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 دالالت من الهوت مارتن لوثر ٤
 سينلك� ف�جسونبقلم 

ديدة باالحتاد باملسيح لعيش احلياة  اجلياة احل و ،واتلرب�ر باإليمان ،واخلالص بانلعمة ،عنيه سيادة اهللاتما اذلي 
 دالالت:  ٤ارتن لوثر، حتمل هذه األمور  ملة؟ بالنسبة املسيحيَّ 

. (simul iustus et peccator)ادلاللة األو� � معرفة أن املؤمن املسييح تربر لكنه مازال خاطئًا يف الوقت ذاته 
خ داخله لوثر بهذا املبدأ اذلي ترسَّ  )John Tauler(ون تولر جل )Theologia Germanica( ز كتابو�ن قد حفَّ 

ل�ن ح� أرى نفيس يف املسيح، أرى إ�سانًا احتُِسَب بار   ؛خاطئواذلي يقول: يف قرارة نفيس ال أرى سوى إ�سان  
ألنه  — املسيح�سوع مثل هذا اإل�سان �ستطيع الوقوف أمام اهللا باًرا كما فإن بالرب الاكمل اذلي للمسيح. ذللك، 

 ال يُعد باًرا إال بالرب اذلي للمسيح. بهذا فحسب نقف آمن�. 

 فنونها جيار أبانا يف املسيح، وأننا مقبولون. َدوَّن جون شال ادلاللة اثلانية � إدراك أن اهللا ص
)John Schlaginhaufen( عن   القصص ، ور�ما دلاللة خاصة، أحد أروع السوداوي إىل حد ما ل�ن تغمره املحبة

 قائًال: )Table Talk(لوثر يف حديث املائدة 

أعمق من حديث زوجيت اكيت إىل ة حبميميَّ  ث إيلَّ ب�ل تأ�يد يعد اهللا صدييق األقرب و�تحدَّ 
و�ذلك اهللا معنا.  .صغ�نا مارتن. فال يمكن� أنا أو زوجيت أن نفقع عي� صغ�نا أو نهشم رأسه

ليك نرجو   وقد برهن ىلع ذلك بإرساهل البنه يف هيئتنا  معنا.، وال يزال، بطول األناة اهللا فقد حت�َّ 
 فيه األفضل. 

حياة حتت اآلالم. إن احتدنا باملسيح، ستشبه حياتنا  � حتًما     أن احلياة يف املسيح ادلاللة اثلاثلة � �شديد لوثر ىلع
، بل عرب )theologia gloriae( ة واملسييح احلقييق ليس عرب الهوت املجدحياته. فطر�ق لك من الكنيسة احلقيقيَّ 

ا بمشار�تنا يف آالم  نا، وخارجيًّ ا بموتنا عن ذواتر هذا فينا داخليًّ . و�ؤثِّ )theologia crucis(الهوت الصليب 
الكنيسة. فمن املؤ�د أن الهوت الصليب هو من تغلَّب ىلع الهوت املجد للعصور الوسطى. ىلع الرغم من مجيع  

سة  اختالفات لوثر و�لفن حول فهم طبيعة األرسار   باتلحديد، ل�ن يف هذا األمر قد اتفقا. إن احتدنا باملسيح  املقدَّ
)، ستص� حياة املسييح برمتها حياة حاملة ١٤-١: ٦م بولس يف رومية ة (كما يُعلِّ ُختمنا باملعموديَّ يف موته وقيامته، و

 للصليب، فيقول:
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ر عليها عقب ذلك،  ال يع� صليب املسيح قطعة اخلشب اليت محلها املسيح ىلع كتفيه واليت ُسمِّ 
َكَما تَْ�رُثُ "  :٥:  ١كورنثوس    ٢املسيح. تقول  ع� أن مجيع آالم املؤمن اليت يعانيها اعمة � آالم  يبل  

ُم  
َ

نَ ا"  :٢٤:  ١وأيًضا يف كولويس    ؛"ِ�ينَا   لَْمِسيِح اآال
ْ

ُل َ�َقائَِص َشَدائِِد    آل َ�مِّ
ُ
ْجِلُ�ْم، َوأ

َ
ِ� ِأل

َ
فَْرُح يِف آال

َ
أ

ْجِل َجَسِدهِ،  لَْمِسيِح ا
َ
يا يِف ِجْسِ� ِأل ِ

َّ
َكِنيَسةُ ا ُهَو  ذل

ْ
إىل  �شلك اعم املسيح  ". ذللك، يرمز صليبل

 مجيع آالم الكنيسة اليت تعانيها من أجل املسيح. 

م  يتعلَّ   ا من خالهل  يت ال  العدسات  ايلو�ختبار  اال  يفلوثر، صار احتاد املؤمن باملسيح يف موته وقيامته وثماره  لبالنسبة  
، ما �شحذ الرت�� ىلع لك  )theologia crucis(املسييح رؤ�ة لك جتر�ة يمر بها يف حياته. هذا، أي الهوت الصليب 

 ة، فيقول: ننا من فهم انلمو والسقطات يف احلياة املسيحيَّ َمكِّ يشء و�ُ 

أعداءنا  من انلافع نلا معرفة هذه األمور خشية أن يغمرنا احلزن أو يغشينا ايلأس ح� نرى 
ل يف قرارة أنفسنا فيما و�قتلوننا بال رمحة. ل�ن دعونا نتأمَّ   ، و�رموننا من الكنيسة  ،يضطهدوننا 

بالصليب اذلي �مله، ال من أجل خطايانا بل من أجل املسيح.   نفتخرقاهل بولس بأن ينبيغ أن 
لها؛ ل�ن  �ن حتمُّ إن لم �تسب سوى ألنفسنا اآلالم اليت نعانيها، س�اها أالًما ظاملة وال يم

ُم "  :دح� نردِّ 
َ

ْجِلَك ُ�َماُت " : ٢٢: ٤٤" أو كما يف مزمور ِ�ينَا  لَْمِسيِح اَكَما تَْ�رُثُ آال
َ
�َّنَا ِمْن أ

َ
َْومَ اِأل   يلْ

ٌ ومَِحِْ�  "  :"، لن ت�ون �رد آالم هينة وحسب، بل خفيفة أيًضا، كما هو مكتوب لُكَّهُ  نَّ نِِ�ي َه�ِّ
َ
ِأل

 ). ٣٠: ١١(مىت " َخِفيٌف 

ة �تومة بايلق� والفرح. وقد اكنت هذه ادلاللة إحدى سمات اإلصالح ىلع  ادلاللة الرابعة � أن احلياة املسيحيَّ 
 من اجلهاد ىلع رجاء نواهل، تبدأ به احلياة املسيحيَّ   —  قد رافق إاعدة اكتشاف اإلصالح للترب�رف�و ج�.  

ً
ة  اذلي بدال

يف   أن يبدأ يف العيشخالص مذهل يغمر العقل واإلرادة واملشاعر بالفرح. أي أن املرء يف استطاعته  — يف الواقع
 مستقبل ُمعد يف املجد. وقطًعا قد انعكس هذا انلور ىلع احلياة احلارضة حامًال غ� الراحة واتلحر�ر.  نور

ىلع اإل�يل وامتداد اإل�يل؛ حياة تُعلن   ة � حياة مرت�زة ىلع اإل�يل ومبنيةلوثر، احلياة املسيحيَّ لبالنسبة 
ص اذلي مات من أجلنا؛ حياة �شار�ه يف محل  ة؛ حياة يغمرها االمتنان للمخلِّ ة املجانيَّ وتُظهر نعمة اهللا السياديَّ 

 .عيانًا ، و�غدو اإليمان إىل غلبة بتلع املوت الصليب حىت يُ 
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ابلعض   �ساءل  يف أحد أيام اآلحاد  تمع إىل وعظ لوثر�س  )Borna(بورنا    كنيسة  يف  والشعب جالس  ،١٥٢٢ر�ما، يف اعم  
ا ي�من  �دث  هل يم�ن أن    ، ناهيك عن تغي�، األخ مارتن.اإل�يل اذلي أثار محاس  يف قلب هذا  من راعياه عمَّ

 سؤاهلم قائًال: لإلجابة ىلع ىلع استعداد جيدهم أيًضا؟ عرف لوثر ُمرادهم. وصعد ىلع املنرب مع ذلك

، وليسحق  ١٦: ٣ص اخلطاة، يوحنا ل�ن، ما هو اإل�يل؟ هو أن اهللا أرسل ابنه إىل العالم يلخلِّ 
؟ ال يشء  ماذا ينبيغ أن نفعلم انلاموس. ل�ن  اخلطية، ويلتمِّ   فعاجلحيم، ويلنترص ىلع املوت، ول�

لك  نحك �من أجل خ�ك، و بيق� أنه فعل لك هذا م اإليمانإىل فاديك و انلظرسوى قبول هذا و
�انًا حىت يف أهوال املوت واخلطية واجلحيم، تقدر ىلع القول بثقة، واالت�ال ىلع صنيعه  يشء

وخو� من املوت   ، وىلع الرغم من استمرار اخلطيةجبرأة وشجاعة: مع كو� لم أ�مل انلاموس 
ىلع يق� أنه ال ي�ذب  واجلحيم، ل�ن أعرف من اإل�يل أن املسيح قد احتسب يل أعماهل. فأنا  

 ة. عالمة ىلع ذلك، فقد نلت املعموديَّ �ق وعده حًقا. ووأنه سيحقِّ 

ليق بمرساة يقي�. أل� أعلم أن ر� �سوع املسيح قد انترص ىلع املوت 
ُ
 ،واخلطية ،ىلع هذا أ

ي ا ": ل بطرس ا اكن بر�ئًا كما ق فهو. خ�ي  والشيطان من أجل ،واجلحيم ِ
َّ

  ذل
َ

لَْم َ�ْفَعْل َخِطيًَّة، َوال
لم تقدر اخلطية واملوت ىلع قتله، ولم �ستطع اجلحيم  ذللك  ).٢٢: ٢بطرس  ١( "وُِجَد يِف فَِمِه َمْكرٌ 

فقد صار سيدهم، ومنح هذا للك من يقبل و�ؤمن به. لك هذا ال ينتج بأعمايل أو   ؛ىلع أرسه 
 .ةرمح الو ،حساناإلو ا،عمة وحدهانل، بل بباستحقاقايت 

يف ذلك ايلوم عينه ، لكنت أقف ىلع رأيس فرًحا". ر�ما "إن كنت أؤمن أن اهللا ليس اغضبًا يلعَّ  :ذات مرة قال لوثر 
ر�ما قد كتب بعض املستمع�   دري،ن يث عنه. مَ "ايلق�" اذلي حتدَّ  واختربوا استجاب بعض من سمعوا عظته 

 ؟ ووقفوا ىلع رؤوسهم فرح� منازهلم الصغار الحًقا ألصدقائهم �ربونهم أنهم اعدوا إىل 

 

نلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�  يادلكتور س 
األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع 

 ). The Whole Christ" ( املسيح اكمالً بوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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