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Θρησκευτική Μεταρρύθμιση 
 

Η Καθολική εκκλησία είχε θεσπίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να συγχωρούνται για τις αμαρτίες 
τους πληρώνοντας κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Τα έγγραφα με τα οποία «εξαγόραζαν» τις αμαρτίες 
τους ονομάζονταν συγχωροχάρτια. 

Όμως, χάρις στην εφεύρεση της τυπογραφίας και την διάδοση των βιβλίων οι άνθρωποι 
μπορούσαν πια να διαβάζουν απευθείας τα ιερά κείμενα, χωρίς τις αυθαίρετες ερμηνείες των 
κάθε λογής κληρικών. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα των νέων ιδεών, ο 
ιερέας και θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος 
το 1517 εναντιώθηκε δημόσια και επίσημα 
στα συγχωροχάρτια, καθώς και σε άλλες 
καταχρήσεις του πάπα. 

Ο πάπας αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τον 
Λούθηρο αιρετικό. Ο Λούθηρος απάντησε, 
καίγοντας το έγγραφο του αφορισμού του. 

Ο πάπας συμμάχησε με τον Γερμανό 
αυτοκράτορα, ενώ αρκετοί Γερμανοί 
ηγεμόνες σε άλλα κρατίδια, για τα δικά 
τους συμφέροντα πήγαν με το μέρος του 
Λουθήρου . 

Από την διαμάχη αυτή, και επειδή οι οπαδοί του Λουθήρου διαμαρτύρονταν για την δίωξη των 
ιδεών τους, δημιουργήθηκε μία νέα ξεχωριστή εκκλησία· η εκκλησία των προτεσταντών ή 
διαμαρτυρομένων (protest = διαμαρτύρομαι). 

Αυτή η αντίθεση μεταξύ των προτε-
σταντών και των καθολικών πήρε 
τελικά την  μορφή εμφύλιου πολέ-
μου, ο οποίος πολύ γρήγορα 
επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, παίρνοντας ταυτόχρονα 
και την μορφή πολιτικής 
σύγκρουσης λόγω της επιθυμίας 
πολλών ηγεμόνων να ανεξαρτητο-
ποιηθούν από την εξουσία τού 
πάπα και να δημιουργήσουν τα 
δικά τους ανεξάρτητα βασίλεια. 

Επειδή οι καινούριες ιδέες έδιναν 
ιδιαίτερη σημασία στην αυτονομία 
και την ελευθερία κινήσεων του ατόμου, θεωρείται πως η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση έβαλε τις 
βάσεις για την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού. 

 
Βασικά σημεία της διδασκαλίας του Λουθήρου 

 Η σωτηρία είναι αποκλειστικό δώρο του Θεού, της θείας χάρης. 

 Η προσευχή είναι το μόνο μέσον για την επικοινωνία με τον Θεό. 

 Η Αγία Γραφή αποτελεί την μόνη αυθεντία. 

 

Καθολικός παπάς-υπαίθριος πωλητής συγχωροχαρτιών 

 

Ο Μαρτίνος Λούθηρος (1483 - 1546) καλείται σε απολογία στην Συνέλευση  
της Βορμς (1521), όπου και αρνείται να ανακαλέσει τις θέσεις του. 

Έργο του Άντον φον Βέρνερ, 1877. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Τι ήταν τα συγχωροχάρτια;  

 Ο Λούθηρος έκαψε δημόσια το χαρτί του αφορισμού του.  
Για ποιον λόγο νομίζετε ότι το έκανε αυτό; 

 Ποια καινούρια εκκλησία δημιουργήθηκε; Πώς ονομάστηκε;  
Γιατί ονομάστηκε έτσι; 

 Για ποιον λόγο νομίζετε ότι μία θρησκευτική διαμάχη εξελίχθηκε σε 
εμφύλιο πόλεμο των ευρωπαϊκών κρατών 

 Μελετήστε στο κίτρινο πλαίσιο τα λόγια του Λούθηρου και αναφέρετε σε 
τι διέφεραν οι αρχές της διδασκαλίας του από τις μέχρι τότε πρακτικές 
της καθολικής εκκλησίας. 

 
 

 
 


