
 شاخه های مذهب پرتستانت
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 كليساي لوتري

کلیسای . کلیسای لوتری نخست در آلمان، و سپس در کشورهای اسکاندیناوی اشاعه یافت

می باشند و هزینه هایشان از بودجه دولتی تأمین می   لوتری در این کشورها کلیسای دولتی

 .شوند

کلیسای لوتری دارای سلسله مراتبی از کشیشان است که بسیار شبیه به کلیسای کاتولیک می 

 .باشد

با این تفاوت که مریم، مادر مسیح، و سایر مقدسین مورد تکریم قرار نمی گیرد و از آنان 

 طلب شفاعت نمی شود
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 كليساي پرزبيتري

، کشیش و عالم (9051-9051) یکی از بزرگترین چهره های نهضت پروتستان، ژان کالَون

 الهی فرانسوی است

کالون تعلیم می دهد که خدا از پیش عده ای را برای رستگاری و عده ای را برای هالکت 

 جاودانی انتخاب و مقرر کرده است
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 كليساي انگليكن

، پادشاه انگلستان(9011-9051)در قرن شانزدهم ِهنری هشتم  

پا به عرصه وجود گذاشت که در رأس آن پادشاه یا (لستانیا کلیسای انگ)کلیسای َانگلیَکن 

مراسم و تشریفات عبادی و سلسله مراتب اداری این کلیسا، بسیار . ملکه انگلستان قرار دارد

 شبیه به کلیسای کاتولیک می باشد
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 كليساي باپتيست

اران باید این تعلیم را مطرح کردند که تعمید کودکان طبق اصول کتاب مقدس نیست و ایماند

این . در سنی غسل تعمید بگیرند که قادر به درک و مفهوم و اهمیت روحانی این آیین باشند

نام یافتند و به شدت از سوی کاتولیکها و پروتستانها مورد شکنجه و آزار   گروهها آناباپتیست

 .قرار گرفتند

، یک کشیش َانگلیکن به نام جان اسمیت9551در سال   (John Smyth ،              

کلیسایی را در انگلستان بنیاد  9591از کلیسای انگلیکن جدا شد و در سال   (1612-  1514

 .نهاد که به باپتیست معروف شد

جان اسمیت نخست خود را غسل تعمید داد و از پیروان خود نیز خواست تا با آگاهی بالغانه 

آورند از مفهوم توبه و تعمید، مجددًا آیین غسل تعمید را به جا . 

 .کلیساهای باپتیست اصواًل کالوینیست هستند
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 كليساي متوديست

در  ( J.Wesley ،          1703 -1791) کلیسای متودیست را شخصی به نام جان وسلی

او که پسر یک کشیش انگلیکن بود، در دوره تحصیل خود در دانشگاه . انگلستان بنیاد نهاد

ایمان را گرد خود جمع کرد و تشکیل گروهی را داد که به آکسفورد، تعدادی از دانشجویان با 

معروف شد« (9)متودیست»یا « کلوب مقدس» . 

او هیچ کلیسایی تأسیس نمی کرد؛ ویژگی کارش این بود که در اماکن عمومی یا در فضای 

 .آزاد برای مردم موعظه می کرد

 کلیسای متودیست دیدگاه آرمینیوس را در خصوص رستگاری اتخاذ کرد

 آرمینیوس عالم االهیات و روحانی اصالحگر هلندی

1560- 1609 

کند که  به گزینش مشروط روی آورد که بر طبق آن، خداوند کسانی را برای حیات انتخاب می

 با ایمان خود دعوت االهی به رستگاری را اجابت کنند
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نكليساي برادرا  

یشان کلیسای َانگلیکن که از عده ای از کش. در انگلستان آغاز گشت 9385در حدود سال 

خشکی و عدم پویایِی کلیسا دلزده شده بودند، آن را ترک کرده، گرد هم آمدند و کوشیدند 

 جماعت ایمانداران را بر اساس اصول عهد جدید اداره کنند

 مایل نبودند هیچ نامی بر

گروهی نامی را نیز ایشان برنگزیدند؛ اما وقتی « برادران » حتی نام . گروه خود بگذارند

 نداشته باشد، طبعًا دیگران برای آن نامی ابداع می کنند

تأکید عمده ایشان بر این بوده است که مؤمنین به برابری حق رهبری جلسات عبادتی را 

دارند، چون طبق کالم خدا همه ایمانداران کاهن هستند؛ در جلسات ایشان نیز هر هفته آیین 

 عشاء ربانی برگزار می شد

برادران » سالهای اولیه، شکافی میان کلیساهای برادران رخ داد؛ برخی خود را  در همان

معروف شدند« برادران باز » نامیدند، و بقیه به« بسته  
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 كليساي پنطيكاستي

در . نهضت پنطیکاستی از یک دانشگاه الهیات کانزاس در ایالت متحده آمریکا آغاز شد

ن مطالعه کار روح القدس در کتاب اعمال رسوالن ، عده ای از دانشجویا9159ژانویه سال 

توجه ایشان به این نکته جلب شد که طبق مندرجات این کتاب، هرجا که مسیحیان اولیه . بودند

از روح القدس پر می شدند، به زبانهای ناشناخته ای که از روح القدس دریافت می داشتند، 

سر او دست بگذارند و دعا کنند تا او نیز یکی از آنان از بقیه خواست تا بر . سخن می گفتند

به دنبال او . او بالفاصله شروع به سخن گفتن به زبانهای ناشناخته کرد. این تجربه را بیابد
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 .بقیه دانشجویان نیز این تجربه را دریافت کردند

جماعت »     ، پیروان این نهضت نخستین تشکیالت خود را تحت عنوان9191در سال 

 در آمریكا به ثبت رساندند ( Assemblies Of God) «ربانی

ویژگی این نهضت این اعتقاد است که تجربه تعمید به روح القدس که در کتاب مقدس آمده، 

نشانه دریافت این تجربه، فقط سخن گفتن به . تجربه ای است جدا از توبه و ایمان به مسیح

 .زبانهای ناشناخته ای است که روح القدس به فرد عطا می کند
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 نهضت هاي كاريز ماتيك

در نیمه دوم قرن بیستم، عده ای از مسیحیان که به روح القدس و سخن گفتن به زبانها معتقد 

بودند، این عقیده را مطرح کردند که یگانه نشانه تعمید به روح القدس سخن گفتن به زبانهای 

سخن گفتن )مچون نبوتناشناخته نیست، بلکه نشانه های خارق العاده و فوق طبیعی دیگری ه

می     گریستن، فریاد کردن، خندیدن و بسیاری پدیده های فوق طبیعی دیگر( از جانب خدا

 .تواند نشانه تعمید روح القدس باشند

در دهه های اخیر، برخی از کلیساهای کاریزماتیک، در تجمعات خود، حاالت و حرکات و 

عتقدند تحت نفوذ و قدرت روح القدس صداهای خارق العاده ای ازخود بروز می دهند که م

 ظاهر می شود
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 كليساي غير فرقه اي

امروزه در اروپا و آمریکا کلیساهای مستقلی به وجود آمده اند که خود را وابسته به هیچ 

که در کتاب ) شاخه ای از مذهب پروتستان نمی دانند و معتقدند که از الگوی کلیسای اولیه 

این دسته از کلیساها معمواًل به نوعی . می کنند    تبعیت (اعمال رسوالن ذکرش آمده 

هر یک از آنها نیز اصول اعتقادی خاص خود را دارند، گرچه در . کاریزماتیک می باشند

اصول اساسی اعتقادات،همه با هم و با کلیساهای سنتی کاتولیک و ارتودکس و پروتستان 

ای غیر فرقه» این کلیساها خود را . مشترک می باشند  »( non-denominational ) مي

 نامند
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 كليساي اوانجليكال

 یا به زبان آلمانی و زبانهای نزدیک به آن Evangelical این کلیساها که به

Evangelisch اینها یا همان : نامیده مي شوند، معمواَل به یكي از این دو دسته تعلق دارند

هم پروتستان یعنی انگلیکن یا پرزبیتری یا كلیساهاي غیرفرقه اي هستند، یا جزو كلیساهاى م

می  «انجیل » در هر دو حال، تأکید آنها بر ایمان و عمل به تمامیت پیام . باپتیست می باشند

  این کلیساها بر رابطة شخصی و عمیق با خدا تأکید می گذارند و کسانی را به عضویت. باشد

 .می پذیرند که این تجربه را دارا باشند
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