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 يوم اإلصالح؟ ب  املقصود ما 
 رو�رت روثو�ل بقلم 

دليهم   تالربو�ستانيف الليل. إال أن  حترج  وأصواتىلع احللو�ات الكث�ون من �تمعنا �ز �أ�تو�ر، س ٣١يوم يف 
  عمل أعظم  ما قد ي�ون  ذكرى ب  �تفليوم اإلصالح، واذلي  إنهأ�تو�ر.  ٣١ يوم به يفلالحتفال أ�رث أهمية  شيئًا 

  �تفل األحداث اليت    ننظر إىلأهمية يوم اإلصالح، و�يف �ب علينا أن  �  لروح اهللا منذ أيام الرسل. ول�ن ما  
 ذكراها؟ب

أملانيا، سيُسمع  بيف ذلك الوقت، اكن قليلون �شكون يف أن صوت املطرقة و� تدق باب كنيسة القلعة يف فيتنربج،  
يف الرسل أوًال باإل�يل  نادىجتمع الغر� منذ أن يف املل وسيقود يف انلهاية ألعظم حتوُّ  العالميف مجيع أ�اء رس�ًعا 

  ٣١يوم  ىلع باب الكنيسة يف �اخلمسة و�سع  الحتجاجاته�سم� مارتن لوثر  أثارة. ة الرومانيَّ اإلمرباطور�َّ  أ�اء
 . اإلصالح الربو�ستانيتأخً�ا فيما �سميه اآلن   تُوِّججدًال  ١٥١٧لعام أ�تو�ر  

أهم الشخصيات اليت أقامها  أحدهيبو،  مدينة  أسقف س أوغسطينو ألسقف ا اذلي سار ىلع نهج ،يعد مارتن لوثر
ل إىل  طالب القانون هذاأصبح  اهللا منذ ذلك الوقت.   بعدما �ُسخت    كب��ور جدال    ،راهب أغسطي�، اذلي قد حتوَّ

أورو�ا. اكن يف ابلداية يعرتض ىلع �اولة ابلابا بليع اخلالص، إال أن دراسة يف مجيع أ�اء وتم توز�عها  احتجاجاته
الكتاب املقدس ىلع تقايلد    أولو�َّة�شمل    مسائلكنيسة روما يف    رساعن ما دفعته إىل معارضةلوثر للكتاب املقدس  

 ها يف نظر اهللا.اليت نُتربر ب والوسيلةالكنيسة 

يف  اتلعليم الواضحالرغم من ىلع املسييح.  يف الالهوت أهم إسهام قام به لوثر  ىلع األرجح � ةاألخ�ه املسألة هذ
وجود يف كتابات العديد من آباء الكنيسة، إال أن األساقفة والكهنة يف العصور الوسطى قد �سوا املالعهد اجلديد، و

اخلالص هو  . فاهللا جتعلنا �ستحق نعمةأن  بأي حال من األحوالا الصاحلة ال يمكنها بأن أعمانل  إىل حد كب� احلق 
ال تُضاف هل كأساس ملوقفنا الصحيح  ف�  اإليمان وحده، واألعمال الصاحلة تنتج عن إيماننا،    بواسطةبانلعمة وحدها  

مغفورة نلا خطايانا، و�ار�ن يف نظره، وهو إعالن اهللا أننا غ� مذنب�،  واتلرب�ر،  إن  ).  ١٠–٨:  ٢يف نظر الرب (أفسس  
 ). ٢١:  ٥كورنثوس  ٢لمسيح ( الاكمل لرب السابنا يف ح ينسبأو   اآلب�تسب  يأيت ألنه من خالل إيماننا وحده 

�ن من ة، وة واالجتماعيَّ من اإلصالحات الكنسيَّ  �موعة اكملةإاعدة اكتشاف مارتن لوثر هلذا احلق إىل  تأد
ترمجة   إن يف املشهد.لوثر م به يف الغرب مستحيًال إن لم ي�ن قد ظهر سلَّ الكث� ما نعتربه مُ املحتمل أن ي�ون 

أيدي الشعب، وايلوم نرى الكتاب املقدس متاًحا   ب�لكمة اهللا  تة وضعاألملانيَّ اللغة لوثر للكتاب املقدس إىل 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

اس  القدَّ لوثر . لقد أصلح االستفادة منهو من دراستهن اعمة الشعب يم�ِّ  اللغة ادلارجة للعديد من ابلالد، ما ب
ناللغة العامة حىت يب  ا جيَّ ورالالتي� عن طر�ق وضع الليت   فهمه �لمة اهللا والوعظ ب  من سماعم�  غ� املتعلِّ   تم�َّ

 كبً�ا فيه كتايب ىلع زواج رجال ادلين، والر غ� ظوضوح. رفع لوثر احل �ل اهللا ب  عبادةو
ً

من خالل  صنع حتوال
انلاس أن عملهم هل هدف   جلميع وأظهرة لكهنوت مجيع املؤمن�، استعاد وجهة انلظر الكتابيَّ كما تعايلمه ومثاهل. 

 خالقهم. أن �دموا   هم �ستطيعون من خالهلو�رامة ألن

العالم. عندما ننظر    يف مجيع أ�اء  نتيَّةالربو�ستا   للكنا�ساإليمان  و�قرارات  قوان�  من خالل    لوثر  �يا إ�از  ايلومو
لإىل أهميته يف يوم اإلصالح هذا، دعونا    بمعرفة جيدة. كون معلن� للحق الكتايب ومدافع� عنه نل أنفسنا  نؤهِّ

 إصالح جديد للكنيسة واملجتمع. ة رشار  طلقنل�ن حرص� ىلع الوعظ بإ�يل اهللا للعالم و�هذا ن

 

لكية  خر�ج  هو  و   اإلصالح للكتاب املقدس،ب�لية    زائر، وأستاذ  �لة تيبوتلوك   يفمساعد  هو �رر    رو�رت روثو�ل 
 . أورالندو بوالية فلور�دامدينة يف  الالهوت الُمصلَحة

 

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