
МАРТИН ЛЮТЕР – РЕФОРМАТОР ЦЕРКВИ 

 

 

У 2017 році світ вшановував виняткову подію в історії Християнської Церкви, котра 

вплинула як на саму Церкву, так і на розвиток більшості країн світу – 500 річчя Реформації. 

Слово «реформація» в перекладі з латинської мови, котрою тривалий час послуговувались в 

Європі та світі, означає – виправлення, відновлення, повернення до основ. Нині правдивих 

носіїв латинської мови немає. Однак в епоху Середньовіччя латинська мова була, фактично, 

єдиним інструментом спілкування і висловлювання думок, зрозумілим для всіх і вигідним 

для встановлення контактів,  невід'ємною частиною суспільного, політичного, культурного і 

наукового життя всієї Європи. Починаючи з середніх віків практично всі наукові твори 

писались латинською мовою; на ній виголошували виступи на зібраннях. Аж до нині 

латинська мова збереглася в назвах рослин, тварин, мінералів, хімічних речовин тощо. Нею 

досі послуговуються в медицині та інших галузях.  



Церква не завжди була і є такою, якою її хотів бачити Господь Ісус Христос, котрий 

настановив її і дав їй Велике Доручення – проповідувати Його Євангеліє, навчати людей про 

спасіння і прощення гріхів у Христі – єдиному Спасителі і Викупителі людства, здійснювати 

Його святі Таїнства – Хрищення та Причастя. Через гріх, який увійшов на землю після 

гріхопадіння Адама та Єви, також і в Церкві були і є речі, які засмучують Господа і навіть 

спричиняються до Його суворого осуду.  

Щоразу, коли Церква відступає від Божого Слова, відкидає чи перекручує його, 

вживає замість нього людські думки, фальшиві вчення, зловживає Божою ласкою та не 

дотримує Божих настанов, Бог посилає Своїх вибраних людей, щоб вони провадили 

реформацію – зміни, повертали все до доброго. У 16 столітті таким реформатором був 

німецький католицький священик Мартин Лютер (1483-1546). Ставши священиком, він дуже 

переймався тим, аби Боже Слово проповідувалося і навчалось правдиво, а Христове 

Євангеліє було найдорожчим скарбом Церкви і людей. Лютер бачив, що чимало речей, які 

відбуваються в Церкві, життя і служіння пастирів, їхня поведінка та поведінка простих 

людей, їхні щоденні і тяжкі гріхи дуже засмучують Бога. Особливе обурення в Лютера 

викликало те, що людей спонукали купувати за гроші вигадані папою індульгенції, які 

начебто дарували їм та їхнім родичам прощення гріхів. В такий спосіб священики 

збагачувались, а люди не отримували відпущення гріхів.  Отож 31 жовтня 1517 року Лютер 

прибив до церковної брами  95 тез, в яких засудив індульгенції. Цей день вважається 

початком Реформації Церкви. В ті часи прості люди не мали змоги читати Святого Писання, 

та й більшість із них не вміли читати і писати. Щоб виправити становище, Лютер переклав 

Біблію на розмовну німецьку мову. Щойно її видрукували, як вона почала швидко 

розповсюджуватись теренами Німеччини та Європи. Майже весь свій час Лютер присвячував 

вивченню, навчанню та проповідуванню Божого Слова, чистого Євангелія Господа Ісуса 

Христа. Він наражався на великий спротив з боку Католицької Церкви та влади. Навіть 

виникла загроза для його життя, однак він не відступився від Божої правди і був готовий на 

все заради неї. Друзі переховували Лютера від ворогів, допомагали йому друкувати його 

твори, в котрих він критикував зловживання в Церкві, навчав правди Божої і відкидав 

фальшиві вчення.  Невдовзі на бік Лютера стала практично вся Німеччина, а його вчення 

поширилось усією Європою. Лютер навчав, що людина спасається з Божої ласки лише вірою 

– бо так каже Біблія – непомильне Слово Боже. Він закликав людей бути добрими 

християнами не лише в церкві в неділю, а щодня, – вдома, на роботі, серед інших людей, 

виконуючи по християнському свої обов’язки, шанувати Боже Слово, старанно вивчати Його 

і послуговуватись ним у житті. Писемна спадщина Лютера вважається найбільшою у світі. 

Лютеранська Церква досі використовує чудові Лютерові посібники для християнської освіти, 

зокрема його Малий та Великий Катехізис.   Ми вдячні Богові за Великого Реформатора 

Церкви Мартина Лютера!  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ:     

1. 500-річчя якої події святкувалось у 2017 році? 

2. Коли і де жив Мартін Лютер? 

3. Хто такий Мартін Лютер?  

4. Який день вважається початком Реформації і що тоді сталося? 

5. Які проблеми в Церкві та житті людей викликали занепокоєння Лютера? 

6. Як Лютер вирішив наблизити Писання до людей? 

7. Які скарби про спасіння і життя Бог відкрив Лютерові через Євангеліє? 

8. Якими творами Лютера ми послуговуємось досі? 


