisenach

„Na pamiątkę przybycia dra Marcina Lutra
na Wartburg 4. maja 1521”

„Przedzamcze i brama wjazdowa na zamek Wartburg”
Zamek Wartburg nocą
http://www.eisenachonline.de/service/ecards/7/542
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Zamek
Wartburg
Znaczki
wydane
przez
pocztę
Niemieckiej
Republiki
Demokratycznej
w
nakładzie :
7,5 mln
(10+5 f),
11 mln
(20 f)
i 1,5 mln
(25 f)
sztuk,
wprowadzone
do obiegu
23. 11.
1966 roku.

Wartburg - izba Lutra http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luther_Room-Wartburg-Eisenach.jpg

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku zamek
poddano rekonstrukcji – tak jak to wówczas rozumiano, czyli
w stylu historyzmu, budując wiele zupełnie nowych obiektów.
Zamek Wartburg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wartburg_Eisenach_DSCN3512.jpg
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E I S L E B E N = L U T H E R S T A D T E I S L E B E N ( Niemcy )

Eisleben na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata, GeoCenter International Warszawa

Lutherstadt Eisleben (Miasto Lutra Eisleben) –
miasto w środkowych Niemczech, w kraju
związkowym Saksonia-Anhalt, drugie co do
wielkości (około 25 tysięcy mieszkańców) miasto
powiatu Mansfeld-Südharz, była stolica dawnego
powiatu Mansfelder Land.
„Lutherstadt Eisleben” to od 1946 roku oficjalna
nazwa rodzinnego miasta Marcina Lutra.
Popiersie Marcina Lutra
przed domem jego narodzin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eisleben

Dom narodzin Marcina Lutra – Pomnik Marcina Lutra – Dom śmierci Marcina Lutra
Pocztówka wydana przez Verlag Fritz Ette Eisleben

Herb miasta Eisleben
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eisleben
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Domy Marcina Lutra w Eisleben - narodzin przy Lutherstraße i śmierci przy Andreaskirchplatz
zostały wpisane w 1996 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dom narodzin Marcina Lutra w Eisleben

Dom śmierci Marcina Lutra w Eisleben

Pocztówka wydana przez Verlag Paul F. Weber Leipzig

Pocztówka wydana przez Verlag Karl Raeschke Eisleben

Lutherstadtfest – 11 ÷ 13. 05. 2012 r.
http://www.eisleben.eu/eisleben_website/CMS2Content.ns5/images/Stadtfest%20%202012_023.jpg/$FILE/Stadtfest
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Frankfurt am Main – miasto na prawach
powiatu, w kraju związkowym Hesja, w rejencji
Darmstadt, piąte co do
wielkości miasto Niemiec
i jedna z najważniejszych
metropolii
finansowych
świata oraz znane centrum
Herb miasta
wystawiennicze. Zajmuje
http://pl.wikipedia.org
powierzchnię 248,31 km²,
liczy około 670 tysięcy mieszkańców.
Luther - Eck
widok z Placu Katedralnego w Kannengiessergasse.
Kartka artystyczna (reprodukcja obrazu B. Liebiga)
wydana przez M. Jacobs, Kunstverlag, Frankfurt a. Main

F R I E D R I C H S T A D T - E I D E R (Niemcy)
Miasto, założone w 1621 roku i uważane za
"miasto tolerancji“, leży
między rzekami Eider i
Treene w dzielnicy Północnej Fryzji w kraju
związkowym Szlezwik –
Holsztyn (Schleswig – Holstein). Zajmuje powierzchnię 4,03 km2 i liczy około 2,5 tys. mieszkańców.
Herb miasta
http://pl.wikipedia.org

Notgeld (pieniądz zastępczy) wydany w 1921 r.

„Ten
kupon
straci
ważność
dzień
po
ogłoszeniu”

„Przed trzystu laty Holendrzy założyli nasze
miasto. Kościół Luterański”
Napisy w języku północno - fryzyjskim (podobnym do niderlandzkiego).

Rynek z
budynkami
w stylu
holenderskim

http://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:Friedrichstadt02.jpg
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S H A W A N O (USA)
W miasteczku Shawano (około 9 tysięcy mieszkańców) w stanie Wisconsin, w dniu 12.
listopada 1983 roku otwarto wystawę filatelistyczną poświęconą Marcinowi Lutrowi.
Na wystawie
czynne było
stoisko pocztowe („Station”)
z okolicznościowym
datownikiem.
Do wykonania
tej całości
okolicznościowej
użyta została
koperta
ze znaczkiem
wprowadzonym
do obiegu dzień
wcześniej
skasowanym
stemplem FDC.
List wysłany do Honolulu na Hawajach.

S P R I N G F I E L D (USA)
WITTENBERG to nazwa Uniwersytetu
Luterańskiego działającego od 1845 roku w
mieście Springfield w stanie Ohio. Tam też
18. 11. 1983 r. odbyła się wystawa filatelistyczna poświęcona Marcinowi Lutrowi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberg_University
Na wystawie
czynne było
stoisko
pocztowe
(„Station”)
Do wykonania
tej całości
okolicznościowej
użyta została
koperta
ze znaczkiem
wprowadzonym
do obiegu
dzień wcześniej
skasowanym
stemplem FDC.
List wysłany
do Honolulu
na Hawajach.
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Ewangelickie Luterańskie Sanatorium w mieście Wheat Ridge w stanie Kolorado rozpoczęło
swoją działalność w 1905 roku jako kolonia namiotów, aby leczyć luteran chorych na gruźlicę
(zwaną wówczas „białą zarazą”). W 1910 roku podjęto decyzję
o wydawaniu naklejek na świąteczne listy, jako sposób zbierania
funduszy na działalność charytatywną. Sanatorium zaczęło je
rozprowadzać w kościołach luterańskich w 1911 roku.
W 1917 roku wydano cegiełkę (cięta, papier gumowany) „WESOŁYCH ŚWIĄT - SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU”, upamiętniającą również 400.
rocznicę Reformacji.
oryginał
ZNACZEK - CEGIEŁKA
powiększenie 500 %

http://www.wheatridge.org
/ourhistory

http://www.wheatridge.org
/ourhistory

W 1930 roku wydana została cegiełka dokumentująca srebrny
jubileusz sanatorium.
W 1961 roku sanatorium zostało zamknięte, a powstała organizacja „Wheat Ridge Ministries” (www.wheatridge.org/)
kontynuuje działalność charytatywną na wielu kontynentach.
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WITTENBERG

(Niemcy)

Wittenberga – miasto (240,32 km², około 50 tysięcy mieszkańców) powiatowe w środkowych
Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Wittenberga. Centrum reformacji, znane z działalności Marcina Lutra, stąd jego oficjalna nazwa Lutherstadt Wittenberg
(pol. Miasto Lutra Wittenberga).
Herb Wittenbergi
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl
ik:Wappen_Wittenberg.png&filetimestamp

Wittenberga na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata,
GeoCenter International Warszawa

Zabytki związane z pobytem Marcina Lutra w
Wittenberdze (dom Lutra, dom Melanchtona,
kościół miejski (Stadtkirche) i kościół zamkowy (Schlosskirche) zostały wpisane w 1996 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Wittenberga - Rynek
Dwa pomniki :
Marcina Lutra
i Filipa Melanchtona
Pocztówka, na podstawie fotografii,
wydana przez Trinks & Co. M.m.b.H.,
Leipzig (Lipsk)

Wittenberga
Kościół Zamkowy
http://duits.skynetblogs.be/a
rchive/2006/11/07/schlosskir
che-wittenberg-roots-vanhet-protestantisme.html

Wittenberga
Dom Lutra
http://pl.wikipedia.
org/w/index.php?ti
tle=Plik:LutherhausI
nWittenberg.jpg&fil
etimestamp=20060
916025544
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Wittenberga
izba Marcina Lutra
Pocztówka, wydawca nieznany

Wittenberga - fragment izby Marcina Lutra http://ewamaria030.blox.pl/2011/11/Jablka-Lutra.html

W Wittenberdze znajduje się Gimnazjum im. Marcina Lutra – budynek zrealizowany przez Friedensreicha Hundertwassera (właściwie Friedricha Stowassera, 1928 ÷ 2000), austriackiego malarza, grafika, rzeźbiarza, znanego przede
wszystkim z realizacji budowlanych.
Wittenberga - Gimnazjum im. Marcina Lutra
Pocztówka, na podstawie fotografii Krystyny Kreuter,
wydana przez
2000 Kreuter Kallender D-38108 Braunschweig

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wittenberg
_Hundertwasserschule.jpg&filetimestamp=200603031913
11
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Wormacja - miasto na prawach powiatu w zachodnich
Niemczech, w południowo wschodniej części kraju
związkowego Nadrenia-Palatynat. Port nad Renem.
Jedno z najstarszych niemieckich miast. Liczy około
82 tysiące mieszkańców na powierzchni 108,77 km².
Wormacja na mapie Niemiec
Wielki Ilustrowany Atlas Świata,
GeoCenter International Warszawa

Herb Wormmacji
http://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Plik:DEU_Worms_COA

Worms am Rhein
Wormacja nad Renem
Plac Lutra z pomnikiem
Pocztówka, wydawca E. St. M.

Wormacja
Pomnik Lutra (1868)
Pocztówka wydana w 1928
roku przez Kunstverlag
Christian Herbst, Worms.

Pomnik Lutra w Wormacji został odsłonięty
w 1868 roku. Projekt
pomnika wykonał Ernst
Rietschel. Po jego śmierci
wykonanie pomnika przejęli jego uczniowie Kietz,
Donndorf i Schilling.
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(Polska)

Kościół imienia Marcina Lutra we Wrocławiu, którego projekt wyłoniono w drodze ogólnoniemieckiego konkursu, powstał w ścisłym związku z czterechsetną rocznicą urodzin Marcina
Lutra. Budowa trwała od 1. maja 1893 do 27. stycznia 1896 roku. Wieżę dobudowano w 1911
roku. Rozbudowano go w 1915 roku w związku z rosnącą liczbą ewangelików. W 1930 roku
zmieniono dach, a w 1931 roku odnowiono wieżę. Został zniszczony w 1944 roku i ostatecznie
zburzony bezpośrednio po wojnie.
Notgeld (pieniądz zastępczy) o nominale 25 fenigów, wyemitowany
Kościół
im. M. Lutra
- początek
XX wieku

przez Ewangelicki Kościelny Komitet Roboczy z okazji Śląskiego
Festiwalu im. M. Lutra w Hali Stulecia we Wrocławiu w 1921 roku.

Okładka monografii
kościoła im. Marcina Lutra,
wydanej w 2011 roku
przez wrocławską
Oficynę Wydawniczą ATUT

Panorama Wrocławia
z kościołem im. M. Lutra
- początek XX wieku
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Koło Pań Szpitala Luterańskiego we Wschodnim Nowym Jorku wydało znaczki - cegiełki
„NA POMOC CHORYM”.
Znaczki wydano w zeszycikach zawierających 5 pasków po 5 znaczków perforowanych pionowo, na papierze gumowanym średnim
(grubość 0,090 mm) białym
lub brązowo-żółtym, z pergaminowymi przekładkami
oraz okładkami z brązowego kartonu o grubości
0,155 mm. Całość połączona zszywką z lewej strony.
Okładka zeszytu znaczkowego
nie posiada żadnych oznaczeń.

Szpital Luterański we
Wschodnim Nowym Jorku,
zbudowany pod koniec XIX w.

- widok z około 1910 roku
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MDCXVII – 100. ROCZNICA REFORMACJI
Reformacja została oficjalnie wprowadzona na Pomorzu Zachodnim dopiero w 1535 roku,
jednakże Filip II już w 1617 roku wybił
serię monet i medali rocznicowych,
upamiętniając w ten sposób
setną rocznicę
wystąpienia Marcina Lutra.
Replika talara Filipa II z 1617 roku
średnica 41,5 mm, grubość 2,2 mm, waga 22 g

MCMXVII – 400. ROCZNICA REFORMACJI
Rok 1917 obfitował w liczne wydania pocztówek prezentujących ważne miejsca związane
z Marcinem Lutrem, pod wspólnym tytułem „Zum 400 jährigen Reformations - Jubiläum” =
„Na 400 - letni jubileusz reformacji”.
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MCMXXI – 400. ROCZNICA PRZYBYCIA LUTRA DO ZAMKU WARTBURG

Miasto Zamku Wartburg - Eisenach, „na pamiątkę przybycia Marcina Lutra na Wartburg 4. maja 1521 roku”,
wyemitowało w 1921 roku serię notgeldów (pieniędzy
zastępczych).
W 1921 roku uroczyste obchody tego wydarzenia odbywały się również we Wrocławiu, gdzie
odbył się „Śląski Festiwal im. Lutra w Hali Stulecia”, co dokumentuje seria notgeldów
(pieniędzy zastępczych) wyemitowanych przez Ewangelicki Kościelny Komitet Roboczy.
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Miasto Erfurt wyemitowało w 1921 roku serię 5 notgeldów (pieniędzy zastępczych) o nom. 50 fenigów

Awers identyczny dla wszystkich notgeldów : „Ten talon będzie
przyjęty w każdej chwili przez wszystkie kasy miasta. Utraci swą
ważność jeżeli w przeciągu miesiąca, od chwili wezwania przez
magistrat do odkupienia, nie zostanie tamże przedłożony”

Rewers : „Niech słowo wzruszać strzegą się, im go nie
zawdzięczamy, sam Chrystus przy nas z Duchem swym
i z łaski swej darami”

Rewers : „Wieczne światło idzie tu i daje światu nowy blask”

Rewers : „I tak muszę mówić i czynić prawdę, nawet
gdyby mnie to kosztowało 20 razy nastawić szyję”

Rewers : „Strach nie czyni nic dobrego, dlatego trzeba być
stanowczym i odważnym w wszelakim swym poczynaniu”

Rewers : „Strach prowadził mnie do rozpaczy, że nic nie
pozostało mi jak śmierć”
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MCMXXXIII – 450. ROCZNICA URODZIN MARCINA LUTRA
Jubileusz ten upamiętniła
Poczta
Rzeszy Niemieckiej
okolicznościową
całostką
(kartką
pocztową z wydrukowanym znakiem
opłaty)
wprowadzoną do obiegu
4. listopada 1933 r.

Całostkę wykonano
typografią na kartonie
żółtobrązowym

MCMLI – 375. ROCZNICA REFORMACJI W SAARZE
Poczta Saary (niem. Saarland; franc. Sarre) upamiętniła ten jubileusz jednym znaczkiem o
nominale 15 F + 5 F (franków franc.), przedstawiającym dwóch reformatorów :
Jana Kalwina i Marcina Lutra.
Znaczek wprowadzono do obiegu w dniu
31.10.1951 r. w nakładzie 285 tysięcy szt.
Wykonany w Drukarni Państwowej w Paryżu
w arkuszach 25 - znaczkowych. Nominał
15 F + 5 F (franków francuskich – Francuska
Strefa Okupacyjna).
CM – karta maksimum
(reprodukcja 1 : 2)
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MCMLXVII – 450. ROCZNICA PRZYBICIA TEZ = R E F O R M A C J I
Dzień 31. października 1517 roku utożsamiany jest z początkiem reformacji, więc w 1967
roku obchodzone było 450 – lecie reformacji. Jubileusz ten uświetniają dwie emisje
poczt niemieckich : Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec.

seria „450. rocznica przybicia tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze przez
reformatora Marcina Lutra (1483 – 1546)” wydana przez Pocztę NRD w arkuszach 50-znaczkowych, wprowadzona do
3 - znaczkowa

obiegu dnia 17. października 1967 roku w nakładzie : 8 mln szt. (20 f), 5 mln szt. (25 f) i 1,5 mln szt. (40 f).

Znaczek wydany przez Niemiecką Pocztę Federalną
w nakładzie 30 milionów sztuk w arkuszach 5 x 10
= 50 znaczków. Na znaczku : zamek Wartburg.

„450. rocznica przybicia tez przez Marcina
Lutra na drzwiach kościoła zamkowego
w Wittenberdze”

Całość pocztowa (list z obiegu ze znaczkiem opłaty skasowanym stemplem pocztowym) z datownikiem
Pierwszego Dnia Obiegu „450 lat przybicia tez” stosowanym przez Urząd Pocztowy Bonn 1 z datą 31.10.1967.
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Poczta Austrii wyemitowała z tej okazji znaczek „450 rocznica początku reformacji”,
wprowadzony do obiegu 31. października 1967 roku w nakładzie 3.200.000 sztuk.
FDC
„450 LAT
REFORMACJI”
Na znaczku
o nom. 3,50
szylinga :
Biblia na
falach
morskich oraz
Oko Boga.
Na kopercie :
reprodukcja
portretu
Marcina
Lutra,
autorstwa
Łukasz
Cranacha
Starszego
z 1525 roku.

W dniu wprowadzenia tego znaczka do obiegu rozpoczęła się Wystawa Filatelistyczna „Ewangelia
i znaczek pocztowy” poświęcona 450 - leciu reformacji, co dokumentuje datownik okolicznościowy stosowany przez Urząd Pocztowy w Wiedniu.

Finlandia upamiętniła ten jubileusz znaczkiem „450. rocznica rozpoczęcia przez Lutra ruchu
reformacyjnego”, wprowadzonym do obiegu 4. 11. 1967 roku w nakładzie 2.997.735 sztuk.

FDC
Na znaczku :
Marcin Luter
według
miniaturowego
portretu
Łukasza
Cranacha
Starszego
z 1532 roku,
znajdującego się
w Galerii
Malarstwa
w Dreźnie.
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MCMLXXIX – 450 - LECIE KATECHIZMU MARCINA LUTRA
Wydanie w 1529 roku Małego i Dużego Testamentu zostało upamiętnione po 450 latach przez
Niemiecką Pocztę Federalną znaczkiem wprowadzonym do obiegu 12. lipca 1979 roku.

450 lat
Katechizmu
Marcina Lutra.
FDC –
pierwszy dzień
obiegu znaczka
wydanego
w nakładzie
30,2 mln sztuk.
Na znaczku :
Mojżesz na
Górze Synaj
otrzymuje tablice
z przykazaniami.

MCMLXXXIII – 500. ROCZNICA URODZIN MARCINA LUTRA
Jubileusz ten uświetnia wiele różnorodnych walorów wydanych na wszystkich kontynentach,
chociaż Luter
był obywatelem Niemiec.
Już w dniu
9. 11. 1982 r.
Poczta Niemieckiej Republiki Demokratycznej
wprowadziła
do obiegu
4 - znaczkową
serię „500.
Urodziny Marcina Lutra”.
FDC – jedna z 2
kopert Pierwszego
Dnia Obiegu serii
znaczków NRD.
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Znaczki wydrukowano
w nakładach :
1o f – 16,0 mln szt.
20 f – 29,0 mln szt.,
w tym 21,0 mln
w arkusikach
10-znaczkowych
35 f – 5,0 mln szt.
85 f – 2,225 mln szt.

Arkusz sprzedażny każdego znaczka zawierał 5 x 5 = 25 znaczków. Znaczek o nominale 20 f wydrukowano również
w arkusikach zawierających 5 x 2 = 10 znaczków, z których część była numerowana na dolnym marginesie.
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Znaczek o nominale
85 f został użyty do
wykonania CM (Karty
Maksimum) na kartce z fragmentem
portretu
Marcina
Lutra według miedziorytu autorstwa
Henryka Aldegrevera
z 1540 roku, znajdującego się w Domu
Pamięci Lutra w
Wittenberdze.
Wydawca:
Ministerstwo Poczty i
Telekomunikacji NRD

FDC - druga koperta

Marcin Luter
Uczczenie 1983
roku przez
Niemiecką
Republikę
Demokratyczną

Poczta NRD zakończyła „uczczenie
1983 roku” wprowadzeniem w dniu 18.
października 1983 roku do obiegu
znaczka w formie bloku o nominale
1 marki.

M
a
r
c
i
n

Nakład bloku : 2.100.000 sztuk
Na znaczku inicjały dra Marcina Lutra i rok „1941”,
na marginesie : Biblia Marcina Lutra, wydrukowana
w Wittenberdze przez Hansa Luffta w 1541 roku.
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Republika Federalna Niemiec, dla uczczenia 500.
rocznicy urodzin reformatora, wyemitowała w 1983 roku
monetę 5 marek niemieckich oraz 13. października 1983
roku wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o nominale 80 fenigów.
Tekst
gotykiem :
Biblia, to jest
całe Pismo
Święte
po niemiecku
z czasów
Lutra
.....
Wolność
ludziom

FDC –
Pierwszy Dzień
Obiegu znaczka
wydanego
w nakładzie
29,85 mln sztuk

W dalekiej Brazylii również uświetniono pięćsetne urodziny Marcina Lutra wprowadzając
do obiegu znaczek i wydając kopertę FDC.
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W Polsce (we Wrocławiu) wydana
została okolicznościowa kartka upamiętniająca
obchody
pięćsetnej
rocznicy urodzin reformatora.
Holandia uświetniła ten jubileusz
znaczkiem wprowadzonym do obiegu w dniu 11. października 1983 r.
w nakładzie 15 milionów sztuk.

Znaczek
wydrukowano
offsetem.
Ząbkowanie
grzebieniowe
12¾ : 13¼

Do znaczka wydano kopertę FDC
przedstawiającą Marcina Lutra w birecie doktorskim.
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Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) udokumentowały ten jubileusz znaczkiem
pocztowym o nominale 20 centów, wprowadzonym do obiegu w dniu 11. listopada 1983 r.

Krzyżyk markacyjny
określa sektor

Próba barw : czerwonej, czarnej,
ciemnoszarej, niebieskiej i żółtej

Dalsza część arkusza (3 pionowe rzędy :
8., 9. i 10.) na karcie III / 13
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Znaczek, wydany przez United States Postal Service (Usługi Pocztowe Stanów Zjednoczonych)
został wykonany w Drukarni American Bank Note Company w nakładzie 165 milionów sztuk.
Sposób ząbkowania : liniowo (listwa perforująca z jednym rzędem igieł
– charakterystyczne asymetryczne naroża znaczków).
Miara ząbkowania : 11 (na długości 2 cm znajduje się 11 ząbków i 11
otworów perforacyjnych.

FDC

Datownik
Pierwszego
Dnia
Wydania
stosował
urząd
pocztowy
(kod 20066)
w Waszyngtonie.

”Marcin
Luter
Odważny
przywódca
reformacji,
założył
początki
protestantyzmu”

© Usługi Pocztowe
Stanów Zjednoczonych 1983

Tylna strona koperty FDC wykonanej przez Fleetwood Cheyenne (reprodukcja 80%)
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Jubileusz 500-nych urodzin Marcina Lutra uczciło
również wiele innych państw,
a ich Poczty także wydały
okolicznościowe walory.

Bułgaria - znaczek wprowadzony do obiegu 10. 05.
1983 r. w nakł. 150 tys. szt.

Polinezja
Francuska

Węgry -

Blok wprowadzony do obiegu 12. 08.1983 r.
w nakł. 265.300 (ząbkowane) + 8.800 (cięte, numerowane)

Usterka płyty
drukarskiej

Czechosłowacja – „Dzień CSRS na Wystawie
Filatelistycznej Nordposta ‘83” w Hamburgu
Ozdobny arkusik (blok) wydany w nakładzie 286.000
szt., wprowadzony do obiegu 1. listopada 1983 roku.
Staloryt + rotograwiura, papier fluorescencyjny.

Usterka płyty drukarskiej

Między otworami perforacyjnymi
znajdują się krzyżyki markacyjne
:
jeden dla stalorytu,
drugi dla rotograwiury.
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MCMXCVI – 450. ROCZNICA ŚMIERCI MARCINA LUTRA
Poczta Niemiec upamiętniła ten jubileusz znaczkiem wprowadzonym do obiegu 08. 02. 1996 r.

Datownik FDC
pierwszego
dnia
obiegu
stosował
urząd
pocztowy
Berlin
12

Proj.
D.
Heiden
-reich
wg
akwaforty
Łukasza
Cranacha
Starszego.

Dla tego znaczka wydano czarnodruk z hologramem
– format A5 (reprodukcja, fragment).

Znaczek wydano w ozdobnych, 10 - znaczkowych arkusikach. Offset, ząbkowanie grzebieniowe 13¾.
Nakład 25.946.000 sztuk.
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