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Κε αθνξκή ην θείκελν θαη ηηο απνξίεο πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθαλ, έςαμα 
θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη αλαθάιπςα κηα ηζηνξηθή πεξίνδν κε έληνλεο 
ακθηζβεηήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζηελ Δπξψπε ηνπ 16νπ αηψλα. Ζ πεξίνδνο 
απηή νλνκάζηεθε 
Κεηαξξχζκηζε - reformation –  
απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη 
ζεκειίσζε ηελ Δπξψπε, φπσο 
είλαη ζήκεξα. 

Ζ Κεηαξξχζκηζε ήηαλ 
έλα ζρίζκα, κηα απνκάθξπλζε 
απφ ηε Ρσκατθή Δθθιεζία θαη  
θαζνδεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Καξηίλν Ινχζεξν, έλαλ Γεξκαλφ ζενιφγν θαη 
ηεξέα, ελψ αξγφηεξα ππνζηεξίρηεθε ζηε θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε απφ 
πνιινχο , φπσο ν Θαιβίλνο θαη Εβίγγιηνο. Ζ πεξίνδνο μεθίλεζε ην 1517 κε ηελ 
ζπξνθφιιεζε ησλ 95 Θέζεσλ ηνπ Ινχζεξνπ ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ 
Βίηηελκπεξγθ θαη ηειεηψλεη κε ηνλ αηκαηεξφ Σξηαθνληαεηή Πφιεκν θαη ηε 
πλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο ην 1648. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα ππήξμαλ αξθεηέο 
πξνζπάζεηεο λα κεηαξξπζκηζηεί ε Θαζνιηθή Δθθιεζία 
αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Ο Ινχζεξνο κε ηηο 95 Θέζεηο 
ηνπ θαηέθξηλε ηελ πψιεζε ζπγρσξνραξηηψλ, ηελ 
παπηθή δειαδή αληίιεςε φηη ε ζπγρψξεζε ηνπ Θενχ 
γηα ηηο ακαξηίεο καο κπνξνχζε λα εμαγνξαζηεί κε 
ρξήκα. Δπίζεο ακθηζβήηεζε ηελ εμνπζία ηνπ Πάπα 
ππνζηεξίδνληαο πσο κφλν ε Βίβινο είλαη ε πεγή ηεο 
γλψζεο πνπ καο , έρεη απνθαιπθζεί απφ ηνλ Θεφ1. 
Αξλήζεθε ηε ιαηξεία ησλ Αγίσλ επεηδή θάηη ηέηνην δελ 

                                                 
1 Ο Ινχζεξνο δερφηαλ σο κφλε απνδεθηή νλνκαζία ησλ πηζηψλ ηνπο φξνπο Υξηζηηαλνί ή 

Δπαγγειηζηέο. 

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451


Γηάλλεο Κέληεο Σάμε Β1 9/3/2017 

 

Π.Γ.Δ../ Θξεζθεπηηθά Τπεχζπλνο Θαζεγεηήο: ειίδα 2 απφ 2  
 Γ. Θαπεηαλάθεο  
 

αλαθέξεηαη  ζηα Δπαγγέιηα. Κνλαδηθή  πξνυπφζεζε γηα ηε ζσηεξία ηεο 
ςπρήο είλαη ε πίζηε ζηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ελψ νη θαιέο πξάμεηο δελ παίδνπλ 
θαλέλα ξφιν 

Σν βαζηθφ θίλεηξν ηνπ Ινχζεξνπ θαίλεηαη λα είλαη ζενινγηθφ, αλ θαη 
άιινη παξάγνληεο ππήξμαλ επίζεο ζεκαληηθνί: ε δηακφξθσζε εζληθψλ 
ζπλεηδήζεσλ, ην Γπηηθφ ρίζκα2, ε δηαθζνξά ησλ επηζθφπσλ, ε επίδξαζε ηνπ 
νπκαληζκνχ3, αιιά θαη νη δηδαζθαιίεο ηεο Αλαγέλλεζεο πνπ ακθηζβεηνχζαλ 
ηελ παξαδνζηαθή ζθέςε. Σα εζληθηζηηθά θηλήκαηα δεηνχζαλ εθδεκνθξαηηζκφ 
θαη ειεπζεξία ησλ αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ απαηηνχζαλ ηελ θαηάξγεζε 
ηεο θενπδαξρίαο. Ο θνηλνβνπιεπηηζκφο θαη ν θαπηηαιηζκφο ζα θέξδηδαλ κε ηνλ 
θαηξφ ηηο θνηλσλίεο.  

Ο ίδηνο ν Ινχζεξνο αθνξίζηεθε απφ ηελ Δθθιεζία θαη δηψρζεθε απφ 
ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Όληαο θπλεγεκέλνο κεηέθξαζε ηελ Βίβιν ζηε ιατθή 
Γεξκαληθή γιψζζα, γεγνλφο πνπ ελφριεζε ζε ηεξάζηην βαζκφ ηελ Δθθιεζία. 
Δλζνπζίαζε φκσο ην ιαφ πνπ κπνξνχζε κφλνο ηνπ λα κειεηήζεη ηα ηεξά 
θείκελα, απνηέιεζε ην πξψην γξαπηφ θείκελν ηεο ζχγρξνλεο Γεξκαληθήο 
γιψζζαο θαη απνηέιεζε πξφηππν γηα ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο Βίβινπ. 

Οη αιιαγέο απηέο ζεσξήζεθαλ απεηιεηηθέο θαη αλαηξεπηηθέο γηα ηελ 
επίζεκε Δθθιεζία, ε νπνία αληέδξαζε είηε βίαηα – κε δηψμεηο θαη ηελ Ηεξά 
Δμέηαζε4 – είηε εηξεληθά κε θεξχγκαηα θαη πλφδνπο. Σν ζχλνιν ησλ 
ελεξγεηψλ απηψλ νλνκάζηεθε αληηκεηαξξχζκηζε. 

Απηφ αθξηβψο ήηαλ  θαη ην  πκβνχιην ηνπ Σξέλην (Concilium 
Tridentinum): κία Ηεξά χλνδνο θαη κάιηζηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο. 
πγθιήζεθε ην 1545, νινθιεξψζεθε κεηά απφ 18 ρξφληα θαη 25 ζπλεδξηάζεηο 
έρνληαο σο πξνέδξνπο πέληε δηαθνξεηηθνχο Πάπεο5. Ζ χλνδνο εμέδσζε 
θαηαδίθεο γηα ηηο Πξνηεζηαληηθέο αηξέζεηο ηεο επνρήο ηεο Κεηαξξχζκηζεο θαη 
θαζφξηζε ηα δφγκαηα ηεο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηα ζέκαηα ησλ Ηεξψλ 
Γξαθψλ θαη ηεο  ηεξήο Παξάδνζεο, ηνπ Πξνπαηνξηθνχ Ακαξηήκαηνο, ησλ 
Ηεξψλ Κπζηεξίσλ, ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο, θαη ηεο αλαγλψξηζεο  ησλ αγίσλ. 
Θαζφξηζε επίζεο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ηε δσή θαη ηηο 
ζρέζεηο ηνπ θαζνιηθνχ θιήξνπ. Σέινο, ζπλέζεζε θαη ηε Θεία Ιεηηνπξγία ηνπ 
Σξέλην, πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή Θεία Ιεηηνπξγία ηεο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο 
κέρξη ην 1969, νπφηε θαη αξρίδεη λα ηειείηαη ε Ιεηηνπξγία ηνπ Παχινπ ηνπ VI. 

 

                                                 
2 Ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ 15νπ αηψλα, φηαλ ηξείο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ππνζηήξημαλ φηη είλαη νη 

λφκηκνη Δπίζθνπνη ηεο Ρψκεο (Πάπεο), κε απνηέιεζκα ηελ δηαίξεζε ησλ Δπξσπαίσλ.  
3 Πλεπκαηηθή ηάζε ηεο επνρήο πνπ επαλαθέξεη ηε κειέηε ηεο αξραίαο θιαζζηθήο γξακκαηείαο 
θαη ηεο θηινζνθίαο ζηα Παλεπηζηήκηα (Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο).   
4 Ζ Ηεξά Δμέηαζε κε  ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο δεκφζηεο ππξέο ήηαλ έλα ζθιεξφ θαηαζηαιηηθφ 
κέηξν παιηφηεξσλ επνρψλ, πνπ ελεξγνπνηήζεθε βάλαπζα.  Δπίζεο επηζεκνπνηήζεθε ε 

Ινγνθξηζία κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ (Index Librorum 
Prohibitorum) 
5 Ζ Θαζνιηθή Δθθιεζία αλαγλσξίδεη 14 Οηθνπκεληθέο πλφδνπο. Ζ χλνδνο ηνπ Σξέλην είλαη ε 

δσδέθαηε, ελψ ε επφκελε έγηλε κεηά απφ 300 ρξφληα, ζην Βαηηθαλφ. 


