
Erst die Taufe 

Dann der Glaube. 

Diese Reihenfolge 

bestätigt Martin Luther 

in seinem Kleinen  und   

Großer Katechismus. 
 
 

 هانوفر شهر کلیسای ایالتی پروتستان لوتر در
 

. تشکیل می دهند را کلیساهای پروتستان در آلمان ،کلیسای دیگر ایالتی 91کلیسای ایالتی پروتستان لوتر در هانوفر با 
از این . میلیون نفر غسل تعمید شده و جزء اعضای کلیسا به حساب می آیند 35میلیون جمعیت آلمان حدود  28از 

میلیون نفر دیگر به کلیسای کاتولیک رومی  82همچنین . میلیون نفر به ردۀ مسیحی پروتستان تعلق دارند 82تعداد، 
نفر دیگر به کلیساهای  233.333ی ارتودکس می باشند و حدود هاکلیسا نفر جزء 533.333حدود . وابسته هستند

بعد از میالد مسیح در آلمان فقط کلیسای کاتولیک با  9353تقریبأ تا سال  .آزاد و یا کلیساهای دیگر مسیحی وابسته اند
 . رهبری پاپ در روم وجود داشت

 

نواقص بسیاری را در کلیسا مشاهده ( 9525-9352) رمارتین لوتدر آنزمانها یک کشیش و پرفسور الهیات به نام 

 استناد به هر حقیقتی را میتوان تنها با: 9: هستندسه تقاضای اصلی او از این قرار. کرد و تقاضای یک نواندیشی نمود
کلیسا مجاز نیست که قدرت : 5. یک مسیحی در مقابل پروردگار یک انسان آزاد است: 8. کتاب مقدس ثابت کرد

 .  درا از آن خود ساز ی غربکشورها
 

و او  ین لوتر را به عنوان حملۀ دشمن دیدنداز آنجایکه در آنزمان کلیسا تحت سلطۀ غرب بود بنابراین تقاضاهای مارت
. از این جهت هواداران مارتین لوتر مجبور شدند یک کلیسای تازه و بی طرف تأسیس کنند. ندرا محکوم به مرگ کرد

کلیساهای پروتستان در سراسر آلمان پخش . منجر شد کلیساهای ایالتی پروتستان به ایجاد جنبشین شالوده و زیر بنای ا
کلیسای ایالتی هانوفر بخش های بزرگی از ایالت  .را در بر می گیرد بزرگ متفاوتی شده اند و محدودۀ آنها نواحی

کلیسای ایالتی در : مثلکلیساهای پروتستان بزرگ دیگری در آلمان . را زیر پوشش خود گرفته است« نیدرسکسن»
 . وجود دارند نیز شمال آلمان کلیسایو « وورتمبرگ»و استان « راینلند»، استان «بایرن»استان 

 
امروزه مشاجرات خصمانۀ . یکدیگر دارندشاخۀ پروتستان و کاتولیک رابطۀ خوبی با  در همۀ نقاط آلمان مسیحیان

 در حال حاضرا. سال قبل بین او دو شاخۀ مسیحیت جای خود را به یک همکاری خوب داده است 333تا  533
سای کاتولیک است از این قرار می باشد که کلیسای پروتستان دمکراتیک تر از کلی بزرگترین تقاوت بین این دو کلیسا

 . و در کلیسای پروتستان زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار می باشند
 

غسل . می شود منطقۀ مسکونی خود عضو کلسیای ایالتی پروتستان یا کاتولیک ،هر شخصی با غسل تعمید مقدس
: یعنی. د قبول استمور نیز تعمیدی که در یک کلیسا در آلمان صورت می گیرد از طرف اغلب کلیساهای دیگر

شخصی که غسل تعمید شده است میتواند خودش تصمیم بگیرد که آیا عضو یک کلیسای پروتستان ایالتی و یا هر 
ی به صورت اتوماتیک عضو کلیسائاگر شخصی تصمیمی در این رابطه نگیرد . بشودکلیسای دیگری می خواهد 

او پس از غسل  ،در کلیسای پروتستان غسل تعمید می شود بنابراین شخصی که. شود که در محل زندگی او می باشدمی
 . گرفته استتعمیدش عضو کلیسای ایالتی پروتستانی می شود که منطقۀ مسکونی وی را زیر پوشش 

 
 
 
 

    لودیا فریبا نیک ذات مترجم رسمی دولت آلمان و جامعه شناس از دانشگاه هانوفر: ترجمه


