NOTATKA

Reformacja.
1. Negatywne zjawiska w kościele:
a.

symonia – kupowanie godności kościelnych;

b.

nepotyzm – popieranie krewnych przy obsadzaniu stanowisk kościelnych;

c.

upadek moralny kościoła:

- nieprzestrzeganie celibatu, usankcjonowanego w VIII w. podczas reformy gregoriańskiej;
- uosobieniem wszelkiego zła był papież Aleksander VI Borgia (1492-1503);
d.

gromadzenie bogactwa (dziesięcina, świętopietrze, odpusty).

2. Luteranizm:
a.

w 1515 r. papież Leon X ogłosił możliwość uzyskania odpustu zupełnego – jednym

z warunków otrzymania rozgrzeszenia było uiszczenie odpowiedniej opłaty; dochód ze
sprzedaży odpustów miał być przeznaczony na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz
spłatę zaciągniętych długów;
b.

pomysł papieża ostro skrytykował zakonnik z Wittenbergi Marcin Luter; ostatniego

dnia października 1517 r. wywiesił na drzwiach kościoła 95 tez przeciw odpustom; chciał w
ten sposób sprowokować innych duchownych do dyskusji nad kondycją kościoła
katolickiego; nie przypuszczał, że będzie to początek rozłamu w kościele;
c.

Marcin Luter zaczął głosić coraz odważniejsze tezy, a za podważenie nieomylności

papieża i soborów został objęty ekskomuniką; wiedział jednak, że jego nauki i krytyka
kościoła katolickiego cieszą się dużym poparciem społeczeństwa; najwięcej zwolenników
zyskał wśród książąt niemieckich, którzy w wypowiedzeniu posłuszeństwa papieżowi
i cesarzowi widzieli szansę usamodzielnienia się; ponieważ Luter był zwolennikiem
połączenia władzy duchownej z władzą świecką wszystkie majątki kościelne miały ulec
sekularyzacji, a na czele nowopowstałego kościoła mieli stanąć niemieccy książęta; to oni
udzielili mu schronienia, gdy sejm Rzeszy nazwał go heretykiem i skazał na banicję;
pozorując jego porwanie, Fryderyk Mądry ukrył go na zamku w Wartburgu;
w odosobnieniu przetłumaczył biblię na język niemiecki i stworzył podstawy nowego
wyznania; w 1525 r. poślubił byłą zakonnicę Katarzynę von Bora;
d.

najważniejsze zasady głoszone przez Marcina Lutra:

- do zbawienia potrzebne są tylko łaska boża i wiara, dobre uczynki nie mają znaczenia;
- jedynym źródłem wiary jest biblia, istnieje możliwość indywidualnej interpretacji pisma;
- papież i sobory mogą się mylić;
- pozostawienie dwóch sakramentów: chrztu i komunii;
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- odrzucenie celibatu, kultu świętych i Maryi;
- wprowadzenie w liturgii i w przekładach Biblii języka narodowego.
e.

zwolenników Marcina Lutra, protestujących przeciw potępieniu nauk zakonnika

zaczęto nazywać protestantami.
3. Wojny religijne w Niemczech:
a.

księstwa niemieckie podzieliły się na zwolenników Marcina Lutra (północ)

i jego przeciwników, popierających papieża i cesarza (południe);
b.

w Niemczech nastały wojny religijne, które trwały do 1555 r., czyli podpisania pokoju

w Augsburgu; ustalono wtedy zasadę cuius regio, eius religio, czyli czyj kraj, tego religia;
c.

w XVII w. konflikt rozgorzał na nowo; tym razem protestanckie państwa Rzeszy

wspierane przez Szwecję, Danię i Francję (Unia protestancka) walczyły przeciw elektorowi
Palatynatu

popieranego

przez

katolicką

dynastię

Habsburgów:

Hiszpanię

i Austrię, oraz Państwo Kościelne i Rzeczpospolitą (Liga Katolicka); konflikt z lat 16181648 znany jest pod nazwą wojny trzydziestoletniej; konflikt kończyło podpisanie pokoju
westfalskiego, na mocy którego Rzeszy zagwarantowano wolność wyznania.
4. Kalwinizm:
a.

twórcą kolejnego wyznania był Jan Kalwin, mieszkający w Genewie; do Szwajcarii

sprowadził się po ucieczce z Paryża, kiedy to stanął w obronie nauk Marcina Lutra;
b.

w swoich rozważaniach nad wiarą poszedł jednak o krok dalej, głosząc teorię

o predestynacji, czyli przeznaczenia człowieka w chwili narodzin do zbawienia lub
potępienia; uważał, że wiara, łaska i dobre uczynki nie mają znaczenia, a widocznym
znakiem przeznaczenia do życia wiecznego jest powodzenie w życiu, np. bogactwo;
wprowadził także rygorystyczne zasady moralne, zakazujące zabaw, barwnych strojów,
a nawet głośnych rozmów; głoszone nauki sprawiły, że jego wyznawcy wypracowali
w sobie cechy, takie jak: wstrzemięźliwość, pracowitość, oszczędność, skromność,
uczciwość;
c.

kalwinizm w przeciwieństwie do luteranizmu nie uznawał zwierzchności władzy

świeckiej nad kościołem; osoby obejmujące stanowiska duchownych były wybierane przez
wiernych, a władzę sprawowały kolegia złożone z duchownych i świeckich.
5. Noc św. Bartłomieja:
a.

wyznawców kalwinizmu nazywano we Francji hugenotami;

b.

między katolikami a hugenotami dochodziło do wielu konfliktów – ślub protestanckiego

księcia

Nawarry

Henryka

Burbona

z

katolicką
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de Valois, siostrą króla Francji Karola IX miał położyć temu kres; uroczystość odbyła się 18
sierpnia 1572 r. w Paryżu, uczestniczyli w niej przedstawiciele obu stron konfliktu;
c.

kilka dni po ślubie w nocy z 23 na 24 sierpnia z rozkazu katolickiego króla zamknięto

bramy miasta i wymordowano wszystkich hugenotów przebywających w Paryżu;
Henrykowi udało się uciec, jednak spór rozgorzał na nowo; ponieważ 24 sierpnia przypada
dzień świętego Bartłomieja Apostoła, całe wydarzenie nazwano nocą św. Bartłomieja;
d.

w 1589 r. nowym królem Francji został wspomniany Henryk IV Burbon; przeszedł on

jednak na katolicyzm, uzasadniając swoją decyzję słowami Paryż wart jest mszy;
w 1598 r. wydał edykt nantejski, gwarantujący protestantom swobodę wyznania.
6. Anglikanizm:
a.

król Anglii Henryk VIII w pierwszych latach reformacji ostro krytykował nauki

głoszone przez Marcina Lutra; szybko jednak zmienił zdanie widząc korzyści, jakie płyną z
odcięcia się od stolicy apostolskiej – kościół katolicki posiadał w Anglii majątki stanowiące
40 % ziem uprawnych; wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi pozwalało na
sekularyzację dóbr, a połączenie władzy świeckiej z duchowną na przejęcie podatków
i danin płaconych na rzecz kościoła;
b.

pretekstem do uniezależnienia się od papieża był brak zgody na unieważnienie

małżeństwa z Katarzyną Aragońską, która nie dała królowi męskiego potomka;
c.

w 1534 r. wydano akt supremacji, w którym król Anglii ustanowił się głową kościoła

narodowego;
d.

unieważnił swoje małżeństwo, po czym poślubił damę dworu Annę Boleyn; trzy lata

później kazał ją ściąć, a jedenaście dni po egzekucji poślubił kolejną kobietę Jane Seymour
– łącznie miał 6 żon (trzy Katarzyny, dwie Anny, jedną Jane);
e.

początkowo kościół anglikański różnił się od kościoła katolickiego jedynie

nieuznawaniem zwierzchności papieża; z czasem przejął zasady wiary zbliżone do
kościołów protestanckich.
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Religie monoteistyczne:
II tys. p.n.e.

judaizm

I w. n.e.

chrześcijaństwo

VII w. n.e.

islam
XXI w. n.e.
Podziały w kościele katolickim:
I w.

narodziny Chrystusa
chrześcijaństwo

XI w.

schizma wschodnia
prawosławie

katolicyzm
XVI w.

reformacja
katolicyzm
protestantyzm

Pojęcia:
Chrześcijaństwo
Prawosławie Protestantyzm
Bóg

Judaizm
Katolicyzm
Bóg

Jahwe

Wyznawcy

Żydzi

Święta księga

Tora/ Biblia

Komentarz do
świętej księgi/
źródło
tradycji

Talmud

Świątynia

Synagoga

Symbol

Gwiazda
Dawida,
menora

Prawosławni

Katolicy

Protestanci

Krzyż
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Muzułmanie
Sunna

KKK

Cerkiew

Allah
Koran

Biblia

Kościół

Islam

Zbór

Meczet
Półksiężyc
i gwiazda

