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 ما هو يوم اإلصالح؟ 
 نيكيلس بقلم ستيفن 

األستاذ راهب والاألخ مارتن، صارع . ١٥١٧ اعم أ�تو�ر ٣١يوم  يف وقع العالم بأ�مله. غ�َّ  بعينه يف يومٍ  فر�دٌ  حدٌث 
، األمر  صكوك الغفرانبيع �سبب  �شدةٍ  اكن م�عًجا روما. يف الاكثويلكيَّة كنيسة ال، ته ، لسنوات مع كنيساجلاميع

 . نلتعرَّف ىلع أبطاهلا وأحداثها أفالم هويلود.  مجيع مقومات القصة تمتلك .  اذلي لم ي�ن �دث سابًقا 

، األسقف الشاب آلربت 
ً

أصغر سنًا ما تنص عليه قوان� الكنيسة.  و�ن ، )Mainz( مي�مدينة  اذلي اكن منأوال
وهذا أيًضا اكن �الف   .مي�أن ي�ون رئيس أساقفة إبراشيَّة  لم ي�ن أسقًفا ىلع إبراشيت� فحسب، بل رغب يف  

  اعئلة دي ميديتيش ، اذلي اكن من يلو العارش . أطلق)Leo X( بابا روما يلو العارش آلربت  فناشد .قوان� الكنيسة
)De Medici،(  ة بتوظيف فنان� و�ات� أمثال رفائيل �ستنفد موارد الكنيسة املايلَّ   يك  ةألذواقه الفنيَّ   جبشعٍ   العنان

 وماي�ل أ�لو. 

رب�ة وافقة والبامل .، اكن ابلابا يلو العارش ىلع أهبة االستعداد لعقد الصفقةبابو�ًّا مع مناشدة آلربت طابًلا استثناًء 
والُمستقبل. لك هذا أسأم نفس الراهب مارتن    ،واحلارض  ،غفران عن خطايا املايضالك  آلربت صكو   سيبيعة،  ابلاباو�َّ 

 طر�قنا للسماء؟  رشاءأ�ستطيع  :للتساؤل لوثر  ما دفع  .لوثر

نوفمرب اعم   ١نوفمرب ماكنة خاصة يف اتلقو�م الكنيس ألنه عيد مجيع القد�س�. يف  ١أ�تو�ر؟ �تل  ٣١ل�ن، ملاذا 
  ) Wittenberg(يتنربج  فيف مدينة  لعرضها  الُمجمعة حديثًا    املقدسة  ثارللرفات واآلم معرًضا ضخًما  ا قاكن سيُ   ،١٥١٧

الف، األ�ن يلم  نئات، إامل يلمحوا  الرفاتليسجدوا أمام هذه  ماكناج من لك احلُجَّ  وسيأيت لوثر.  مسقط رأس
 ما من يشء بدا صوابًا.  .األعوام داخل املطهر. ما أثار حنق نفس لوثر داخله �شدةمن 

أ�تو�ر اعم  ٣١يف  ٩٥احتجاجاته وعددها يدون  �دأأمسك األستاذ اجلاميع مارتن لوثر بر�شته وغمرها يف �ربته و
هذه  لنفس وسط أخوته داخل الكنيسة. فقد أرضمت ل  فحًصا و�ثارة  ،. اكن الغرض منها إرضام نقاًشا ١٥١٧

أن الكنيسة ختطت مرحلة االسرتداد. اكنت يف حاجة   االحتجاجات كما كشفت .أ�رث ما يُعد نقاًشا  االحتجاجات
َ الكنيسة والعالم إىل األبد.    إىل إصالح. إصالح َغ�َّ

بيوم    وحده هو املقصود إن ك� الكنيسة احلقييق هو إ�يل �سوع املسيح." هذا  "  يعلن أحد احتجاجات لوثر ببساطة:
ي  افقدت الكنيسة رؤ�تها لإل�يل ألنهلقد  اإلصالح.     من اتلقليد   تلو األخرى طبقة  بصفحات لكمة اهللا    اكنت تُغطِّ

بالنسبة   اكن هذا صحيًحا اهللا.  ة إىل د تر�ح طر�ق العوا بنظام من األعمال يك . يأيت اتلقليد دائمً لزمن طو�ل
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ٌ   نفسه: ة يف العصور الوسطى. ألم يقل املسيح الاكثويلكيَّ روما كنيسة ن صحيًحا بالنسبة ل�و ،�لفر�سيِّ ل "نِِ�ي َه�ِّ
 ح. يوم اإلصالح ببهجة مجال حتر�ر إ�يل �سوع املسي�تفل  ؟ومَِحِْ� َخِفيٌف"

ايلوم اذلي بدأ فيه اإلصالح الربو�ستانيت.  إنه  .  ةنور اإل�يل من الظلم  اذلي أرشق فيه  ومايلما هو يوم اإلصالح؟ أنه  
يف العثور  الكنيسة    اذلين ساعدوا ن  �  آخر�جون نو�س، ومصلحوجون اكلفن،  ومارتن لوثر،  إىل  اذلي قاد    إنه ايلوم

لعقائد املجيدة  ا  للعودة إىلالكنيسة    ادوا وق  ،لإليمان واحلياة  باعتبارها السلطة الوحيدة لكمة اهللا  إىل    ىلع طر�ق العودة
إىل قاد وات، اإلرسايلَّ  عملن�ان  هذا ايلوم للترب�ر بانلعمة وحدها بواسطة اإليمان وحده يف املسيح وحده. أشعل

حتفال  يوم االنه إلشعب اهللا.  العظة والوعظ ة مر�ز�َّ  ىلإ  قادكما  يف الرتنيم،  شعب الكنيسةاشرتاك كتابة الرتانيم و
 باتلجديد الالهو�، والكنيس، واثلقايف. 

عالوة ىلع  ًحا. أن ن�ون شاكر�ن ملاضينا وللراهب اذلي أصبح ُمصلِ بهذا ايلوم رنا يذكِّ ذلا �تفل بيوم اإلصالح. 
 نقوم به. لك ما  صميماإل�يل يف   نورباحلفاظ ىلع الزتامنا، ورنا هذا ايلوم بواجبنا، ، يذكِّ ذلك

 

 Reformation Bible(  "لكية الكتاب املقدس لإلصالح"  هو مدير  )DrSteveNichols@(ادلكتور ستيفن نيكيلس  

College هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. وهو  )، واملسؤول األ�ادي� الرئييس يف خدمات يلجون�، وعضو
 Minutes in Church 5(دقائق يف تار�خ الكنيسة"   ٥مؤلف العديد من الكتب و�قدم برامج إذاعية قص�ة بعنوان"

History("الكتاب املفتوح"  ) وOpen Book.(   

 

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