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 مدخل .1   
يعود  .البروتستانتية المذىب األكبر في   
إلى مارتن لوثر، الراىب األُغسطيني الذي 
أراد أن ُيصِمح الكنيسة الكاثوليكية، فوصل 
نشاء كنائس  إلى حد الصدام مع البابا وا 

بالكنائس مستقّمة، نّظميا ىو بنفِسو ودعاىا 
اإلنجيمية. انتشرت في ألمانيا واسكندينافيا 

 .واتخذت شكل كنائس وطنية

 الالهوت .2   
لوثر ُيركِّز عمى أن اإلنسان بعد   كان   
الخطيئة األصمية قد سقط وفسدت طبيعتُو 
نيائيًا وبالتالي ىو غير قادر عمى صنع 

أدنى الخير، ولذلك فإن الخالص ىو عطية 
اهلل، وال يعتمد بأي شكل مّجانية من ِقبل 

من األشكال عمى أعمال اإلنسان أو 
استحقاقاتِو الشخصية بل عمى استحقاق 

المسيح الذي فدى البشرّية. إال أّن لوثر كان 
التغيير والتجديد   ينكر عمى ىذه النعمة قّوة

الحقيقية التي يمكن أن تحدثيا في اإلنسان، 
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ذلك  فيذا يبقى خاطئًا وبارًا في الوقت نفسو،
أن اهلل ال يحسب عميِو خطاياه بل يسترىا 
ببر المسيح. اشتير لوثر بعبارتو: "اإليمان 
 ."فقط"، "النعمة فقط"، "الكتاب المقدس فقط

 العبادة .3   
تحتل قراءة الكتاب المقدس وتفسيره في    
العبادة الموثرية مكانًا رئيسيًا، فمو تعود 

، حتى السمطة الُمطمقة في اإليمان واألخالق
أن الموثريين يرفضون األسرار المقدسة عدا 
المعمودية وعشاء الرب بسبب وضوح 

  .لحظات تأسيسيما ِمن ِقبل السيد المسيح
في اإلحتفال بعشاء الرب يتناول جميع    
المؤمنين الخبَز والخمر، والموثريين عمى 
خالف باقي الكنائس البروتستانتية ال 

لرب ودمو ينكرون الحضور الحقيقي لجسد ا
"مع" و"تحت" أشكال الخبز والخمر، إال 
أّنيم يرفضون التفسير الكاثوليكي القائل 

ل الجوىري   .بالتحوُّ
فيما يتعّمق بالكينوت يعترف الموثريون    
بالكينوت المشترك بين جميع المؤمنين، 

ولكنيم ال يعترفون بكينوت الخدمة، فالرعاة 
ي ىم عبارة عن خّدام ال يختمفون عن باق

 .المؤمنين إال في وظيفتيم
كنتيجة حتمّية لرفض الموثريين مبدأ    

إستحقاق أعمال اإلنسان أمام اهلل يرفضون 
إعالن أحد المؤمنين الراقدين كقّديس، 

ولذلك يرفضون أيضًا شفاعة القديسين. من 
ناحية أخرى يرفضون أيضًا الصالة ألجل 
الراقدين، كنتيجة لعدم إيمانيم بمرحمة 

ر ما بعد الموتالتطيي . 
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 النصوص الرسمّية .4   
يقبل الموثريون العيد القديم العبري فقط    
كنص ُموحى من اهلل، أما النصوص 
اليونانية، والتي يسّمونيا بالمنحولة، 
فينصحون بقراءتيا لمتقوى فقط. ىذه 
النصوص موجودة في قانون الكتاب 

المقدس الكاثوليكي باسم "الكتب القانونية 
قانون اإليمان  الثانية". يقبل الموثريون أيضاً 

، و قانون إيمان النيقاوي ـ القسطنطيني
ِمن كتابات لوثر ذات القيمة  .الرسل
العقائدية ىناك: "مقاالت سمالكالدا" 

(، 7351(، كتاب التعميم الصغير )7351)
(، اعتراف 7351كتاب التعميم الكبير )

(، الدفاع عن اعتراف 7351أوغوستا )
(، في سمطة وأولّية البابا 7357أوغوستا )

(. كل ىذه 7311( وبيان اإلتفاق )7351)
بّناه النصوص تشّكل "كتاب اإلتفاق" الذي ت

7351األمراء الموثريون عام  . 

 أسلوب التنظيم .5   
تتميَّز الكنائس الموثرية التقميدية بأنيا    
كنائس وطنية، مرتبطة بشكٍل مباشر مع 

السمطة السياسية وذلك في ألمانيا 
قامت السويد  7111واسكاندينافيا؛ عام 

بإتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنيا أن 
بعضيما. أما في تفصل السمطتان عن 

البمدان غير األوروبية تشكل الكنائس 
الموثرية جماعات دينية مستقّمة. بسبب 

غياب منظومة واضحة عن أسموب التنظيم 
في الكنيسة، ىناك كنائس تغمب عمييا 

صيغة النظام الجميوري أو 
معظم "الكنائس الموثرية" منضمة  .المشيخي
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التي  حاليًا في "الرابطة الموثرية العالمية"،
تحاول أن تعّبر، عمى الصعيد العالمّي، عن 

 .وحدة المذىب الموثريّ 

 

 للتعمق في الموضوع -

 www.lutherinarabic.org موقع مارتن لوثر             

http://www.lutherinarabic.org/

