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Εμειίμεηο ζηε δωή ηεο Ρωκαηνθαζνιηθήο 

Εθθιεζίαο κεηά ην ρίζκα

Από τον 9ο ωσ τα μζςα του 11ου αι. θ κοςμικι εξουςία δεςπόηει
πάνω ςτθν εκκλθςιαςτικι εξουςία. Οι επίςκοποι και ο πάπασ
ιταν όργανα των κοςμικϊν αρχόντων. Όλοσ ο κλιροσ χρειαηόταν
να κακαρκεί από τθ διαφκορά και τθ ςιμωνία.
Από το 1075 όμωσ, ο πάπασ Γρθγόριοσ Ζ' προβάλλει τισ αξιϊςεισ
του παπικοφ κρόνου για τθν απόλυτθ κυριαρχία επί του
κόςμου.
Ο Πάπασ το 12ο-14ο αι. ιταν:
 Ανϊτατθ εξουςία ςτον κόςμο
 Ανϊτατοσ δικαςτισ τθσ Εκκλθςίασ
 Αλάκθτοσ
Θ ακμι τθσ παπικισ εξουςίασ ςυνεχίςτθκε ωσ τισ αρχζσ του 15 ου
αιϊνα, τότε που υπιρχαν δυο πάπεσ, ζνασ ςτθν Αβινιόν και ζνασ
ςτθ Ρϊμθ.



Η κρίςθ ςτουσ κόλπουσ 
τθσ δυτικισ χριςτιανοςφνθσ

Η ςυγκζντρωςθ εκκλθςιαςτικισ και πολιτικισ
εξουςίασ ςτο πρόςωπο του Πάπα

 οδιγθςε ςε εκκοςμίκευςθ, κεολογικζσ
αυκαιρεςίεσ, ςχίςμα και αδιζξοδα.

 Οι πρϊτοι μεταρρυκμιςτζσ κανατϊνονται.

 Ο ρόλοσ τθσ Λεράσ Εξζταςθσ.



Έλαο από ηνπο πεξηζζόηεξν αληηδξαζηηθνύο θαη ζθιεξνύο ζεζκνύο ηεο Γπηηθήο

Δθθιεζίαο. Αξρηθά θαζηεξώζεθε γηα λα δηεμάγεη ηνλ αγώλα ελάληηα ζηνπο

αηξεηηθνύο. Γη' απηό ην ζθνπό θαηάθπγε ζ' όια ηα κέζα, ζεκηηά θαη αζέκηηα. Γε

δίζηαδε ε Δθθιεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην βάλαπζεο κεζόδνπο, γηα λ'

αλαγθάζεη ην ζύκα ηεο λα "κεηαλνήζεη" όπωο ιεγόηαλ ηόηε θη όηαλ δελ ην

πεηύραηλε κηα ιύζε ππήξρε, ν ζάλαηνο πάλω ζηε θωηηά.

Η Ιεξά Εμέηαζε

http://www.1st-art-gallery.com/Adriaan-Schoonebeek/Inquisition-Trial-In-Spain.html


Καύζε αηξεηηθώλ βηβιίωλ ζηελ ππξά. 

Πίλαθαο ηνπ Ηζπαλνύ δωγξάθνπ 

Pedro Barruguete (1450-1540)

http://sfrang.com/historia/selida401.htm


Joseph Nicolas Robert Fleury: "Ο Γαιηιαίνο ζηελ Ηεξά Δμέηαζε"

http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition


Βαζαληζηήξηα από ηελ Ηεξά Δμέηαζε 

http://eineken.pblogs.gr/tags/iera-eksetasi-gr.htmlhttp:/eineken.pblogs.gr/tags/iera-eksetasi-gr.html


Two priests demand a heretic to repent as he is tortured

http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition


Οι φωνζσ διαμαρτυρίασ 

πλθκαίνουν



Ο Desiderius Erasmus

ζαηίξηδε ηηο ππεξβνιέο θαη 

ηηο θαηαρξήζεηο.

Θ εμπορευματοποίθςθ τθσ
αγωνίασ των Χριςτιανϊν.
Διακοςμθτικό ςχζδιο από το
βιβλίο του Εράςμου, Μωρίασ
Εγκϊμιο (1515).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holbein-erasmus.jpg
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1259,4537/


Ο John Hus, 
αν και ιταν Κακολικόσ ιερζασ και
πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ
Πράγασ, κατζγραψε κατθγορθτιριο
εναντίον πρακτικϊν τθσ
Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ,
περιλαμβανομζνων και των
ςυγχωροχαρτιϊν. Ωσ επακόλουκο
καταδικάςτθκε επίςθμα ωσ
αιρετικόσ και - κακόςον αρνικθκε
να ανακαλζςει - κάθκε ηωντανόσ
ςτθν πυρά δεμζνοσ ςε πάςςαλο το
1415.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9


John wycliffe (1320-1401). Σο 1415, μετά τον κάνατό του, καταδικάςτθκε από τθ
φνοδο τθσ Κωνςταντίασ ωσ αιρετικόσ και το 1428 διατάχτθκε θ καφςθ των
λειψάνων του.

http://www.corkfpc.com/history.html


Girolamo-Savonarola (1452 -1498)
Δομινικανόσ μοναχόσ, με τεράςτια επιρροι ςτα πλικθ τθσ Φλωρεντίασ. Ιταν
εναντίον τθσ διαφκοράσ και του πάπα και το 1498 απαγχονίςκθκε και κάθκε.

http://augnet.org/default.asp?ipageid=1847&iParentid=1839


Ουμανιςμόσ -
χολαςτικι φιλοςοφία

 Ατομικι αναηιτθςθ τθσ αλικειασ

 Απόρριψθ τθσ αυκεντίασ τθσ Εκκλθςίασ

 Θ ανκρϊπινθ ςοφία, το μζτρο κατανόθςθσ των
πάντων

 κοπόσ θ λογικι ερμθνεία και κατανόθςθ των
αλθκειϊν τθσ πίςτθσ, θ εναρμόνιςθ τθσ πίςτθσ με τθ
γνϊςθ και τθσ κείασ αποκάλυψθσ με τθ φιλοςοφία.



Θ Εκκλθςία τθσ Ρϊμθσ, ταυτίηοντασ τθν κεία δικαιοςφνθ με τθν ανκρϊπινθ, που
πολλζσ φορζσ χρειάηεται να επιβάλλει ποινζσ, πρόβαλλε τθν άποψθ ότι θ
ςωτθρία επιτυγχάνεται διά τθσ τιμωρίασ.
Οι Παπικοί πρεςβεφουν ότι οι ποινζσ που επιβάλλονται από το Κεό ςτουσ
αμαρτάνοντεσ διακρίνονται ςτισ αιϊνιεσ και τισ πρόςκαιρεσ.
Οι αιϊνιεσ ποινζσ ςυγχωροφνται ςτον μετανοοφντα διά του ςταυρικοφ κανάτου
του Χριςτοφ, όχι όμωσ και οι πρόςκαιρεσ τισ οποίεσ πρζπει να υποςτεί, προσ
ικανοποίθςθ τθσ προςβλθκείςασ κείασ δικαιοςφνθσ.
Σισ εκκλθςιαςτικζσ ποινζσ ι αλλιϊσ επιτίμια που επιβάλλει ο ιερζασ που
εξομολογεί, ο πιςτόσ πρζπει να προλάβει να τα εκπλθρϊςει ςτθν παροφςα ηωι,
αλλιϊσ κα τα υποςτεί ωσ τιμωρίεσ ςτο κακαρτιριο, μετά κάνατον.
το κακαρτιριο πυρ πάνε οι ψυχζσ που δεν είναι τόςο αμαρτωλζσ, ϊςτε να
πάνε ςτθν κόλαςθ, οφτε τόςο ενάρετεσ, ϊςτε να πάνε ςτον παράδειςο. Εκεί
"κακαρίηονται" ςε φωτιζσ, μζχρι τθ Δευτζρα Παρουςία - τότε όμωσ, και για όλθ
τθν αιωνιότθτα, κα πάνε ςτον παράδειςο.

Η ιανοποίθςθ τθσ κείασ δικαιοςφνθσ
και το κακαρτιριο πυρ



Ο Δάντθσ κρατϊντασ ζνα αντίτυπο τθσ Θείας Κωμωδίας. 
Διακρίνεται το βουνό του Καθαρτηρίου και θ είςοδοσ ςτον 

Παράδεισο. Πίνακασ του Ντομζνικο ντι Μικελίνο. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6xBIrtgcCR8J:el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1+%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Η ανάπτυξθ του δόγματοσ των αφζςεων 
(λατ. Indulgentiarum Doctrina)

 Μζςω διαφόρων «αντιςτακμιςμάτων» μποροφςε ο πιςτόσ να εξαςφαλίςει
πλιρθ άφεςθ αμαρτιϊν.

 Σα «αντιςτακμίςματα» αυτά περιλάμβαναν χριματα που δαπανοφνταν για
κάποιον ςπουδαίο ςκοπό (8οσ αιϊνασ), το κάνατο του ατόμου ςτθ
διάρκεια μάχθσ κατά των απίςτων (9οσ αιϊνασ), ςυμμετοχι ςτισ
ταυροφορίεσ (11οσ αιϊνασ), ενϊ όςοι δεν είχαν τθ δυνατότθτα αυτι,
ζδιναν χρθματικά ποςά (12οσ αιϊνασ).

 Όταν τελείωςαν οι ταυροφορίεσ, εμφανίςτθκαν τα ιωβηλαία ζτη (13οσ
αιϊνασ) κατά τα οποία για να λάβουν άφεςθ αμαρτιϊν όφειλαν να
μεταβοφν ςτθ Ρϊμθ για διαμονι τουλάχιςτο 15 θμερϊν ι 30 θμερϊν για
Ρωμαίουσ που κα ζκαναν επιςκζψεισ ςε ναοφσ των αποςτόλων, ενϊ όςοι
δεν μποροφςαν να τα επιτελζςουν αυτά, μποροφςαν να ςτείλουν
χρθματικά ποςά.

 Σελικά, το 1476 επί αρχιερατείασ του Πάπα ίξτου Δϋ, αναγνωρίςκθκε ότι
μζςω των «αντιςτακμιςμάτων» μποροφςε κάποιοσ να παράςχει απαλλαγι
από τισ τιμωρίεσ του κακαρτιριου πυρόσ και για κάποιον που είχε ιδθ
πεκάνει.



Σα ςυγχωροχάρτια

Σο ςυγχωροχάρτι, ςτα λατινικά indulgentia, ιταν ιταν
γραπτι άφεςθ αμαρτιϊν που παραχωροφςε θ
Εκκλθςία ςτουσ πιςτοφσ ζναντι χρθμάτων,
υποςχζςεων ι άλλων παραχωριςεων.

Θ πρακτικι τθσ πϊλθςθσ ςυγχωροχαρτιϊν βρικε
ευρεία εφαρμογι ςτθ Δφςθ ιδίωσ κατά τον Μεςαίωνα.
Αν και καταδικάςτθκε επίςθμα, θ πρακτικι αυτι
μαρτυρείται ςτθν πράξθ ζωσ και τον 20ό αιϊνα.



Αξιομιςκίεσ των Αγίων που περιςςεφουν

 φμφωνα με τθ διδαςκαλία τθσ Ρωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ, τα καλά ζργα τθσ Θεοτόκου και των
Αγίων, είναι περιςςότερα από όςα χρειάηονται για
να ςωκοφν αυτοί, και επομζνωσ περιςςεφουν και
για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, που δεν ζχουν τζτοια
ζργα.

 Σα καλά λοιπόν ζργα που περιςςεφουν από τουσ
Αγίουσ, ο Πάπασ μπορεί να τα διακζτει (!) για τθν
ςυγχϊρθςθ αμαρτιϊν άλλων ανκρϊπων, που
υςτζρθςαν ςε ζργα αρετισ ι πζκαναν
αμαρτάνοντεσ!



Απιστεπά: Παηξηαξρηθό ζπγρωξεηηθό θαη αθέζηκν γξάκκα, Δεξιά: Παπηθό ζπγρωξνράξηη

Ζ Οξζόδνμε Δθθιεζία ην 16ν–19ν αηώλα ζέινληαο λα πξνθπιάμεη ηνπο πηζηνύο από ηνλ

Παπηζκό (εξαγοπά τηρ Κολάσεωρ τος Καθαπτηπίος Πςπόρ) θαη ηνλ Καιβηληζκό (άπνηση

μςστηπιακήρ Εξομολόγησηρ και αυέσεωρ αμαπτιών για τοςρ ζώντερ και κεκοιμημένοςρ) έθξηλε όηη

έπξεπε λα δίδεη ζπγρωξεηηθά θαη αθέζηκα Γξάκκαηα ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε λα

έρεη πξνεγεζεί Εμνκνιόγεζε ηωλ πηζηώλ ελώπηνλ ηνπ Πλεπκαηηθνύ.

http://sfrang.com/historia/graphics/eggrafa/ablass.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/eggrafa/imagepages/sygxo4.htm


Μαρτίνοσ Λοφκθροσ: 
πρωτεργάτθσ τθσ Μεταρρφκμιςθσ

 Γερμανόσ κεολόγοσ που εξζφραςε
τθν ανάγκθ για Μεταρρφκμιςθ τθσ
Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ,
επθρεαςμζνοσ από τον ουμανιςμό.

 Σο 1517 άρχιςε τθ διαμαρτυρία του
κατά τθσ Ρωμαϊκισ Εκκλθςίασ, των
αυκαιρεςιϊν του Πάπα και των
διδαςκαλιϊν του για τθ ςωτθρία
του ανκρϊπου.



As the penny in the coffer rings, the soul from Purgatory springs

http://www.jesusneverexisted.com/sin.html


http://antipliroforisi.blogspot.com/2010/06/blog-post_14.html
http://www.sakketosaggelos.gr/Article/1329/


τισ 31 Οκτωβρίου του
1517 ο Μαρτίνοσ
Λοφκθροσ κυροκολλά τισ
περίφθμεσ 95 κζςεισ του,
ςτθν είςοδο τθσ
εκκλθςίασ του κάςτρου
τθσ Wittenberg, όπου
κατάγγειλε το εμπόριο
των λυςίποινων από τον
πάπα, κατάγγειλε τθ
διαφκορά τθσ παπικισ
αυλισ, όρκωςε το
ανάςτθμά του ενάντια
ςτον πάπα.



http://stillelate.blogspot.com/2009/09/blog-post_6245.html


Σο 1520 ο Πάπασ Λζων ο Ι' εξζδωςε εναντίον του απόφαςθ
(βοφλα), με τθν οποία διζταςςε να καίγονται τα βιβλία του
Λοφκθρου, χαρακτιριηε αιρετικζσ πολλζσ από τισ διδαςκαλίεσ
του και τον απειλοφςε με ανακεματιςμό, αν δεν τισ
ανακαλοφςε.

Ο Λοφκθροσ ζκαψε τθν παπικι βοφλα ςτθ Βιτεμβζργθ,
ανακεματίςτθκε από τον Πάπα και ο ίδιοσ και οι οπαδοί του
αποκόπθκαν από τθ Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία και
δθμιοφργθςαν τθ νζα Εκκλθςία των Διαμαρτυρομζνων
(Προτεςταντϊν).

Η εκκλθςία των Προτεςταντϊν



Luther - burning the papal bull

http://www.corkfpc.com/history.html


Η ςωτθριολογία του Λουκιρου

φμφωνα με τον Λοφκθρο, θ ςωτθρία είναι δϊρο που οι
άνκρωποι δεν το αξίηουν, και χορθγείται από το ζλεοσ του
Θεοφ, ενϊ ο άνκρωποσ δεν μπορεί να κερδίςει τθ ςωτθρία.
Αυτι εξαρτάται μόνο από τθν πίςτθ ςτον Χριςτό και δεν
επθρεάηεται από τισ καλζσ πράξεισ του ανκρϊπου. Σα
ςυγχωροχάρτια, οι νθςτείεσ, οι προςευχζσ κ.λπ. δεν παίηουν
κανζνα ρόλο.
Από τα μυςτιρια, αναγνϊριηε μόνο τθ βάπτιςθ και τθ κεία
μετάλθψθ.
Ιρκε ςε ςφγκρουςθ με το κεςμό των ςυγχωροχαρτιϊν, που
ζδινε τότε θ Κακολικι Εκκλθςία για τθν άφεςθ των αμαρτιϊν,
και πιο ςυγκεκριμζνα με τον Γιόχαν Σζτηελ ο οποίοσ πωλοφςε
ςυγχωροχάρτια τθν εποχι εκείνθ ςτθ Γερμανία ωσ
απεςταλμζνοσ του Πάπα.



 Solus Christus: ο Χριςτόσ είναι ο μόνοσ μεςολαβθτισ
μεταξφ Κεοφ και ανκρϊπων.

 Sola scriptura: θ Αγία Γραφι είναι θ μόνθ πθγι τθσ κείασ
Αποκαλφψεωσ.

 Sola fide: για να ςωκεί κανείσ αρκεί και μόνο θ πίςτθ
 Sola gratia: θ ςωτθρία είναι δϊρο που οι άνκρωποι δεν το

αξίηουν, και χορθγείται από το ζλεοσ του Κεοφ, ενϊ ο
άνκρωποσ δεν μπορεί να κερδίςει τθ ςωτθρία.

 Soli Deo gloria: Θ δόξα οφείλεται αποκλειςτικά ςτο Κεό,
αφοφ θ ςωτθρία οφείλεται αποκλειςτικά ςτο δικό Σου
κζλθμα και δράςθ.

Βαςικά δόγματα του Προτεςταντιςμοφ 



Τειηθά, ν Λνύζεξνο θιήζεθε ζε απνινγία ελώπηνλ ηεο Δίαηηαο ηεο Βνξκο,

ην 1521. Δθεί, αξλήζεθε λα αλαθαιέζεη ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ν Κάξνινο ν Δ΄ ηνλ

έζεζε εθηόο λόκνπ. Καηέθπγε ζηνλ εγεκόλα ηεο Σαμνλίαο θαη θαηά ηελ

παξακνλή ηνπ εθεί κεηέθξαζε ηελ Καηλή Γηαζήθε ζηα Γεξκαληθά.

http://www.kunst-fuer-alle.de/english/art/artist/image/anton-alexander-von-werner/6637/33/159130/luther-at-the-diet-of-worms/index.htm


Η απολογία του τελείωςε με τα εξισ λόγια:

«Εάν δε με πείςουν, με επιχειριματα από τθν Αγία Γραφι ι με
αδιάςειςτθ λογικι, δεν μπορϊ να αναιρζςω τισ κζςεισ μου, γιατί
δεν πιςτεφω ςτο αλάκθτο του πάπα, οφτε ςτο αλάκθτο των
ςυνόδων, γιατί όλοι γνωρίηουν ότι πολλζσ φορζσ και οι πάπεσ και
οι ςφνοδοι ζχουν ςφάλει και ζχουν πζςει ςε αντιφάςεισ. Εγϊ ζχω
πειςτεί από τα βιβλικά επιχειριματα που ζχω ιδθ αναφζρει, και
είμαι απόλυτα ενωμζνοσ με το λόγο του Κεοφ. Δεν μπορϊ και δε
κζλω να ανακαλζςω τίποτα, γιατί δεν είναι ορκό, και αντίκετα
είναι επικίνδυνο να πράττει κανείσ αντίκετα με τθ φωνι τθσ
ςυνείδθςισ του. Ο Κεόσ ασ με βοθκιςει. Αμιν».



Άλλοι μεταρρυκμιςτζσ



Huldrych Zwingli or Ulrich Zwingli (1484-1531)

υναντικθκε με το Λοφκθρο ςτθ λεγόμενθ «υνάντθςθ του Μαρβοφργου» τον Οκτϊβριο
του 1529 και, παρότι ςυμφϊνθςαν ςε πολλά δογματικά ςθμεία, δεν μπόρεςαν να
φκάςουν ςε ομοφωνία πάνω ςτο κζμα τθσ πραγματικισ ι όχι παρουςίασ του Χριςτοφ
ςτο μυςτιριο τθσ Θείασ Ευχαριςτίασ.

Θ διδαςκαλία του επικράτθςε ςτθν αρχι ςτθ Ζυρίχθ, όπου ίδρυςε κεοκρατικό κράτοσ,
κακϊσ και ςε 6 άλλα καντόνια.

Ιρκε όμωσ ςε ςφγκρουςθ με τα καντόνια που ζμεναν πιςτά ςτθν κακολικι Εκκλθςία. Για
να επιβάλει τισ μεταρρυκμιςτικζσ του ιδζεσ κατζφυγε ςτθ χριςθ των όπλων, αλλά
ςκοτϊκθκε ςτθ μάχθ του Κάπελ ςε θλικία 47 ετϊν. Οι απόψεισ του ςυνεχίηουν να
επιβιϊνουν ςιμερα ςτισ καλβινιςτικζσ ομολογίεσ..

Ο Ζβίγγλιοσ ζφερε τθ Μεταρρφκμιςθ ςτθν Ελβετία. Ωσ
εφθμζριοσ το 1522, επιτζκθκε κατά τθσ νθςτείασ τθσ
Σεςςαρακοςτισ. τισ δθμοςιεφςεισ του ςθμείωνε τθ
διαφκορά ςτθν εκκλθςιαςτικι ιεραρχία, υποςτιριηε ότι οι
κλθρικοί ζπρεπε να νυμφεφονται και καταδίκαηε τθν
προςκφνθςθ των εικόνων ςτουσ χϊρουσ λατρείασ. Σο 1524
μετζβαλε τθν πίςτθ του για τον Μυςτικό Δείπνο, μετά από
ζνα όνειρό του, όπωσ ιςχυρίςκθκε, και το επόμενο ζτοσ
ειςιγαγε μία νζα ακολουκία κοινωνίασ προσ αντικατάςταςθ
τθσ Κείασ Λειτουργίασ.

http://www.corkfpc.com/history.html


Ο ζάλαηνο ηνπ Εβίγθιηνπ ζην Κάπει

http://www.knerger.de/html/zwinglipaepste_32.html


John Calvin (1509-1564) 

Σο κυρίαρχο ςθμείο ςτθ Κεολογία του Καλβίνου
είναι το Δόγμα του Απόλυτου Προοριςμοφ τον
οποίο τον κακορίηει ωσ εξισ:
«Ονομάηουμε απόλυτο προοριςμό το προαιϊνιο
ςχζδιο του Κεοφ, που μ’ αυτό κακόριςε τθν τφχθ
του κάκε ανκρϊπου. Γιατί δε δθμιουργεί όλουσ
τουσ ανκρϊπουσ κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ,
αλλά άλλουσ τουσ προορίηει για τθν αιϊνια ηωι
και άλλουσ για τθν αιϊνια καταδίκθ. Ζτςι,
ανάλογα με το ςχζδιο του Κεοφ, τονίηουμε ότι
άλλοι άνκρωποι είναι πλαςμζνοι για τθ ηωι και
άλλοι για το κάνατο... Αυτοφσ που ο Κεόσ καλεί
ςτθ ςωτθρία, τουσ καλεί από δικι Σου
ευςπλαχνία, και όχι επειδι το αξίηουν. Αντίκετα
κανείσ από αυτοφσ που προορίηονται για τθν
αιϊνια καταδίκθ δεν μπορεί να ςωκεί. Αυτό το
ζχει κρίνει θ κρυφι και ανεξιχνίαςτθ δικαιοςφνθ
του Κεοφ». Χριστιανική Διδασκαλία, VII.

Ο Καλβινισμός διαδόθηκε στην Ελβετία, στις Κάτω Χώρες και στη Σκωτία.

http://cruciality.wordpress.com/category/john-calvin/


John Knox
(1513 - 1572) 

Ο Σηον Νοξ ιταν κωτςζηοσ κεολόγοσ και
ςυγγραφζασ, θγζτθσ τθσ Προτεςταντικισ
Μεταρρφκμιςθσ. Κεωρείται ο ιδρυτισ του
Πρεςβυτεριανιςμοφ και τθσ αντίςτοιχθσ εκκλθςίασ
ςτθν κωτία.
Ο Νοξ ιταν γιοσ χωρικοφ. ποφδαςε ςτο Πανεπιςτιμιο
του εντ Άντριουσ, και το 1540 ζγινε ιερζασ. Από νωρίσ
επθρεάςτθκε από τουσ μεταρρυκμιςτζσ, και
εντάχκθκε ςτο κίνθμα που προςπακοφςε να
μεταρρυκμίςει τθν Εκκλθςία τθσ κωτίασ. Αργότερα
μετακόμιςε ςτθν Γενεφθ, όπου ςυνδζκθκε φιλικά με
τον Ιωάννθ Καλβίνο, από τον οποίο επθρεάςτθκε
ςτθν τελικι διαμόρφωςθ των κεολογικϊν του
απόψεων. Όταν το 1559 επζςτρεψε ςτθν κωτία,
θγικθκε τθσ Μεταρρφκμιςθσ ενϊ ζνα χρόνο
αργότερα ο Καλβινικόσ Πρεςβυτεριανιςμόσ
ανακθρφχτθκε επίςθμθ εκκλθςία του κράτουσ από
το κωτικό Κοινοβοφλιο. Ο Νοξ ιταν ζνασ από τουσ
φλογερότερουσ αντίπαλουσ τθσ Κακολικισ βαςίλιςςασ
τθσ κωτίασ, Μαρίασ Α'. υνζχιςε να κθρφττει μζχρι
λίγο πριν πεκάνει.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CE%BF%CE%BE


Εξζλιξθ του Προτεςταντιςμοφ

Μια βαςικι διαφορά των Ηβιγγλιανϊν και Καλβινιςτϊν
με τουσ Λουκθρανοφσ είναι πάνω ςτο κζμα τθσ
ςωτθρίασ του ατόμου.
Οι Λουκθρανοί πιςτεφουν ότι ο άνκρωποσ ςϊηεται με
τθν πίςτθ του, ενϊ οι άλλοι λζνε πωσ ςϊηονται μόνο
εκείνοι που εκ των προτζρων ζχει κακορίςει ο Κεόσ
(Απόλυτοσ Προοριςμόσ).
Μια άλλθ διαφορά βρίςκεται ςτθ ςθμαςία τθσ Θείασ
Ευχαριςτίασ. Ο Λοφκθροσ ζλεγε ότι ο άνκρωποσ
πραγματικά πίνει το αίμα και το ςϊμα του Χριςτοφ, ενϊ
οι Καλβινιςτζσ και Ηβιγγλιανοί πιςτεφουν πωσ αυτό
γίνεται μόνο μεταφορικά.



http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1259,4537/


Ζναντι του Κεοφ ι των πραγμάτων που αφοροφν τθ μακαριότθτα ι τθν καταδίκθ
(ο άνκρωποσ) δεν ζχει ελεφκερθ κζλθςθ, αλλά είναι φυλακιςμζνοσ, είναι
δοφλοσ ι ςτθ κζλθςθ του Θεοφ ι ςτθ κζλθςθ του διαβόλου ... Θ κζλθςθ του
ανκρϊπου ζχει τεκεί ςτο μζςον (ανάμεςα ςτο Κεό και το διάβολο), όπωσ ζνα
υποηφγιο ηϊο. Όταν κάκεται επάνω τθσ ο Κεόσ, κζλει και πθγαίνει όπου κζλει ο
Κεόσ. Όταν κάκεται επάνω τθσ ο διάβολοσ, κζλει και πθγαίνει όπου κζλει ο
διάβολοσ. Δεν εξαρτάται από τθν ελεφκερθ εκλογι τθσ να τρζξει και ν'
αναηθτιςει ζναν από τουσ δφο καβαλάρθδεσ, αλλά οι ίδιοι οι καβαλάρθδεσ
αγωνίηονται για να τθν καταλάβουν και να τθν κατακρατιςουν. (Σςελεγγίδθ Δθμ.,
Θ ςωτθριολογία του Λουκιρου, εκδ. Πουρναρά, Κεςςαλονίκθ 1991, ςς. 46-47).
Με το κζλθμα του Κεοφ... μερικοί άνκρωποι προορίηονται για αιϊνια ηωι και
άλλοι προκακορίςτθκαν για αιϊνιο κάνατο... Όςον αφορά τουσ κακοφσ και
άκεουσ ανκρϊπουσ, τουσ οποίουσ ο Κεόσ ςαν δίκαιοσ δικαςτισ για
προθγοφμενεσ αμαρτίεσ τυφλϊνει και ςκλθραίνει δεν τουσ ςτερεί μόνο τθ χάρθ
του, αλλά καμιά φορά τουσ ςτερεί τα χαρίςματα που είχαν και ... τουσ παραδίνει
ςτισ θδονζσ τουσ, ςτουσ πειραςμοφσ του κόςμου και ςτθ δφναμθ του ςατανά.
(Από τθν «Ομολογία του Westminster» (1647): Max Weber, Θ χριςτιανικι θκικι
και το πνεφμα του καπιταλιςμοφ ( μτφρ. Κυπραίου Μ.Γ.), εκδ. Gutenberg, Ακινα
1978, ςς. 87-88.
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