
An 
Reifirméisean

Athruithe reiligiúnda san Eoraip



Smaoinigh

• An bhfuil reiligiún agat?

• Cén reilgiún atá agat? 

• Cén difríocht atá ann idir Críostaí agus Caitliceach? 

• Céard iad na seicteanna éagsúla san Eaglais Chríostaí? 

• Cá bhfuil na tíortha ina bhfuil tromlach Protastúnach san Eoraip?  



Cén fáth?

…… a bhfuil nasc idir cúrsaí
taiscéalaíochta, imeachtaí na
hAthbheochana agus an 
Reifirméisean? Bí ag 
smaoineamh faoin
“Mórphictiúr”!



Reiligiún sa Mheánaois

• Eaglais Chríostaí amháin in Iarthar na hEorpa - Caitliceach - go leor
cumhachta ag an Eaglais

• Béim ar rialacha

• Pápa i gceannas - chomh cumhachtach le hImpire - Easpaig i
gceannas ar dheoisí agus sagairt i gceannas ar pharóistí





Mí-Úsáid agus Fadhbanna san Eaglais

• Pápaí mímhorálta - Alexander VI (1492-1503) agus Julius II (1503-
1513)

• Finíochas - ag tabhairt post do mhic agus gaolta. Sampla - Rinne 
Alexander VI cairdinéal dá mhac a bhí 17 mbliana

• Síomóntacht - go bunúsach, breabaireacht - ag glacadh le hairgead
chun poist tábhachtacha a bhronnadh



Mí-úsáid eile

• Neamhláithreacht - sagairt agus easpaig i gceannas ar pharóistí agus 
deoisí nuair nach raibh siad i láthair

• Díol loghanna - Loghanna = teastas a dúirt go raibh an tréimhse ama 
i bpurgadóir laghdaithe agat toisc gur cheannaigh tú loghanna



Tionchar na hAthbheochana

• Rudaí á gceistiú ag daoine

• D'aithin prionsaí agus 
ceannairí áirithe go raibh
deis acu an chumhacht a bhí
ag na heaspaig agus an Pápa
a bhriseadh



• Martin Luther

• Rugadh é sa tSacsain sa
Ghearmáin - athair ag 
iarraidh go rachadh sé le dlí

• D'imigh sé leis na bráithre
Agaistíneacha - Bhí sé
imníoch faoi neamh

• Léigh sé Pól - "Mairfidh na
fíréin trí chreideamh" - Béim
ar chreideamh amháin in áit
loghanna a cheannach nó
rudaí maithe a dhéanamh



Luther agus Tetzel

• 1517 - Sheol Pápa Leo X Johann Tetzel go dtí an Ghearmáin le 
loghanna a dhíol chun airgead a thiomsú do Bhaisleac Pheadair na
Róimhe. 

• Bhí Luther ar buile - Chuala sé go raibh ardeaspaig Mainz ag fáil cuid
mhaith airgid le cead a thabhairt do Tetzel na loghanna a dhíol sa
Ghearmáin

• Scríobh Luther go Mainz ach rinneadh neamhaird air



95 Téis

• Argóintí agus moltaí mar 
gheall ar dhíol loghanna

• Chuir sé ar dhoras na
hEaglaise ag Caisleán
Wittenberg iad

• Creideamh amháin a 
shlánódh anam an duine



Freagra an Phápa

• 1518 - díospóireacht le Cairdinéal Cajetan - ionadaí an Phápa in 
Augsburg

• 1519 - Díospóireacht le hionadaí eile - John Eck

• Gníomh ní ba laidre - Bulla (“Exurge Domine“) - Dhóigh Luther an 
bulla go poiblí - Cuireadh faoi choinnealbhá Luther tar éis é sin 
(cuireadh amach as an Eaglais é)



Diat Worms

• Diat = Cruinniú

• Reachtáil Impire na Gearmáine, Séarlas V, diat (comhdháil) ag Worms. 
Bhailigh prionsaí na Gearmáine le chéile. 

• Gealladh aistear slán do Luther teacht chuig an diat. 

• Níor ghlac Luther le hathruithe ar a chuid argóintí

• Eisíodh "Forógra Worms" - Ba "eiriceach" é Luther

• D'éalaigh Luther agus chuaigh sé go caisleán prionsa tacúil - Frederick 
Sacsaine, i Wartburg



Diat Worms



Tuairimí Luther

• Bhí deis aige na hargóintí a scríobh síos i Wartburg

• Fíréanú tríd an gcreideamh amháin

• Cead ag sagairt pósadh - Phós sé Katarina von Bora i 1525

• Bíobla agus seirbhís i dteanga an phobail

• Ghearr sé seacht sacraimint síos go dhá shacraimint - baisteadh agus 
comaoineach

• Ba pheaca é loghanna a dhíol

• Chreid an Eaglais Chaitliceach i dTras-Substaintiú (déantar fuil agus 
corp Chríost den arán agus den fhíon ag Comaoineach) - Chreid
Luther  i gComhshubstaintiú (is siombailí iad le spiorad Chríost
iontu) 



Cogadh agus Conradh Augsburg

• Tar éis bliana, d'fhill sé ar
Wittenburg

• D'fhás deighilt sa Ghearmáin

• Thosaigh cogadh idir leantóirí 
Luther agus na Caitlicigh in 
1545

• Chríochnaigh an cogadh in 
1555 le Conradh Augsburg 
(bhí cead ag gach prionsa
reiligiún a cheantair a roghnú) 



Tionchar an 
Reifirméisin



Rátaí Litearthachta

• Chuaigh rátaí litearthachta na hEorpa in airde toisc go raibh níos mó
daoine ag léamh bíoblaí a bhí scríofa ina dteanga féin i dtíortha
Protastúnacha

• Bhí ar an Eaglais Chaitliceach freagra éigin a thabhairt ar an bhfadhb
seo. Bunaíodh na hÍosánaigh agus thosaigh “armrás an oideachais” 
timpeall na hEorpa ina dhiaidh sin

• Foghlaimeoidh tú níos mó mar gheall ar scaipeadh an 
Phrotastúnachais agus freagra na hEaglaise Chaitlicí anois



Tionchar an Reifirméisin (Scaipeadh an Phrotastúnachais)

John Calvin

• D'éalaigh sé ón bhFrainc go dtí an Ghinéiv san Eilvéis agus bhunaigh sé
eaglais nua Phrotastúnach ansin

• Scríobh sé "Institiúidí an Reiligiúin Chríostaí" inar leag sé a chuid tuairimí
amach:

(Rialacha cosúil le tuairimí Luther)
• Cead pósta ag sagairt
• Briathar Dé sa Bhíobla amháin
• Bíobla agus seirbhís i dteanga an phobail, seachas i Laidin



Calvin

Difríochtaí ó Luther

• Níor chreid sé i "Sola Fide" - chreid sé i "réamhchinniúint. Ciallaíonn
sé sin go bhfuil an cinneadh déanta mar gheall ar dhul go neamh
sula dtagann tú ar an saol

• Níor chreid sé gur cheart eaglais a mhaisiú - peaca a bhí ann



An Ghinéiv - "Cathair Dé"

• Rialacha diana

• Gafa le saol simplí

• Éigeantach freastal ar an eaglais Dé Domhnaigh

• Bac ar chluichí Dé Domhnaigh

• Cearrbhachas in aghaidh an dlí

• Éadaí dubha

• Scaipeadh tuairimí Calvin go hAlbain (Preispitéireachas) agus an Fhrainc (na
hÚgónaigh) agus Sasana (Piúratánaigh)



Eaglais Phrotastúnach i Sasana

• Bhí argóint ag Rí Anraí VIII leis an bPápa nuair nár tugadh cead dó
colscaradh a fháil. Mar fhreagra, bhunaigh Anraí a eaglais féin -
Eaglais Shasana. 

• Thóg sé saibhreas na hEaglaise in Éirinn agus i Sasana



Freagra na hEaglaise Caitlicí

Frith-Reifirméisean

• Comhairle Trento - idir 1545 agus 1563 - aithníodh fadhb na
caimiléireachta

• Cuireadh deireadh le finíochas, síomóntacht agus iolrachas

• Bhí ar easpaig a bheith ina gcónaí i ndeoisí

• Múineadh agus oiliúint cheart do na sagairt

• Cosc ar leabhair áirithe

• Thacaigh siad le tras-substaintiú

• Iompar maith ag teastáil le dul ar neamh

• Is ann do phurgadóir



Na hÍosánaigh

• Bhunaigh Iognóid Loyola ord nua sagart i bPáras 1534

• Eagraithe go maith, cosúil le harm

• Sheol siad misinéirí go dtí an Áis agus Meiriceá chun Caitliceachas a 
scaipeadh

• D'éirigh leo stop a chur le scaipeadh an Phrotastúnachais sa Pholainn
agus i ndeisceart na Gearmáine



An Chúistiúnacht

• Cúirt speisialta chun cásanna a thabhairt in aghaidh eiriceach

• Bunaíodh iad sa Róimh agus sa Spáinn

• Dódh daoine ag an stáca munar shéan siad Protastúnachas - Glaodh
"auto da-fé" air 



Clár Faisnéise ar an gCúistiúnacht



Díospóireacht:
Forbairt dhearfach a bhí sa Reifirméisean


