
34. Przyczyny i przebieg reformacji 
 

Wprowadzenie 

Niektórzy ludzie z powodu wygodnictwa i dla różnych 

korzyści nie stają w obronie prawdy. Mówią nawet czasami, że 

jedna prawda nie istnieje, ale każdy człowiek może mieć swoją 

prawdę. Wydaje im się, że łatwiej tak żyć, bo można robić 

wszystko, na co przyjdzie im ochota. To jednak tylko ułuda, bo 

prawda jest jedna. Nie może być coś jednocześnie białe i 

czarne, mokre i suche, dobre i złe. Dzisiaj trzeba o tym 

przypominać i bronić prawdy za wszelką cenę.  

 

Zadanie – Po obejrzeniu nagrania uzupełnij notę biograficzną 

Marcina Lutra. 

 

Zadanie 2. Wyjaśnij zasady, które głosił Marcin Luter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Marcin Luter 

Urodzony: 

Działalność: 

1517 –  

 

1519 –  

 

1521 –  

 

1529 –  

 

Zmarł: 

Sola Scriptura 

(Tylko Pismo Święte) 

 

Solus Christus 

(Tylko Chrystus) 

Sola Fide 

(Tylko wiara) 

Sola Gratia 

(Tylko łaska) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/b5yYnAZ2ACs?feature=oembed


Główne idee protestantyzmu  

Marcin Luter przyjął wszystkie podstawowe zasady doktrynalne pierwotnego 

Kościoła, ale wprowadził też wiele zmian. Zreformował liturgię, wprowadził do niej język 

niemiecki i śpiewanie przez wiernych pieśni religijnych, które sam układał w języku 

narodowym. Przełożył Biblię na język niemiecki. Swoje poglądy ujął w cztery podstawowe 

zasady: 

1. Sola Scriptura (tylko Pismo Święte): Tylko Pismo Święte stanowi podstawę wiary 

i moralności (bez Tradycji).  

2. Solus Christus (tylko Chrystus): Jedyne pośrednictwo Chrystusa (odrzucenie kultu 

Matki Bożej i świętych).  

3. Sola Gratia (tylko łaska): Zbawienie człowieka dokonuje się tylko przez łaskę, a 

nie uczynki.  

4. Sola Fide (tylko wiara): Zbawienie staje się udziałem człowieka tylko przez wiarę, a nie uczynki. 

Protestanci uznają tylko dwa sakramenty – chrzest i Wieczerzę Pańską (Eucharystię). Nie uznają jednak realnej 

obecności Chrystusa w Eucharystii. Ich liturgia ma przede wszystkim charakter nabożeństwa słowa Bożego 

połączonego ze śpiewem oraz kazaniem. 

 

 

 

Modlitwa 

Boże, Ty jesteś doskonałą Jednością i Miłością prawdziwą, daj swoim wiernym jedno serce i jedną duszę, 

aby Twój Kościół, zbudowany na wyznaniu prawdy, trwał w zgodzie i jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  

 
Źródła grafik:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Lucas_Cranach_I_-_Martin_Luther_%281529%29%2C_St._Anna_in_Augsburg.jpg 

Zapamiętaj!!! 

Od wystąpienia Marcina Lutra w 1517 roku rozpoczęła się reformacja, która doprowadziła do 

powstania wspólnot protestanckich. Odrzucają one zwierzchnictwo papieża i w inny sposób rozumieją wiele 

prawd wiary. Współcześnie chrześcijanie różnych wyznań dążą do jedności i podkreślają, że łączy ich wiara 

w Trójcę Świętą. 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learni

ngapps.org/vi

ew2175203 

 

https://learningapps.org/view2175203
https://learningapps.org/view2175203
https://learningapps.org/view2175203

