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Pod koniec średniowiecza ludzie byli przekonani, że po śmierci ich życie zostanie poddane ocenie w czasie 
Sądu Ostatecznego. Jeżeli ktoś popełniał grzech, to dusza zmarłego na jakiś czas – w zależności od powagi 
uchybień – trafiała w ogień czyśćcowy. Po tym „oczyszczeniu” mogła wejść do nieba. Jeżeli jednak ktoś po-
pełnił grzech śmiertelny, czekało na niego wieczne piekło. Te szczególnie ciężkie grzechy to siedem grzechów 
głównych: pycha, chciwość, nieczystość, gniew, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, zazdrość oraz lenistwo. 
Strach przed mękami piekielnymi i ogniem czyśćcowym był więc w czasach Lutra wszechobecny.

1
Przeczytajcie następujące fragmenty biblijne, które mówią o Sądzie Ostatecznym: Ewangelia Mateusza 25,31–

–46 i Objawienie Jana 20,1–15. Omówcie ich treść, a następnie poszukajcie odwołań do opisanego powyżej 
obrazu ludzi żyjących w średniowieczu oraz do konkretnych scen w filmie.

2
Poniższy obraz przedstawia średniowieczne wyobrażenie Sądu Ostatecznego. Omówcie motywy i elementy 
przedstawione na nim. Zwróćcie uwagę na to, co na przykład dzieje się w różnych jego częściach, które postacie 
potraficie rozpoznać itd. Zinterpretujcie swoje obserwacje, nawiązując do odpowiedzi z zadania 1.

Hans Memling, Sąd Ostateczny, ok. 1470 roku
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3
Istnieje jeszcze wiele średniowiecznych obrazów przedstawiających Sąd Ostateczny. W parach poszukajcie (np. 
w Internecie) dzieł, które przedstawiają ten temat i zinterpretujcie je. Jakie zauważyliście różnice i podobień-
stwa do obrazu Hansa Memlinga? 

4
W średniowieczu ludzie bali się, co czeka ich po śmierci. Czego ludzie boją się dzisiaj? Stwórzcie listę w postaci 
równoważników zdań lub prostych ikon.

LITERATURA POMOCNA DO PRZYGOTOWANIA 
SPOTKANIA, ZAJĘĆ, LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TEGO 
ARKUSZA ZNAJDUJE SIĘ W OSOBNYM PLIKU 

”
BIBLIOGRAFIA”.


