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Pięć wczesnych Ruchów 
Reformacyjnych 

1. Luter i niemiecka reformacja.
2. Kalwin i francusko-szwajcarska 

reformacja.
3. Anabaptyści.
4. Angielska reformacja.
5. Katolicka reformacja. 



Marcin Luter 1483-1546

• Świat rzadko jest 
świadkiem tak 
wyjątkowego charakteru 
jakim był Marcin Luter.

• Był stworzony przez 
Boga aby zapalić
pochodnię największej 
rewolucji w historii 
Chrześcijaństwa.    



Marcin Luter 1483-1546

• Prawnik, który stał się
zakonnikiem w 1505.

• Jako profesor studiował
Grecki Nowy Testament.

• Studiując Rz.1:17
zobaczył, że sprawiedli-
wość jest przez wiarę.



Jan Kalwin 1509-1564

• Obok Lutra największy 
reformator 
chrześcijaństwa.

• Uzdolniony organizator 
i twórcą kalwinizmu oraz 
„prezbiterialnego" 
systemu rządów.



Anabaptyści
• Anabaptyzm powstał w 

Szwajcarii wśród zwolenników 
Ulricha Zwingliego. 

• Zaczął się od studium biblijnego 
„braci szwajcarskich” których 
celem był powrót do ideałów 
pierwotnego chrześcijaństwa.

• W 1525 odrzucili chrzest dzieci
i ochrzcili się nawzajem. 

• Stali się znani jako anabaptyści
czyli nowochrzczeńcy.



Anabaptyści  

• Zrezygnowali z przedmiotów 
kultu.

• Wprowadzili śpiew do 
zgromadzeń.

• Wiele przywódców umarło za 
wiarę.  

• Brak liderów sprawił, że 
nieodpowiedzialni ludzie  
spowodowali wojnę chłopską
oraz bunt w Münster. 



Angielska Reformacja  

• Papież nie pozwolił królowi 
Anglii Henrykowi VIII na 
rozwód.

• Angielska władza kościelna 
pozwoliła na rozwód. 

• Henryk VIII ogłosił się „głową
Kościoła” w Anglii.

• Kto tego nie uznał
dopuszczał się zdrady. 



Angielska Reformacja  

W 1539 r. Pismo Święte o 
nazwie Wielka Biblia (była to 
poprawiona wersja Biblii 
Tyndala) została przez króla 
Henryka VIII umiejscowiona w 
każdym angielskim kościele.



Angielska Reformacja  

• Za Edwarda VI Angielski 
Kościół był pod wpływem 
protestantów.

• Za „krwawej” Marii był pod 
wpływem katolików. 

• Za Elżbiety był pomiędzy 
protestantyzmem a 
katolicyzmem.



Katolicka Reformacja  

• Konferencja w Regensburg w 1541 r. była 
próbą połączenia Katolicyzmu z 
Protestantyzmem.

• Oba obozy zgodziły się, że Boża łaska 
usprawiedliwia grzesznika poprzez wiarę
oraz zbawiająca wiara wytwarza dobre 
uczynki.

• Nie zgodzono się odnośnie władzy papieża
oraz transsubstancjacji. 



Katolicka Reformacja  

• Sobór trydencki 1545-1563.
• Sobór usunął wiele 

zepsucia z Kościoła. 
• Postanowiono: 

- uznano Biblię i tradycję Kościoła za równo-
ważne źródła wiary, 
- uznano, że wiara i uczynki są konieczne do 
zbawienia,
- potępiono nauki Lutra.



Towarzystwo Jezusowe
(Jezuici) 1534

Ich zasady:
• Posłuszeństwo hierarchii (papieżowi). 
• Odzyskanie to co stracono przez Reformację.
• Praca na zewnątrz według zasady: „módl się

i działaj”.
• Nacisk na bycie tam „gdzie decydują się losy 

świata” a więc wśród elit społecznych.
• Nacisk na edukację własną i innych. 




