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Okres optymizmu 
1800-1900

Optymizm też
ma swoje granice



Modernizm - Okres Optymizmu

• Oświecenie kładące nacisk na ludzki 
rozum dało początek Modernizmowi. 

• Modernizm, powstały pod koniec XVIII 
wieku, charakteryzował się optymiz-
mem bazującym na ludzkich możliwo-
ściach przemiany świata na lepsze. 

• Kładł nacisk na osiągnięcia nauki i 
cywilizacji. 



Modernizm - Okres Optymizmu

• Pozytywnie, nacisk na ludzkie 
możliwości przyczynił się do:
- rozwoju technologii,
- wzrostu ruchów misyjnych,
- przebudzeń religijnych,
- zmian w społeczeństwie (zniesienia 
niewolnictwa w Anglii i Ameryce).



Modernizm - Okres Optymizmu

• Negatywnie, nacisk na ludzkie 
możliwości przyczynił się do:
- zwiększenia niechęci do 
zorganizowanej religii,
- wzrostu liberalnej teologii,
- eksploatacji ludzi poprzez rozwój 
przemysłu i kolonializmu. 



Modernizm - Okres Misji

• Wielu kalwinistycznych 
chrześcijan nie wierzyło w 
działania misyjne.

• Inaczej wierzył szewc 
William Carey, który mimo 
braku zrozumienia w swoim 
Kościele, stworzył
Towarzystwo Misyjne.     



Modernizm - Okres Misji

Śladami Carey’a poszli:
• Adoniram i Ann Judson do 

Birmy.
• Hudson i Maria Taylor a potem

Lottie Moon do Chin.
• Charles Studd do Afryki.
• Oraz tysiące innych, którzy do 

dziś kontynuują tą pracę. 



Okres Przebudzeń

• W 1800 r. jeden z kościołów 
prezbiteriańskich modlił się
o przebudzenie.

• Podczas „spotkania namio-
towego” w Cane Ridge, Bóg 
odpowiedział na modlitwę.

• To było początkiem 
II Wielkiego Przebudzenie
w Ameryce.



Okres Przebudzeń

• Przebudzenie trwało do połowy XIX w. 

• Główną postacią był Charles G. Finney. 

• Modernistycznym optymizmem
zaraził się również Finney, skoro
mówił, że przebudzenie całkowi-
cie zależy od właściwego używa-
nia duchowych praw.



Powstanie Teologii Liberalnej

• Niemiecki teolog Friedrich
Schleiermacher jest znany jako
„ojciec teologii modernistycznej”. 

• Według niego centrum chrześcijańskiej 
wiary nie są fakty historyczne lub księga 
natchniona, ale świadomość całkowitej 
zależności od mocy wyższej.  



Powstanie Teologii Liberalnej

• Prawdziwą naturą religii jest bezpośrednia 
świadomość bóstwa jaką znajdujemy w 
sobie i w świecie. Friedrich Schleiermacher

• Wiele konserwatywnych kościołów przeszło 
od racjonalnej religii do emocjonalnej religii. 

• Świecka wersja tego ruchu jest znana jako 
Neoromantyzm.  



Powstanie Teologii Liberalnej

• Oddzielenie chrześcijańskiej wiary od 
historycznych wydarzeń, pobudziło 
niektórych teologów do kwestionowania 
prawdziwości i bezbłędności Biblii. 

• Ta separacja chrześcijańskiej wiary od 
biblijnego tekstu jest zwana Teologią
Liberalną. 



Powstanie Teologii Liberalnej

Zdrowa Teologia trzyma balans pomiędzy 
intelektem a emocjami. 

Gdy teologia idzie za 
bardzo w kierunku rozumu 

to wiedzie do Deizmu.

Gdy teologia idzie za 
bardzo w kierunku uczuć
to wiedzie do Liberalizmu.



Społeczne Reformy

• W XIX w. większość Chrześcijan było 
postmilenistami czyli wierzyli, że Pan Jezus 
powróci po (post) okresie milenium, który 
będzie zainicjowany przez ludzi. 

• Postmilenializm bardzo pasował do okresu 
optymizmu, który wierzył w możliwość
ludzkości do zmiany obecnego świata. 

• Chrześcijanie częściej mówili o reformach 
społecznych niż o zbawieniu od grzechów.  



Społeczne Reformy
Byli jednak tacy, którzy połączyli społeczne 
reformy z Ewangelią. Do nich należeli:  

- Robert Raikes (szkoła niedzielna),
- George Muller (pomoc sierotom),
- Charles H. Spurgeon (pomoc sierotom), 
- William Wilberforce (walka z niewolnictwem),
- Isabella Truth (walka z niewolnictwem),
- Angelina and Sarah Grimke (prawa dla kobiet),
- William i Catherine Booth twórcy Armii
Zbawienia pomagającej ludziom w potrzebie. 



Nowe Ruchy Religijne

• Oświecenie wzbudziło niechęci do 
zorganizowanej religii, co spowodowało, że 
wiele osób opuściło tradycjonalne kościoły.

• Powstał ruch odrestauru-
jący chrześcijaństwo, z 
którego wywodzą się: 
Kościoły Chrystusowe
i Uczniowie Chrystusa. 



Nowe Ruchy Religijne

• Powstały para-kościelne ruchy:
- Armia Zbawienia,
- YMCA.

• Powstały nowe kulty:
- Mormoni (Joseph Smith),
- Świadkowie Jehowy (Charles Russell),
- Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki 
(Mary Baker Eddy).



Reakcja na okres Modernizmu 

• W 1854 r. Papież Pius IX ogłosił Niepokalane 

poczęcie Marii Panny.

• W latach 1868-1870 miał

miejsce Sobór Watykański I.

• Sobór Watykański I ogłosił

dogmat o nieomylności

papieża.



Reakcja na okres Modernizmu 

• D. L. Moody zanim stał się ewangelistą był

sprzedawcą butów.

• Jego mottem życia było: 

„Świat jeszcze nie widział

co może Bóg uczynić przez

człowieka całkowicie Mu

oddanego”.



Reakcja na okres Modernizmu 

• Biblijnie wierzący chrześcijanie zaczęli 
wspierać historyczne chrześcijaństwo
i stanęli w obronie ich 5-ciu fundamentów:

1. Bezbłędność Biblii i sola scriptura.
2. Dziewicze narodzenie Jezusa Chrystusa.
3. Zastępcza śmierć Chrystusa.
4. Cielesne zmartwychwstanie Chrystusa.
5. Cuda Jezusa i Jego powtórne przyjście. 



Reakcja na okres Modernizmu 

• To byli Fundamentaliści którzy 

wierzyli, że Pismo Święte jest 

absolutnie prawdziwe i że ich 

wiara w bezbłędność Pisma

jest zgodna z uczciwymi 

badaniami teologicznymi. Cyrus Scofield
jeden z ojców

fundamentalizmu


