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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 6: Łamanie chleba
ARKUSZ 11: KONFRONTACJE

1
Konfrontacja – na arkuszu papieru/tablicy napiszcie skojarzenia związane z tym pojęciem.

2
Wyniki zadania 1 porównajcie z konfrontacjami w odcinku pt. „Łamanie chleba”. Jeżeli macie wystarczającą
ilość czasu, zwróćcie uwagę na to, za pomocą jakich ﬁlmowych środków wyrazu (np.: kadry, ujęcia, ruchy kamery, oświetlenie, dźwięk, scenograﬁa itp.) są one przedstawione.

3
W ﬁlmie pokazano, że ludność podzieliła się na dwa obozy: zwolenników Lutra i jego przeciwników. Obejrzyjcie ten odcinek jeszcze raz, a następnie wpiszcie w tabelę odpowiednie osoby (grupy osób) oraz ich działania.

ZWOLENNICY LUTRA I ICH DZIAŁANIA

PRZECIWNICY LUTRA I ICH DZIAŁANIA
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W 1519 roku w „Dyspucie lipskiej” Luter prowadził spór z wiernym papieżowi teologiem Janem Eckiem. Ich
spotkanie poprzedziła wymiana korespondencji. Punkty sporne stanowiły m.in.: pozycja papieża oraz magisterium Kościoła (urząd nauczycielski Kościoła), wolna wola człowieka oraz odpusty. Właściwie dysputa ta
miała służyć wyjaśnieniu powstałych kontrowersji. Do porozumienia nie doszło, ale na jaw wyszły istotne różnice pomiędzy nauką papieską a reformacyjną.
Ostatecznie nastąpił rozłam pomiędzy Rzymem
i zwolennikami Lutra. Na
koniec obie strony ogłosiły się zwycięzcami, a Eck
doprowadził do wydania
bulli wykluczającej Lutra
z Kościoła (ekskomunika).

A
Dysputa, która w rzeczywistości toczyła się tygodniami, w ﬁlmie została ukazana bardzo skrótowo.
Zanotujcie, które tematy i stanowiska zostały ukazane, przeanalizujcie je.
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Obejrzyjcie tę scenę ponownie i omówcie, jak w ﬁlmie przedstawiono Lutra i Ecka.
Czy można mówić o wyważonym przedstawieniu obu postaci?
C
Luter zwraca uwagę na wyłączne znaczenie Bożej łaski (sola gratia), wiary (sola ﬁde) i Chrystusa
(solus Christus). Jakie to ma znaczenie dla Was? Podzielcie się swoimi przemyśleniami.
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