
 

An Reifirméisean 
 

Stór focal 
Míchleachtas - abuses 
Rinne sé faillí ina chuid oibre – he neglected 
his work 
Ilfheidhmeannas – pluralism 
Síomóntacht – simony 
Neamhláithreachas – absenteeism 
Finíochas – nepotism 
Díol na loghanna – sale of indulgences 
agóid phoiblí – public protest 
 
Cuireadh pionós ar pheacaigh – sinners 
were punished 
Oirníodh é – He was ordained 
Oirniú – ordination  
An Ola Dhéanach – Last Rites 
An Transubstaintiú – transubstantiation  
Bhí siad in achrann le chéile – they were in 
dispute 
Leasú / leasaithe – reform/reforms 
Leasaitheoirí - reformers 
Liútarachas – Lutheranism  
Géarleanúint – persecution  

 
Réamhchinniúint - Predestination 
Cearrbhachas - gambling 
Cliarscoil - seminary 
Troscadh - fasting 
Creidiúintí - beliefs 
Fíréanú trí Chreideamh Amháin – 
Justification through faith alone 
An Chúistiúnach – the Inquisition 
Piúratánaigh - Puritans 
Na hÍosánaigh - Jesuits 
An Frith-Reifirméisean – the Counter-
Reformation 
 
Móid bhochtaineachta – vow of poverty 
Fíor ornáideach – highly decorative 
Cinneadh / cinntí – decision(s) 
Comhairle Thrionta – Council of Trent 
Athnuachan - renewal 
Chéasfaí daoine – people could be tortured 
Preispitéireachas – Presbyterianism  

 
 
AN REIFIRMÉISEAN 
 
Staid na hEaglaise thart fá 1450  
• Críostaí ba ea choir a bheith gach 

aon duine in iarthar na hEorpa 
• D’éirigh an eaglais Chríostaí agus na 

heaspaig an-saibhir mar bronnadh 
airgead agus talamh orthu in 
imeacht na mblianta 

• Ba mhaith le cuid de na heaspaig an 
saibhreas a choinneáil dóibh féin 
agus dá muintir 

• Oirníodh gasúir óga ina sagairt agus 
rinneadh easpaig de dhéagóirí siocair 
go raibh siad muinteartha d’easpag 
intleacht 

• Rinneadh roinnt daoine gearán ach 
loisceadh cuid acu ina mbeatha 

• Bhí díol loghanna (indulgences) 
coitianta 

 
 

Míchleachtais san Eaglais 
• Síomóntacht – Ag ceannach nó ag 

díol poist cumhachtacha san Eaglais. 
(Simony) 

• Neamhláithreachas – Easpag, ab 
nó sagart ina chónaí i bhfad ón áit ar 
chóir dó a bheith. (Absenteeism)  

• Ilfheidhmeannas – Níos mó ná 
post amháin ag duine. (Pluralism) 

• Finíochas – Duine ag úsáid a áite 
chun post níos fearr a thabhairt dá 
lucht aitheantais. (Nepotism) 

 
Nuair a rinneadh Pápa de Iúil II (1503) 
bheartaigh sé ar Eaglais Naomh Peadar 
a thógáil agus chuir sé scéim mhór ar 
bun chun airgead a chruinniú ar fud na 
hEorpa (ag díol loghanna, mar shampla).  
Cuireadh sagart darbh ainm John 
Tetzel go dtí an Ghearmáin chun 
airgead a chruinniú.  Dúirt sé leis na 
daoine bochta go scaoilfí anam gaoil 

 



 

éigin leo as pianta na Purgadóra agus 
díreach isteach ar neamh chomh luath is 
a dhéanfadh a gcuid airgid trup ina 
bhosca.  Chreid cuid mhaith de na 
gnáthdhaoine é mar ní raibh oideachas 
orthu.   
 
CEIST SCRÚDAITHE – PEARSANA 
SA STAIR 
Leasaitheoir creidimh, a ainmníonn tú 
féin, ó aimsir an Reifirméisin 

 
Martin Luther 
Bhí sagart ann darbh ainm Martin 
Luther ar dhuine díobh siúd a raibh 
fearg orthu faoina raibh ar siúl ag Tetzel.  
Rinne sé liosta de 95 chúis (Na Cúig 
Théis is Nócha) a raibh Tetzel mícheart.  
Ghreamaigh sé a liosta 95 phointe de 
dhoras a eaglaise (1517).  Shocraigh sé 
go gcuirfí i gcló iad fosta, ar an 
chlóphreas a bhí díreach tosaithe san am 
sin agus léigh daoine, a raibh oideachas 
orthu ar fud na Gearmáine, iad.   

Seo a leanas cuid de na pointí a 
rinne Luther: 
• Níl ann ach bréag go dtéann anam 

díreach ar neamh chomh luath is a 
théann an t-airgead isteach sa 
bhosca bailiúchán 

• Braitheann dul ar neamh ar thoil Dé 
amháin agus níl aon bhaint aige le 
hairgead a dhul i mbosca. 

• Dá dtuigfeadh an Pápa cad é a bhí ar 
siúl, b’fhearr leis go leagfaí Eaglais 
Naomh Peadar ná go dtógfaí í ar 
fhulaingt agus ar íobairtí na mbocht. 

• Ba cheart go mbeadh an Pápa sásta 
Eaglais Naomh Peadar a dhíol agus 
an t-airgead a thabhairt do na 
bochtáin in áit é a thógáil uathu. 

• Cad chuige nach raibh an Pápa sásta 
an eaglais nua a thógáil é féin ó 
tharla go raibh sé chomh saibhir sin. 

 
 
 

Aighneas leis an Phápa 
An bhliain dár gcionn chuir 
an Pápa Leon X cairdinéal 
chuig Luther ag iarraidh air a 
admháil go raibh sé 
mícheart.  Bhí mórán 
fadhbanna ag baint leis an 
Phápa seo.  Rinneadh sagart 
de nuair a bhí sé seacht 
mbliana d’aois agus rinneadh 
cairdinéal de nuair a bhí sé 
trí bliana déag.  Agus é ina 
Phápa, dhíol sé poist mhóra 
san Eaglais le cibé duine a 
thabharfadh an méid ba mhó 
airgid dó.  Bhí Luther fós ina 
shagart Chaitliceach agus 
scríobh sé mar gheall ar an 
aighneas idir é féin agus an 
Pápa agus bhí mórán daoine 
ar fud na hEorpa ag cur 
suime ann.   
 
 
 
 

Martin Luther nuair a bhí sé ina mhanach

 



 

An t-Impire Séarlas agus Cruinniú 
Worms 
Chuidigh an t-Impire Séarlas V leis.  
Rialaigh seisean cuid mhaith den Eoraip.  
Chruinnigh sé rithe agus prionsaí a 
impireachta sa Ghearmáin le chéile agus 
ordaíodh do Luther a bheith i láthair 

ag seanmóireacht (preaching) agus ag 
iarraidh ar dhaoine gur cheart a 
gcreideamh a bheith bunaithe ar an 
Bhíobla agus nach ar orduithe an Phápa. 
 
Na Protastúnaigh 
Sa bhliain 1529 ghair an t-Impire 
agus tugadh an seans deireanach dó a 
leithscéal a ghabháil.   
 
Bhí an cruinniú ar siúl i mbaile beag sa 
Ghearmáin a bhfuil an t-ainm Worms 
air.  Dhiúltaigh Luther aon rud a bhí 
ráite aige a shéanadh.  Chinn a lucht 
tacaíochta gurbh é an rud ba shábháilte 
ná é a thabhairt amach as Worms i ngan 
fhios díreach i ndiaidh a chuid cainte.  
Ba mhór an gar go ndearna mar bhí an 
t-Impire ag iarraidh breith air.   
 
Luther i bhfolach 
Bhí cuid mhór de phrionsaí na 
Gearmáine nach raibh mórán dúil acu 
san Impire Séarlas.  D’imigh Luther gan 
tásc nó tuairisc.  Thug duine de na 
prionsaí, Feardorcha na Sacsaine 
dídean dó, i gcaisleán dá chuid, i ngan 
fhios don saol.  Chreid mórán prionsaí 
eile sa Ghearmáin go raibh an ceart ag 
Luther.  Ní raibh an t-Impire féin cinnte 
go raibh an ceart iomlán ag an Phápa 
agus b’fhearr leis gan cogadh 
millteanach in éadan lucht tacaíochta 
Luther a tharraingt ar an Ghearmáin.   
 
Ina ionad sin mhol an t-Impire go 
dtionólfadh an Pápa cruinniú de na 
cairdinéil agus de na heaspaig chun 
moltaí a dhéanamh faoi cad é an dóigh 
chun an Eaglais a fheabhsú. D’fhógair 
cuid de na prionsaí gur lean siad féin 
Luther seachas an Pápa.  Faoi 1522 
mhothaigh Luther sábháilte caisleán 
Fheardorcha a fhágáil agus thosaigh sé 

cruinniú eile de na rithe agus de na 
prionsaí.  Dhearbhaigh sé (he confirmed) 
go gcaithfí déanamh de réir na n-
orduithe a thug sé ag Cruinniú Worms 
ocht mbliana roimhe sin.   
 
Sheasaigh na prionsaí a thacaigh le 
Luther chun siúl amach agus is dá 
bharr sin a thugtar Protastúnaigh 
orthu ó sin i leith.   
 
D’fhógair  Séarlas V nach dtiocfadh leis 
níos mó a dhéanamh mar gheall ar lucht 
tacaíochta Luther go dtí go n-aontódh an 
Pápa cruinniú a ghairm chun an Eaglais 
a leasú.  Dhiúltaigh an Pápa agus 
d’imigh 15 bliana eile thart sular 
aontaigh Pápa eile cruinniú den chineál 
seo a ghairm. 
 
Obair Luther 
Idir an dá linn bhí Luther thar a bheith 
gnóthach.  D’aistrigh sé an Bíobla go 
Gearmáinis agus chuir sé i gcló é sa 
dóigh go dtiocfadh le duine ar bith é a 
léamh dó féin.  Dhearbhaigh sé nárbh 
fhíor-reiligiún aon rud nach raibh sa 
Bhíobla agus leag sé amach ansin cad é 
ba cheart dá lucht tacaíochta a 
chreidiúint agus a dhéanamh.  Dar lena 
lán daoine go raibh an-chiall leis an 
mhéid a bhí a rá aige, go speisialta ó 
dhiúltaigh an Pápa aon athrú a 
dhéanamh.  Níor ghlac Luther le húdarás 
an Phápa agus bhí a chreideamh iomlán 
sa Bhíobla.   

 

 



 

Na bundifríochtaí idir an Creideamh Caitliceach agus Creideamh Luther: 

Ábhar Creideamh Caitliceach Creideamh Luther 

Slánú Creideamh agus Dea-oibreacha Creideamh amháin 

Aimsiú Dé Cuidiú ón Phápa agus ó na hEaspaig 
chun an Bíobla a thuiscint 

Leánn daoine an Bíobla dóibh 
féin 

Sagairt Daoine speisialta a bhí ábalta an 
tAifreann a léamh agus éisteacht le 
faoistin 

Níl aon ghá le sagairt.  Is féidir 
le daoine caint le Dia iad féin 

Teanga Laidin Teanga na ndaoine 

Sacraimintí Tá seacht Sacraimint ann: Baisteadh; 
Faoistin, Eocairist; Cóineartú; Pósadh; 
Oirniú agus Beannú na n-easlán 

Níl ach dhá shacraimint: 
Baisteadh agus Eocairist 

Eocairist Athraíonn an t-arán agus an fíon go 
corp agus fuil Chríost 
(Transubstaintiú) 

Tá arán, fíon, corp agus fuil 
Chríost go léir san Eocairist 
(Comhshubstaintiú) 

Naoimh Is féidir leis na Naoimh cuidiú linn Ní dhéanann sé aon difear ag 
guí chun na naomh 

An Chléir Níl cead ag sagairt pósadh Tá cead ag an chléir pósadh 
 
Anraí VIII 
Ní raibh an rí Anraí VIII ach 25 bliana 
d’aois nuair a chroch Luther na 95 
phointe ar dhoras na hEaglaise in 
Wittenberg.  Trí bliana ina dhiaidh sin 
dhóigh Luther litir an Phápa a dúirt nach 
mbeadh aon bhaint feasta ag Luther leis 
an Eaglais.  Ghoill sé sin go mór ar Anraí 
agus scríobh sé leabhar ag cur in éadan 
smaointe Luther.  Bhí an Pápa iontach 
sásta go raibh rí óg Shasana ag cosaint 
an tseanchreidimh agus bhronn sé an 
teideal Fidei Defensor nó Cosantóir an 
Chreidimh ar Anraoí 
 
Briseadh leis an Phápa 
Ach níor lean an cairdeas idir Anraí agus 
an Pápa.  Faoin am a raibh Anraí 35 
bliana bhí sé tuirseach dá bhean chéile, 
Caitríona, agus chuir sé scéala chuig an 
Phápa ag lorg cead scaradh le Caitríona 
ionas go bpósfadh sé cailín eile, darbh 
ainm Anne Boleyn. Ba mhian leis oidhre 
fireann a bheith aige. Níor thug an Pápa 
freagra ar bith dó agus chuaigh sé ar 
aghaidh agus phós sé Anne gan cead an 

Phápa.  Nuair ba léir nach raibh an Pápa 
chun aontú leis an dara pósadh d’iarr sé 
ar dhaoine cumhachtacha thart air gur 
chóir dó, mar rí ar Shasana, 
ardcheannas nó ceannas iomlán a 
bheith aige ar an Eaglais i Sasana.  
Cuireadh daoine tábhachtacha nár 
aontaigh leis sin i bpríosún agus 
cuireadh cuid acu chun báis. 
 
Dhá bhliain ina dhiaidh sin thug sé ar 
Pharlaimint na hÉireann an rud céanna a 
dhéanamh ionas go raibh sé ina 
cheannaire ar an Eaglais in Éirinn fosta.  
Lean sé ar aghaidh leis an tsean-reiligiún 
ach rinne sé athrú mór amháin.  Dhruid 
sé na mainistreacha móra ar fud na 
Breataine agus na hÉireann – áit a raibh 
manaigh ag maireachtáil le chéile go 
cráifeach.  Ghlac sé seilbh ar an 
saibhreas seo uilig dó féin.  Cuireadh 
saighdiúirí thart chun na manaigh a 
ruaigeadh as na mainistreacha, cuireadh 
na doirse faoi ghlas agus díoladh na 
tailte.  
 

 



 

Leasuithe a rinneadh le linn rí 
Éadbhard 
I ndiaidh trí bliana eile dúirt sé nach 
raibh sé sásta le Anne Boleyn, d’ordaigh 
sé go mbainfí an cloigeann di agus phós 
sé bean eile ina háit.  Phós sé seisear 
ban ar fad agus bhí triúr paiste aige a 
mhair:- Máire, Eilís agus Éadbhard.  
Nuair a fuair Anraí bás in 1547 rinneadh 
rí d’Éadbhard nuair nach raibh sé ach 
naoi mbliana d’aois agus é tinn bunús an 
ama.  Bheartaigh na daoine 
tábhachtacha a bhí thart ar Éadbhard 
fáil réidh leis an seanchreideamh agus 
paidreacha agus seirbhísí nua i mBéarla 
a chur in áit an Aifrinn i Laidin.  Chaith 
Éadbhard sé bliana ina rí go dtí go 
bhfuair sé bás (1553) nuair nach raibh 
sé ach 15 bliana d’aois. 
 

Rinneadh iarracht an leabhar urnaithe 
(prayer book) nua a bhrú ar phobal Bhaile 
Átha Cliath ach nuair a fuair Éadbhard 
bás b’in sin deireadh leis.  Ba í an 
Ghaeilge teanga formhór mhuintir na 
hÉireann ar scor ar bith agus ní raibh an 

leabhar urnaithe ach i mBéarla. 
 
Máire na Fola 
Chuir na hathruithe a rinneadh nuair a 
bhí Éadbhard i gcumhacht isteach go 
mór ar a dheirfiúr mhór, Máire.  Ba í 
Caitríona ón Aragóin sa Spáinn (céad 
bhean chéile Anraí VIII) a máthair siúd 
agus tógadh ina Caitliceach docht í.  Bhí 
sí 37 mbliana nuair a rinneadh banríon 
ar Shasana í.  Bheartaigh Máire go 
gcaithfí an creideamh Caitliceach a 
chur i réim arís chomh gasta agus 
ab fhéidir é.   
 
Tugadh rogha tiontaigh nó tine do 
dhaoine a chreid sa Reifirméisean i 
ndáiríre.  B’éigean dóibh a fhógairt go 
raibh dul amú orthu agus gur ghlac siad 
go hiomlán le teagasc an Phápa nó 
loiscfí ina mbeatha iad.  Loisceadh (were
burned) thart fá 300, rud a chur uafás ar 
bhunús mhuintir Shasana.  Thug siad 
Máire na Fola uirthi agus nuair a fuair sí 
bás in 1558 bhí fleánna agus féastaí ar 
shráideanna Londain. 

 

 

‘Máire na Fola’ – Daoine á loscadh (á ndó)

 



 

Eilís 
Ní raibh aon sliocht ar Mháire agus mar 
sin ba í a deirfiúr Eilís a ndearnadh 
banríon di.  Ní raibh suim dá laghad ag 
Eilís sna hargóintí idir Luther, Calvin 
agus an Pápa.  Chuir sí deireadh leis an 
loisceadh.  Bhain sí na codanna ab 
fhearr den chreideamh Caitliceach 
chomh maith le roinnt d’athruithe Luther 
agus chuir sí le chéile iad agus tugadh 
Eaglais Shasana nó an Eaglais 
Anglacánach ar an reiligiún nua (nó 
Eaglais na hÉireann in Éirinn).  Bhí Eilís 
ina banríon ar feadh 45 bliana (1558-
1603).  I rith na tréimhse fada sin 
thosaigh an Frith-Reifirméisean (Counter 
Reformation) ag dul i bhfeidhm ar an dá 
thír ar dhá phríomhdhóigh: 
 
• Cuireadh cinntí Chomhairle Trent 

chuig easpaig na hÉireann agus 
ordaíodh dóibh iad a chur i bhfeidhm 
ina ndeoisí féin. 

• Tháinig Íosánaigh (Jesuits) go hÉirinn 
agus dúirt siad nach nglacfaí ach leis 
an Phápa mar cheannaire ar an 
Eaglais. 

 
Dá bharr sin thosaigh Eilís á éileamh go 
mbeadh gach duine dílis di féin, rud ba 
chúis le hachrann in Éirinn idir oifigigh 
ríoga agus ceannairí éagsúla.  Chuir 
duine de na ceannairí sin, Séamas Mac 
Muiris Mac Gearailt, chun na Róimhe 
agus d’iarr sé saighdiúirí ar an Phápa 
chun troid in éadan oifigigh na hEaglaise 
Anglacánaí in Éirinn.  Thug an Pápa 700 
fear dó ach níor bhain siad Éire amach 
riamh. 
 
 
John Calvin 
Thart fán am a raibh Anraí VIII ag 
cuimhneamh ar cheannas na hEaglaise 
sa Bhreatain a ghlacadh chuige féin agus 
fad is a bhí Luther in achrann leis an 
Phápa agus leis an Impire, bhí Francach 
óg darbh ainm John Calvin ag léamh an 
Bhíobla go hiontach dáiríre agus ag 
léamh tuairimí daoine eile faoi 

chumhacht an Phápa.  Chinn Calvin, 
fosta, nach raibh aon cheart ag an 
Phápa an Eaglais Chríostaí a rialú. 
 
Mhol seisean nach mbeadh Pápa ná 
easpag ná sagart ann ach go 
roghnódh grúpaí áitiúla fir naofa chun 
iad a rialú.  Thabharfaí aire do na 
bochtáin agus do na daoine tinne agus 
bheadh seans ag gach aon duine 
oideachas a fháil.  Chuirfí béim ar an 
Bhíobla.  Chreid Calvin sa 
Réamhchinniúint (Predestination) agus 
chreid sé nach mbíonn Críost sa 
Chomaoineach.  Ní bheadh cead ag 
duine ar bith na rialacha a cheistiú agus 
chuirfí pionós ar dhuine ar bith nach 
leanfadh iad. 
 
Sa Ghinéiv = Cathair Dé 
Nuair a léigh rialtóirí chathair na Ginéive 
cuid tuairimí Calvin thug siad cuireadh 
dó teacht chun na Ginéive agus an 
chathair a eagrú dóibh.  Is ann is mó a 
mhair Calvin ar feadh 28 mbliana 
ina dhiaidh sin.  Tháinig daoine 
cráifeacha ó gach cearn den Eoraip chun 
a raibh déanta ag Calvin a fheiceáil.  
Rinne mórán acu iarracht a chuid 
smaointe a chur i bhfeidhm ina gceantair 
féin ach bhí roinnt acu nach raibh aon 
mheas acu ar a chuid oibre. 
 
Chuir cuma ghruama na ndaoine uafás 
ar roinnt de na cuairteoirí.  Shocraigh 
Calvin go gcaithfeadh an greann agus an 
gáire a bheith peacúil ós rud é nach 
raibh faic ráite fá dtaobh de sa Bhíobla.  
Cuireadh cosc ar na saoránaigh aon sult 
a bhaint as an saol sa dóigh go 
dtiocfadh leo díriú ar an reiligiún.  
Druideadh gach aon ionad siamsa 
cosúil le hallaí damhsa agus tithe 
tábhairne; ní raibh cead acu sport nó 
cluichí a imirt; ní raibh cead ag aon 
duine éadach geal a chaitheamh nó 
gáire a dhéanamh os ard. 
 

 



 

John Knox 
Ba chuma le mórán den dream a thug 
cuairt ar an Ghinéiv faoin saol gruama.  
Ba mhaith leo smaointe agus modh oibre 
Calvin a thabhairt ar ais chun a dtíortha 
féin.  Bhí John Knox ó Albain ar dhuine 
díobh.  Nuair a d’fhill sé abhaile mhol sé 
do mhuintir na hAlban gur chóir dóibh a 
saol a chaitheamh de réir rialacha 
Calvin.  Bhí Knox níos déine ná Calvin, 
fiú, ar dhóigheanna áirithe.  Mar 
shampla ní raibh sé ag iarraidh go 
mbeadh aon bhaint ag mná le reáchtáil 
na hEaglaise.  Mar sin féin d’éirigh le 
Knox tabhairt ar thromlach na ndaoine 
tiontú ar an Chailvíneachas mar reiligiún 
oifigiúil.  Preispitéireachas a thug siad 
air.   
 
Níos faide anonn tháinig scaifte mór 
Preispitéireach ó Albain agus chuir siad 
fúthu i dtuaisceart na hÉireann.  Tá an 
Preispitéireachas iontach láidir sa dá áit 
go fóill.  Scaip tuairimí Calvin go Sasana, 
fosta, áit ar tugadh Piúratánaigh ar a 
lucht leanúna.  Bhí muintir na Fraince, 
áit ar rugadh Calvin, an-tógtha lena 
ndearna sé sa Ghinéiv agus rinne siad a 
ndícheall a saol a chaitheamh de réir a 
chuid rialacha.  Úgónaigh a thug siad 
sin orthu féin.  Díbríodh (expelled) as an 
Fhrainc iad níos moille.  
 

 
AN 
FRITH-REIFIRMÉISEAN 
 
D’admhaigh mórán Caitliceach go raibh 
lear mór lochtanna ar an Eaglais ach ní 
raibh sé i gceist acu dul chomh fada is a 
chuaigh Luther chun cúrsaí a athrú.  Bhí 
níos mó suime ag an Phápa Leon X ina 
léiriú go raibh Luther mícheart ná san 
Eaglais a leasú. Ach in 1534, an bhliain a 
ndeachaigh Calvin chun na hEilvéise an 
chéaduair, tháinig Pápa nua i réim sa 
Róimh.  Ba é sin Pól III. 
 
 

Pól III 
Dúirt seisean go raibh gá le leasuithe 
(reforms) agus cheadaigh sé na rudaí seo 
a leanas: 
• Thiocfadh oird rialta nua a bhunú 

chun an Caitliceachas a 
chraobhscaoileadh agus a mhíniú i 
gceart.  Bunaíodh Ord na Sagart 
Íosánach ag an am seo fosta. 

• Ghair sé cruinniú de na heaspaig 
agus de na cairdinéil chun a shocrú 
cad iad na bunfhíricí a chaithfeadh 
gach Caitliceach a chreidiúint 

• Bunaíodh Cúirt eaglasta speisialta 
(ar tugadh an Chúistiúnacht uirthi) 
chun a fháil amach cérbh iad na 
daoine nach raibh dílis don 
Chreideamh Caitliceach agus chun 
pionós a ghearradh orthu dá mba gá 
é. 

 
Ignatius Loyola 
Oifigeach airm ba ea Ignatius Loyola, an 
té a bhunaigh na hÍosánaigh.  Múnlaíodh 
an t-ord seo ar arm agus tugadh traenáil 
dóibh i ngach gné den mhachnamh 
Caitliceach.  Shocraigh Loyola ar an 
chreideamh a theagasc do ríthe, d’uaisle 
agus do dhaoine cumhachtacha eile.  
Bhunaigh sé scoileanna chun freastal 
ar a gclann.  Mheas sé dá gcloífeadh 
lucht na cumhachta agus lucht an 
rachmais leis an chreideamh Chaitliceach 
go ndéanfadh na gnáthdhaoine an rud 
céanna. 
 
D’éirigh go hiontach leis na 
hÍosánaigh.  Ba iad na scoileanna a 
bhunaigh siad na cinn ab fhearr a bhí ar 
fáil ag lucht an tsaibhris agus bhí an 
teagasc ar chaighdeán chomh hard sin 
go ndearnadh Caitlicigh mhaithe den 
dream a d’fhreastail ar na scoileanna sin.  
Scríobh Ignatius Loyola leabhar Na 
Cleachtaí Spioradálta chun na 
hÍosánaigh a threorú agus iad ag 
iarraidh saol cráifeach a chaitheamh. 
 
 
 

 



 

Comhairle Thrionta 
Sa bhliain 1545 ghair Pól III ollchruinniú 
nó Comhairle i mbaile Thrionta.  
Rinneadh roinnt socraithe faoi cén dóigh 
ar cheart an Eaglais a reáchtáil agus cén 
dóigh ar cheart sagairt a thraenáil.  
Cinneadh fosta nach raibh an ceart ag 
Luther nó ag Calvin.  Ó shin i leith tá an 
Eaglais Chríostaí scoilte. 
 
Na Cinntí ag Comhairle Trent 
• Cónaíodh easpaig ina ndeoisí féin 
• Cosc ar an tsíomóntacht agus ar an 

fhiníochas 
• Bunú coláistí cléireach i ngach deoise 
• Creideamh agus dea-oibreacha de 

dhíth chun anam a shlánú 
• Seacht sacraimint  
• An Transubstaintiú 
• Pápa agus easpaig riachtanach 
• Guí chun na Maighdine Muire 
• Tá Purgadóir ann 
 

An Chúistiúnacht 
Ba í an tríú dóigh chun an 
Protastúnachas a throid ná an 
Chúistiúnacht (Inquisition).  Níor mhar a 
chéile í i ngach tír ach bhí na 
cúirteanna eaglasta iontach 
cumhachtach sa Spáinn.  Glacadh leis 
sa Spáinn go raibh duine ciontach dá 
gcuifí ina leith go raibh sé in éadan na 
hEaglaise.  Dá n-admhódh sé go raibh 
sé ciontach ghearrfaí pionós air; mura n-
admhódh chuirfí chun báis é.  De ghnáth 
loisctí ina bheatha é.  Dá bharr sin níor 
fágadh mórán Liútarach nó 
Cailvíneach sna tíortha a bhí faoi 
smacht na Spáinne. 

 


