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Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, η Μητέρα Εκκλησία 
προσεύχεται, ελπίζει και δρα αδιαλείπτως, προτρέπο-
ντας τα τέκνα της σε καθαρμό και ανακαίνιση, ώστε να 
λάμψει λαμπρότερα το σημείο του Χριστού στο πρόσω-
πο της Εκκλησίας». 

Στ. Χαρκιανάκι, Το περί Εκκλησίας  
σύνταγμα της Β’ Βατικανής Συνόδου

iii.  Προτεσταντικές Ομολογίες

Η Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα

Η λεγόμενη «Θρησκευτική Μεταρρύθμιση» ή «Με-
ταρρύθμιση του 16ου αιώνα» ήταν ένα θρησκευτικό 
κίνημα του 16ου αιώνα, το οποίο εκδηλώθηκε ως αντί-
δραση στις αντιλήψεις και πρακτικές της Καθολικής Εκ-
κλησίας και πήρε διαστάσεις κοινωνικές και πολιτικές. 
Αφετηρία του θεωρείται η 31η Οκτωβρίου 1517, όταν ο 
γερμανός μοναχός και θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος 
(1483-1546) θυροκόλλησε στην είσοδο του καθεδρικού 
ναού της Βιτεμβέργης έναν κατάλογο με 95 θέσεις, ενα-
ντίον των αντιλήψεων και πρακτικών της Καθολικής 
Εκκλησίας. Η Μεταρρύθμιση διαδόθηκε σταδιακά εκτός 
της Γερμανίας και στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Ελ-
βετία, τη Σκωτία και την Αγγλία. Κύριοι πρωταγωνιστές 
της ήταν, εκτός από τον Λούθηρο, ο Ιωάννης Καλβίνος 
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(1509-1564), ο Ούλριχ Ζβίγγλιος (1484-1531) και ο Ιωάν-
νης Νοξ (1513-1572).

Η ονομασία «Προτεσταντισμός»

Η ονομασία αυτή προέρχεται από τη λατινική λέξη 
protestor που σημαίνει διαμαρτύρομαι. Σχετίζεται με τη 
διαμαρτυρία των οπαδών του Λουθήρου μετά την κα-
ταδίκη του Λουθήρου και των αντιλήψεών του από τη 
Δίαιτα (1529) και την αποκήρυξή του από τον αυτοκρά-
τορα Κάρολο Ε΄, οι οποίοι για τον λόγο αυτό ονομάστη-
καν προτεστάντες ή διαμαρτυρόμενοι. 

Σύντομη ιστορία της Μεταρρύθμισης του Λουθήρου

«Η αντίδραση στις αδυναμίες της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας εκδηλωνόταν περισσότερο στις γερμανι-
κές χώρες. Στον πληθυσμό προκαλούσε μεγάλη δυσα-
ρέσκεια η οικονομική επιβάρυνση που υφίστατο από 
την Εκκλησία με σκοπό την ανέγερση μεγαλοπρεπών 
οικοδομημάτων στη Ρώμη. Στη λαϊκή αυτή δυσαρέ-
σκεια πρέπει να προσθέσουμε και την προσπάθεια των 
Γερμανών ηγεμόνων να απαλλαγούν από την παπική 
επιρροή και την επικυριαρχία του αυτοκράτορα.

Η αφορμή δόθηκε το 1515, όταν ο πάπας Λέων Γ΄ 
έδωσε την άδεια για μαζική έκδοση και πώληση εγγρά-
φων άφεσης αμαρτιών (συγχωροχαρτιών). Ο εμπορευ-
ματοποιημένος τρόπος διάθεσής τους από τον μοναχό 
Τέτζελ στη Γερμανία και η διακήρυξή του ότι «μόλις 
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ακουστεί ο ήχος από τα χρήματα που πληρώνονται για 
το συγχωροχάρτι, οι ψυχές μεταπηδούν από το Καθαρ-
τήριο στον Παράδεισο», προκάλεσαν την έντονη αντί-
δραση του γερμανού μοναχού και θεολόγου Μαρτίνου 
Λουθήρου.

Ο Λούθηρος διαμαρτυρόμενος θυροκόλλησε, τον 
Οκτώβριο του 1517, σε εκκλησία της Βιτεμβέργης έναν 
κατάλογο από 95 θέσεις, δηλαδή επιχειρήματα που 
καταδίκαζαν τα συγχωροχάρτια και αμφισβητούσαν 
τις παπικές απόψεις και σε άλλα δογματικά ζητήματα. 
Ο πάπας αντέδρασε αφορίζοντας τον Λούθηρο ως αι-
ρετικό. Ο Λούθηρος όμως έκαψε δημόσια το έγγραφο 
(βούλλα) του αφορισμού του (1520). Η θρησκευτική 
αυτή διαμάχη θορύβησε τον αυτοκράτορα της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Γερμανίας) Κάρολο Ε’, ο 
οποίος, φοβούμενος διάσπαση της ενότητας των γερ-
μανικών χωρών, κάλεσε τον Λούθηρο να απολογηθεί 
ενώπιον της Δίαιτας στην πόλη Βορμς (Worms). Όταν 
ο Λούθηρος αρνήθηκε να αναιρέσει τις απόψεις του, η 
Δίαιτα τον καταδίκασε ως αιρετικό και τον έθεσε εκτός 
νόμου. [...] Στο τέλος ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να 
συμβιβαστεί, με την Ειρήνη της Αυγούστας (1555), η 
οποία αναγνώριζε τη νομιμότητα του Λουθηρανισμού 
και το δικαίωμα κάθε ηγεμόνα να επιβάλλει στην περιο-
χή της δικαιοδοσίας του το δόγμα που επιθυμούσε. Με 
τη συνθήκη αυτή η Γερμανία διαιρέθηκε σε κράτη καθο-
λικά και διαμαρτυρόμενα».

Δημητρούκας Ι., Ιωάννου Θ., Μπαρούτας Κ.,  
Ιστορία του μεσαιωνικού και του ύστερου κόσμου 
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