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Cztery wydarzenia Rewolucyjne 

1. Społeczna rewolucja 
- wolność religijna.

2. Intelektualna rewolucja 
- Oświecenie.

3. Religijna rewolucja 
- Przebudzenia.

4. Polityczna rewolucja.



Religijne życie w Anglii - XVII w.

Cztery grupy religijne:

1. Anglikanie (wspierali Kościół Anglikański).

2. Purytanie (Anglikanie, którzy chcieli 

oczyścić Kościół z nie-biblijnych praktyk).



Religijne życie w Anglii - XVII w.

Cztery grupy religijne:

3. Separatyści (Purytanie, którzy opuścili 

Kościół Anglikański).

4. Nonkonformiści (Angielscy Chrześcijanie 

jak Baptyści i Kwakrzy, którzy chcieli 

rozdziału Kościoła od Państwa).



Ameryka i wolność religijna 

• W 1620 r. grupa purytan zwanych Pielgrzy-

mami przybyła na statku Mayflower do Półno-

cnej Ameryki zakładając 1-wszą angielską

kolonię (Plymouth).

• Byli to Separatyści, ale

nie Nonkonformiści. 



Ameryka i wolność religijna

• Oni nie szukali wolności 
religijnej dla wszystkich, ale 
tylko dla siebie. 

• Oni nie oddzielali Kościoła 
od Państwa. 

• Prawo utworzyli w oparciu 
o Biblię – Stary Testament.



Ameryka i wolność religijna

• Liderzy z kolonii Plymouth karali oraz 
skazywali na wygnanie Nonkonfor-
mistów, (czyli Baptystów i Kwakrów) 
którzy inaczej wierzyli niż oni. 

• Roger Williams założył miasto 
Providance gdzie ustanowił wolność
religijną poprzez oddzielenie Kościoła 
od Państwa. 



Ameryka i wolność religijna

• Jednak większość miast i kolonii nie podzie-
lało jego stanowiska. 

• Brak wolności religijnej dopro-
wadził do procesu czarownic
w Salem, gdzie 19 osób
powieszono za czary.

• Ameryka doczekała się wolności religijnej 
dzięki Karcie Praw w 1791 r.   



Oświecenie 

• Oświecenie to prąd kulturalny oraz okres w 
historii Europy przypadający na lata 1680-
1780.

• Oświecenie jest często określane jako Wiek 
Rozumu, gdyż ludzie tego okresu najbardziej 
cenili to, co można pojąć i zbadać rozumem.

• W Polsce idee oświecenia doprowadziły do 
powstania Konstytucji 3 maja w 1791 r.



Isaac Newton 1642-1727

• Angielski matematyk, 
fizyk i alchemik.

• Astronom, filozof i 
historyk.

• Twórca prawa grawitacji 
oraz „3 Zasad dynamiki”.  

• Największą jego pasją była 
Biblia, a nie nauka.



Oświecenie 

• Religijną filozofią która towarzyszyła 
Oświeceniu był Deizm.

• Deizm szukał uniwersalnego fundamentu na 
którym wszystkie religie mogą się oprzeć.

• Zakładał on istnienie Stwórcy, który stworzył
wszechświat i prawa rządzące wszechświatem. 

• Uznawał, że Stwórca objawił się tylko poprzez 
przyrodę i prawa natury. Odrzucał szczegółowe 
objawienie oraz cuda.



Oświecenie 

• Z Deizmu i akcentowania rozumu wyrosło:
Wolnomularstwo oraz Unitarianizm. 

• Wolnomularstwo czyli Masoneria to 
ponadnarodowy ruch etyczny o swoi-
stych strukturach organizacyjnych .

• Unitarianizm to nurt religijny oparty na racjona-
lizmie. Odrzucający z religii to co jest sprze-
czne z zasadami rozumu (np.: dogmat o Trójcy).



Pietyzm

• Pietyzm to nurt religijny powstały 

w Prusach inspirowany książką

Spenera: Pobożne życzenia (1675). 

• Kładli nacisk na rozbudzenie uczuć

religijnych poprzez modlitwę i studiowanie 

Pisma Świętego.

• Miał wpływ na powstanie innych przebudzeń.



1-wsze Wielkie Przebudzenie

• W latach 1726-1774 miało 
miejsce 1-wsze Wielkie 
Przebudzenie religijne w 
Ameryce. 

• Czołowymi postaciami tego 
przebudzenia byli: Jonathan
Edwards oraz George Whitefield. 



Jonathan Edwards 1703-1758

• Jeden z największych 

amerykańskich kaznodziei i 

teologów przebudzeniowych.

• Autor kazania: „Grzesznicy 

w rękach rozgniewanego 

Boga”.



George Whitefield 1714-1770

• Angielski kaznodzieja, 

który miał wielki wpływ na 

przebudzenie w Ameryce.

• Jeden z liderów kościoła 

metodystów. 



Metodystyczne Przebudzenie

• W latach 1738-1791 miało miejsce 
Metodystyczne Przebudzenie, które objęło 
anglojęzyczne państwa. 

• Zaczęło się w Kościele Angli-
kańskim przez braci Wesley. 

• Akcentowali metodyczne 
podejście do Biblii i chrześcijańskiego życia.

• Zwiastowali Ewangelię na wolnym powietrzu.   



John Wesley 1703-1791

• Jeden z największych 
angielskich kaznodziei 
przebudzeniowych.

• Przejechał konno 400 000 
km. i wygłosił 50 000 kazań.

• Wraz z bratem był twórcą
kościoła metodystów. 







Rewolucja Amerykańska

• Amerykańska Wojna Rewolucyjna zaczęła się

w 1775 r. a zakończyła podpisaniem traktatu 

paryskiego w 1783 r.

• Rezultatem tej wojny było 

oddzielenie się trzynastu 

kolonii od Anglii oraz utwo-

rzenie Stanów Zjednoczonych. 



Rewolucja Francuska

• Wielka Rewolucja Francuska to okres 
pomiędzy 1789 a 1799, w którym doszło do 
głębokich zmian polityczno-społecznych 
oraz obalenia monarchii Burbonów. 

• Symbolicznym początkiem
było zdobycie Bastylii. 

• Końcem jest zamach stanu
Napoleona Bonaparte. 



Rozbiory Polski 

• To okres w dziejach Polski w latach 1772-1795, 
kiedy to I Rzeczpospolita była zmuszana przez 
Rosję, Prusy i Austrię do dokonania na ich 
rzecz cesji części swojego terytorium.

• Główne fazy rozbiorów to:
- I rozbiór (1772) przez Rosję, Prusy i Austrię.
- II rozbiór (1793) przez Rosję i Prusy.
- III rozbiór (1795) przez Rosję, Prusy i Austrię.



Rozbiory Polski 


