
Protestanizmo tipai



Evangelikai

• Evangelikų bažnyčia – 1800 metais JAV pastoriaus Jakobo Albraito sukurta krikščionybės 
atmaina. Labiausiai paplitusi JAV, D. Britanijoje, Australijoje, Kanadoje. Evangelikų bažnyčių 
tikslas skelbti gerąja naujiena vadinamą Šventojo Rašto citatą.



Babtistai

• Baptistai savo unikalios teologijos neturi, dažniausiai ją 
skolinasi iš protestantų. Baptistams svarbu 
evangelizacija, vaikų mokymas, vietinės bažnyčios 
gyvenimas, asmeninis dvasinis brendimas

• Palankiai žiūrėjo į tarnybą kariuomenėje ir santykius su 
valstybe

• Lietuvoje yra apie 20 baptistų bendruomenių
• Valstybės pripažinta Lietuvos valstybės kultūros ir 

dvasinio paveldo dalimi.
• Baptistai nelaikė savo krikšto nauju, kadangi jie atmetė 

sąmoningai neapsisprendusiųjų, t. y. kūdikių, krikštą 
kaip neturinti pakankamo pagrindo Šv. Rašte.



Babtistai



Kalvinistai

• Kalvinistai – Jono Kalvino (1509–1564) 
šalininkai. J. Kalvinas – prancūzų ir 
šveicarų kilmės reformatorius. 
Kalvinistų bažnyčiose atsisakyta 
altoriaus, paveikslų, vargonų, žvakių. 

• Krypties išpažinėjai teigia, kad 
žmogaus pomirtinis gyvenimas esąs 
nulemtas iš anksto, neatsižvelgiant į jo 
darbus. Jei žmogui sekasi gyvenime, jis 
eis į rojų. Turtuolis – Dievo išrinktasis. 
Dorybė – taupumas. Nepripažįsta 
sakramentų, išskyrus krikštą. Iš 
bažnyčios pašalino altorių, kryžių.



Liuteronai

• Liuteronais vadinami M. Liuterio mokymo šalininkai ir pasekėjai.

• Pagrindinė religinė idėja – išvaduoti žmones nuo žmonių sugalvotų taisyklių ir 
nuostatų, o savo tikėjimą grįsti tik Biblija – Dievo Žodžiu.

• Liuterio mokymas Europoje labiausiai išplito Danijoje, Skandinavijoje, Islandijoje, 
Farerų salose, Estijoje, Suomijoje ir didžiojoje Vokietijos bei Latvijos dalyse.



Metodistai

• Susikūrusi XVIII amžiuje Jungtinėje Karalystėje. Metodistų bažnyčios 
įkūrėjas žymus anglų pastorius John Wesley. 

• Terminas metodistai kilo iš taip pasivadinusios mažos Oksfordo studentų 
grupės

• Metodistų tikslas buvo kuo labiau įsigilinti į Biblijos tekstus, susilaikyti nuo 
prabangos, linksmybių bei sistemingai badauti savo dvasingumo labui.



Puritonai

• Puritonai (lot. purus – švarus) – griežtos protestantizmo 
atmainos XVI-XVII a. Anglijoje šalininkai.

• Kovojo su absoliutizmu ir Anglikonų bažnyčia, reikalavo 
griežtos moralės, kuo paprastesnių pamaldų.

• Jų tikslas buvo nuoseklus reformacijos principų 
įgyvendinimas.

• Kalvinistiškai pamokytiems puritonams rūpėjo apvalyti 
(angl. to purify) pirmiausia Bažnyčią, asmeninį 
gyvenimą, o galiausiai visuomenę.

• Jie buvo pavyzdingi akcentuodami asmeninį išganymą ir 
Šventojo Rašto vaidmenį. 



Puritonai


