
Protestantismul.

Contrareforma



OBIECTIVELE LECŢIEI

3.să înţelegeţi 

esenţa 

lutheranismului, 

calvinismului şi 

anglicanismului

4. să cunoaşteţi numele 

principalilor reformatori 

protestanţi

1. să folosiţi corect termenii: 

protestantism, reformă, 

calvinism,luteranism,anglicanism,

contrareformă

2.să reţineţi cauzele reformei 

religioase

5. să deprindeţi a învăţa prin 

lucrul pe echipe

6. să înţelegeţi importanţa 

Reformei 



1. CAUZELE REFORMEI

Reforma =

mişcare social-politică

şi ideologică de la

începutul secolului al

XVI-lea, îndreptată

împotriva Bisericii

Catolice, cu importante

consecinţe culturale,

economice, etc.

Imag. 1 Răspândirea Reformei



a. Cauzele religioase

•scandalul indulgenţelor 

(iertarea păcatelor în schimbul 

unor sume de bani)

Declinul moral al Bisericii 

Catolice determinat de:

- Scăderea prestigiului 

papalităţii

- simonia (=traficul cu 

obiecte sfinte)

- nepotismul

- traficul de influenţă

- lăcomia, viciile clerului

Imag. 1 Scandalul indulgenţelor

Imag. 2 
Indulgenţă



b. Cauzele social-economice

Seceta, foametea,

epidemiile de ciumă au

dus la sărăcirea

populaţiei

Nemulţumirile ţăranilor,

orăşenilor, cavalerilor

determinate de bogăţiile

spectaculoase ale Bisericii

Dezvoltarea burgheziei -

în contradicţie cu clerul

corupt şi ceremonialul

religios fastuos



c. Cauzele politice

 instaurarea monarhiilor

absolutiste

Conflictele dintre

papalitate şi monarhie

conduc la slăbirea

autorităţii papale

(Filip cel Frumos, regele

Franţei, mută scaunul

pontifical la Avignon)



d. Cauzele ideologice

- schimbarea concepţiei 

despre om,     despre 

locul său în lume.

- schimbarea concepţiei 

despre relaţia dintre 

Dumnezeu şi om

Umaniştii denunţă 

traducerea greşită 

a Bibliei



2. PRINCIPALELE CURENTE PROTESTANTE

A. LUTERANISMUL

(Martin Luther- Germania)
combate autoritatea papală,

ierarhia clerului, cere

organizarea mai simplă a

Bisericii.

Susţine:

mântuirea prin credinţă

denunţă practica vânzării de

indulgenţe

traduce Biblia în limba

germană

abolirea cultului Fecioarei

Maria şi a sfinţilor

renunţarea la celibatul

preoţilor



Wittenberg 

•Uşa catedralei pe care au fost lipite               
“Cele 95 de teze”

•Biserica

•Vedere din piaţa oraşului



Wartburg 

•Castelul în care s-a refugiat 
Martin Luther

•Camera în care a tradus Biblia



Bula de 

excomunicare 

Cele 95 de teze

Trandafirul lui 

Luther 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulla-contra-errores.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulla-contra-errores.jpg


B. CALVINISMUL

(Jean Calvin- Geneva)

-Predestinarea: 

”Mântuirea noastră nu 

este hotărâtă de fapte 

bune, ci doar de voinţa lui 

Dumnezeu”

-Viaţă morală şi activă

-Interzicerea luxului, 

dansului, jocurilor de noroc, 

cârciumilor

-S-a răspândit în Franţa,

Ţările de Jos, Scoţia, 

Ungaria, Transilvania



C. ANGLICANISMUL 

(Anglia) a fost introdus de 

Henric al VIII-lea

-Regele devenea şeful 

suprem al Bisericii

-Biserica engleză iese  

de sub autoritatea 

Papei

-Dogmele şi liturghia 

catolică s-au păstrat

- Mănăstirile sunt 

desfiinţate şi averile 

lor sunt confiscate 



2. CONTRAREFORMA Măsurile Bisericii Catolice 

au fost dezbătute în 

Conciliul de la Trento (1545-

1563):

- Papa este singurul 

conducător al Bisericii catolice

= reprezintă acţiunea 

Bisericii Catolice de 

reformare în interior şi 

de stopare a 

expansiunii Reformei - Alcătuirea unui Index (=liste cu 

scrierile cu caracter religios sau 

laic interzise)

-fondarea Companiei lui Iisus-

ordin religios al iezuiţilor ce 

desfăşoară activităţi de 

evanghelizare

Inchiziţia (=tribunal supus Papei 

care îi judeca şi condamna pe 

eretici.



Reforma a impus in Europa de Vest 

principiul tolerantei religioase si a 

libertatii conştiinţei.

Protestantismul s-a răspândit în întreaga 

lume.



ZONELE DE RĂSPÂNDIRE A REFORMEI 


