6. Początki reformacji – notatka
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Reformacja – ruch religijny i narodowy w Europie XVI wieku dążący do reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajów.
Doktryna – ogół poglądów i dogmatów, które legły u podstaw danej szkoły filozoficznej, w tym przypadku – Kościoła katolickiego.
Dogmat – twierdzenie, które przyjmujemy za pewnik tylko na podstawie autorytetu, wiary, bez względu na zgodność z doświadczeniem.
Symonia – Sprzedaż stanowisk kościelnych.
Nepotyzm – Obsadzanie urzędów kościelnych krewnymi.
Nikolaizm – Złamanie zasady celibatu.
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 zeświecczenie duchownych, którzy
Wittenberdze.
 jedynym źródłem wiary jest
Anglii.
nie przestrzegali głoszonych przez
Cele:
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 rozwinięty fiskalizm papiestwa –
 1517 r. – wystąpił przeciwko płatnym
kościołów,
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 duży sprzeciw budziła sprawa
zakwestionował nieomylność papieża i
języku niemieckim.
odpustów – odpuszczenie
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