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Luter zdecydował się na życie zakonne i wstąpił do klasztoru Augustianów. Zakonnicy i zakonnice żyją w miej-
scach oddzielonych od świata zewnętrznego – najczęściej w klasztorach – i praktykują formy życia nacecho-
wane duchowością. Ich życie charakteryzuje asceza, czyli odwrócenie się od świeckich dążeń i bezwarunkowe 
poświęcenie się Bogu. 
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Dokładnie przeczytajcie karty zdarzeń i nadajcie każdemu zdarzeniu w konkretnej ramce odpowiedni nagłó-
wek. Następnie ustalcie właściwy porządek chronologiczny i wpiszcie właściwe litery nad osią czasu pt. „Roz-
wój monastycyzmu” (strona 2/2). 
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Marcin Luter sprzeciwiał 
się ścisłemu wyrzeczeniu 
się świata. W jego czasach 
i później rozwiązano wiele 
klasztorów. Życie zakonne 
straciło na znaczeniu. 

Zanim powstały zakony, 
w wielu dawnych kulturach 
istniały wybrane osoby, któ-
re podporządkowywały się 
surowym przepisom kulto-
wym dotyczącym czystości. 
W ten sposób miały zyski-
wać łączność z wyższymi 
mocami (np. szamani).

Święty Antoni (ok. 251–356 
n.e.) w chrześcijaństwie 
uważany jest za ojca mona-
stycyzmu. Jako młody męż-
czyzna samotnie udał się 
na egipską pustynię, by tam 
wieść surowe życie ascety. 
Za nim podążyli naśladow-
cy, którzy traktowali jego 
życie jako wzór. Tak doszło 
do powstania pierwszych 
wspólnot monastycznych. 
Na pustyni praktykowali 
wyrzeczenie się świata,  
samotność i życie jako  
naśladowcy Chrystusa.

Nastąpił okres rozkwitu ru-
chu monastycznego. W całej 
Europie rozpowszechniły się 
liczne wspólnoty zakonne. 
Odtąd klasztory stały się 
również ośrodkami życia 
społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego.

Benedykt z Nursji zmienił cha-
rakter życia zakonnego. Spo-
pularyzował ideę klasztoru, 
w którym powinno być wszystko, 
co konieczne do podtrzymania 
życia, tak by żaden z mnichów 
nie musiał opuszczać murów 
klasztornych. Stworzył dokładnie 
uporządkowany plan dnia, który 
obowiązywał wszystkich. Jego 
podstawą stało się motto: Ora  
et labora („Módl się i pracuj”).

Za bezpośrednich poprzedników 
wczesnochrześcijańskich mni-
chów można uznać żydowskich 
Esseńczyków, którzy w oparciu 
o starotestamentowe teksty  
o Nowym Przymierzu żyli  
w odosobnieniu i praktykowali 
ascezę oraz wspólnotę dóbr.
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Czego dowiadujecie się z filmu o regułach życia i porządku dnia w klasztorze? Zapiszcie swoje obserwacje, 
uzupełnijcie je też o własne. 
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W filmie wyraźnie widać, że Marcin różni się od swoich współbraci. W których momentach było to szczególnie 
widoczne? Co mówi film o przyczynach jego odmienności? Podyskutujcie na ten temat. 
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Orlica, gdy jej młode dorastają, znosi do gniazda ciernie i kamienie 

i wypycha swoje dzieci, żeby rozwinęły skrzydła.

Te słowa kieruje do rozdartego wewnętrznie Marcina opat klasztoru, Johann von Staupitz. Mówi mu, że nie 
może zostać w Erfurcie, ale ma wykładać teologię moralną (na podstawie „Etyki” Arystotelesa) na uniwer-
sytecie w Wittenberdze. Jak wtedy mógł się poczuć Marcin? Czy sami macie jakieś podobne doświadczenia? 
Porozmawiajcie o tym. 

150 p.n.e. 3 wiek 6 wiek 7-15 wiek 16 wiek0

*Dla chętnych do napisania w domu kartka z pamiętnika 
tego młodego zakonnika, który ma wątpliwości i przeżywa 
wewnętrzne rozdarcie.
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