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١

من لوثر حتَّى الصاعقة

المقدِّمة: 

ــم  ــة. وه ــا الكاثوليكيَّ ــة روم ــن كنيس ــم ع ــوم بتميُّزه ــامل الي ــول الع ــتانت ح ــُل الربوتس يحتف

يْفَخــرون بذلــك حاليًّــا وعــى الــدوام. ولكــن كــم منهــم يعــرُف بالفعــل التاريــَخ وراء انفصالهم؟ 

قــد ال يصــحُّ دامئـًـا القــوُل املأثــور التــايل: »ال ُيكُنــَك معرفــُة إىل أيــن أنــَت ذاهــٌب، إْن كنــَت ال 

تعــرُف مــن أيـْـَن أتَيْــَت«، ولكــن مــن املؤســف أنَّ الحالــة التــي وصلــْت إليهــا العقائــُد الكتابيَّــُة 

ــِت األحــداُث  ــد توال ــم. وق ــل القدي ــَة هــذا املث ــُر قيم ــوم تُظِه ــس الربوتســتانتيَّة الي يف الكنائ

ــم  ــاد الفه ــا س ــرش بعدم ــادس ع ــرن الس ــمَّ يف الق ــذي ت ــاح ال ــا يف اإلص ــْت ُذروتَه ــى بلَغ حت

الخاطــئ لكلمــة اللــه يف كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة. ويف املحــارضة األوىل مــن هــذه السلســلة، 

ى الوضــع الخاطــئ الــذي ســاَد آنــذاك،  ُم لنــا د. ســربول الرجــَل الــذي اســتطاع أن يتحــدَّ يقــدِّ

وأنــاَر ُشــعلَة التغيــري التــي ال تــزاُل مشــتعلة حتَّــى اليــوم: أال وهــو مارتــن لوثــر.

القراءاُت الكتابيَّة:

الويِّني 1٩: 1-٤؛ مزمور 1٤: 1-٣؛ رومية ٣: ٩-20؛ أفسس 2: ٨-10

األهداُف التعليميَّة:

أن تتعــرََّف عــى األحــداث الشــخصيَّة التــي أدَّْت إىل انتقــال لوثــر إىل الديــر، ال ســيَّام فهمــه 

ــة.  الــذيك لطبيعــة القانــون وتطبيقــه يف حياتــه الرهبانيَّ
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اْقِتباس:

ــا أَْن  ٌء َصالـِـٌح. ألَنَّ اإِلَراَدَة َحــارِضٌَة ِعْنــِدي َوأَمَّ فـَـِإنِّ أَْعلـَـُم أَنَّــُه لَيْــَس َســاكٌِن يِفَّ أَْي يِف َجَســِدي َشْ

َّ الــِذي لَْســُت  أَفَْعــَل الُْحْســَنى فَلَْســُت أَِجــُد. ألَنِّ لَْســُت أَفَْعــُل الصالـِـَح الــِذي أُِريــُدُه بـَـِل الــرشَّ

يَّــاُه أَفَْعــُل. أُِريــُدُہ فَِإ

— رومية ٧: 1٨-1٩ 

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أّواًل. أساسيَّاُت اإلصاح:

ــاح أ.  ــعاَر إص ــوٌر«( ش ــاِم، ن ــَد الظَ ــس )»بَْع ــْراس، لُوكْ ــت تِيِني ــة بُوْس ــارة الاتينيَّ ــُص العب تلخِّ

ــذي  ــة ال ــيحيَّة الكتابيَّ ــة املس ــم الكنيس ــاُم« إىل فَْه ــذا »الظ ــرُي ه ــرش. يش ــادس ع ــرن الس الق

ــاح. ــواًل إىل اإلص ــطى وص ــرون الوس ــة والق ــور املُظلَِم ــال العص ــا خ َر تدريجيًّ ــوَّ تط

ــق  .  ــذي يعــرُض فكــرة أنَّ الخــاص يتحقَّ ســيطَر الهــوُت الساسريدوتاليســم عــى الكنيســة، وال

ــوت، ومامرســة األرسار عــى وجــه الخصــوص. بشــكلٍ أســايسٍّ مــن خــال خدمــات الكنيســة والكهن

كان ردُّ ِفْعــل املُصلِحــني عــى هــذا النظــام هــو األقــوى يف القــرن الســادس عــرش. وبالرغــم مــن ت. 

ــَل إصــاٍح، ودعــوا الكنيســة لتعــود إىل  ــربوه َعَم ــل اعت ، ب ــوريٌّ ــم ث ــَرْوا أنَّ ردَّ فعله ــك، مل ي ذل

شــكلها األصــّي، وإىل الفكــر الاهــويت الــذي كان للكنيســة األوىل التــي أّسســها الرُســل. 

ثانيًا. نشأة مارتن لوثر:

حــنْي ســابًقا. أ.  ُولـِـَد لوثــر يف عــام 1٤٨٣ يف أيزلبــني بأملانيــا، وكان والــداه، هانــس ومارغريــت، فاَّ

ــُع إىل أن  ــروة، وكان يتطلَّ ــر إىل ال ــن الفق ــَل األرسة م ــى حم ــَد حتَّ ــدَّ واجته ــس ج ــنَّ هان لك

ــا. ــارزًا وثريًّ ــا ب يصبــح ابنــه، مارتــن، محاميً

أبــدى لوثــر منــذ صغــره قابليَّــًة واســتعداًدا للتعلُّــم، وحصــَل عــى درجــة املاجســتري يف اآلدا   . 

مــن جامعــة إيرفــورت، والتحــَق بقســم القانــون يف الجامعــة نفســها. ويف الواقــع إنَّ تعليمــه 

ــة ســوف يســاعدانه  ــة( فضــًا عــن دراســته القانونيَّ ــه الاتينيَّ ــم خال ــذي تعلَّ الكاســييكَّ )ال

ــى مــن حياتــه.  بقــوَّة خــال كلِّ مــا تبقَّ

يف يوليــو عــام 1٥0٥، إذا بصاعقــٍة تــرُ  لوثــر أثنــاء عودتــه إىل املنــزل مــن الجامعــة. فــرَخ ت. 

ــا«. اعتــرَب لوثــر هــذه الحادثــة مبثابــة رســالٍة مــن  ــُح راهبً ــة فأُْصِب يســة حنَّ »ســاعديني يــا قدِّ
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ــُم  ــذي كان يتَّس ــيِّ ال ــطيني املح ــر األوغس ــَق بالدي ــده، التح ــاء بعه ــَب بالوف ــه، وإذ رِغ الل

د والرامــة، مــا أثــار اســتياء والــده. بالتشــدُّ

أَلــزَم لوثــر نفســه بالواجبــات الرهبانيَّــة متاًمــا، ســاعيًا للوصــول إىل الســامء مــن خــال الرهبنــة ث. 

الصحيحــة والصارمــة. ورغــم تلــك املامرســات الدامئــة للتدريبــات الروحيَّــة، مل يســتطْع لوثــر أن 

يتخلَّــص مــن الشــعور بالذنــب الــذي لطاملــا رافقــه. وطبَّــَق فهَمــه القانــون لوصايــا اللــه بــكل 

دقَّــة عــى نفســه، وكان يتــوُق إىل أن يختــرب الغفــران الحقيقــي والدائــم لخطيَّتــه الباقيــة. ومل 

يََســعِ الديــر شــيئًا إلســكات ضمــريه.

أسئلٌة للدراسة:

ــُص شــعار اإلصــاح تعنــي . 1 ــة »بُوْســت تِيِنيــرْباس، لوكــس« التــي تلخِّ إنَّ العبــارة الاتينيَّ

ــا ________________. حرفيًّ

»النوُر يَْقَهُر الظال«أ. 

»بَْعَد الظاِم، نوٌر« . 

»عودٌة إىل الحقيقة«ت. 

»اإلنجيُل هو النور«ث. 

نظََّم مصلحو القرن السادس عرش مًعا ثورًة ضدَّ الكنيسة واملسيحيَّة التاريخيَّة.. 2

صحأ. 

خطأ . 

بعدمــا أنهــى لوثــر تعليَمــه الكاســييكَّ وَحَصــَل عــى درجــة املاجســتري يف اآلدا ، التحــَق . ٣

بجامعــة إيرفــورت لدراســة ______________.

الفلسفةأ. 

الهندسة  . 

الرياضيَّاتت. 

القانونث. 

أجــاَ  لوثــر عــن الســؤال الروتينــي: »مــاذا تطلــُب؟« الــذي طـُـِرَح عليــه عنــد دخــول الديــر . ٤

بـ  ______________.

»الطعاُم واملاء«أ. 

»نعمُة الله ورحمتُه« . 
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 »الغفران«ت. 

 »الدخوُل إىل السامء«ث. 

أيُّ شــهيٍد تشيكوســلوفايكٍّ تنبَّــأَ بقــر  مجــيء ُمصلِــٍح لــن تتمكَّــَن كنيســُة رومــا الكاثوليكيَُّة . ٥

ــكاته؟  من إس

جون ويكليفأ. 

 هيو التيمر  . 

نيكوالس ريديلت. 

جون هوسث. 

وجَد لوثر العزاء الدائم والراحة يف االعرتاف.  

صحأ. 

خطأ . 

أسئلٌة للمناقشة: 

ُحُه شعار اإلصاح »بُوْست تِيِنيرْباس، لوكس«؟. 1 ما هو الظاُم الذي يوضِّ

س هــذا املوقــف الاهــويت؟ راجــْع . 2 ــُج الكتــا  املقــدَّ ْ الساِسريُدوتاليســم. وكيــف يعال فــرِّ

دًة. ــًة محــدَّ نصوًصــا كتابيَّ

 كيــف يكــن ملصلحــي القــرن الســادس عــرش أن يفهمــوا مقاومتهــم للكنيســة الكاثوليكيَّــة . ٣

برومــا عــى أنَّهــا إصــاح وليــس ثــورة؟

اقرأْ رومية ٣: 20. ماذا يقول بولُس عن اللجوء إىل الناموس لتربير الخطاة؟. ٤

يف ضــوء املناقشــة أعــاه يف الســؤال الرابــع، ملــاذا لوثــر، وهــو ضمــن الكنيســة الكاثوليكيَّــة، . ٥

صــارع الفهــَم الرهبــان للخطيَّــة والغفــران؟
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أزمُة الدير وروما

المقدِّمة:

ــُض  ــق البع س«، فيطبِّ ــدَّ ــة »مق ــن كلم ث ع ــدُّ ــمُّ التح ــا يت ــا م ــارصة، غالبً ــة املع يف الثقاف

ســة مــن الحضارات الســابقة،  املصطلــح عــى األفــكار القديــة أو العنــارص ذات الصبغة املقدَّ

ــإنَّ  ــد يعــربِّ عــن املخافــة واالندهــاش. ولألســف، ف بينــام يســتخدُمها آخــرون مبعنــى جدي

االســتخدام غــري املُتَقــن لهــذه الصفــة يفشــُل يف تقديــر االســتخدام املناســب للتعبــري. وحــده 

ُســها اللــه، هــي  وًســا، وبالتــايل األشــخاص واألشــياء التــي يقدِّ اإللــه الحــّي الحقيقــي يعــدُّ قدُّ

ــور  ــُح الدكت ــدرس، يوضِّ ــذا ال ــذكاء. يف ه ــدأ ب ــذا املب ــر ه ــن لوث ــد أدرك مارت ــة. وق س مقدَّ

ســربول َعْجــز لوثــر عــن التوفيــق بــني شــعوره بالذنــب وقداســة اللــه مــن خــال تقاليــد 

ــة ومامرســاتها. الكنيســة الكاثوليكيَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

تكوين  : ٥؛ ٩: 20-21؛ الويِّني 20: ٧،  2؛ مزمور ٩: ٩؛ حبقُّوق 1: 1٣؛ 1 يوحنَّا 1: ٨-10؛ رؤيا ٤ 

األهداُف التعليميَّة:

أن ترســم صــورًة أخــرى للوضــع البائــس الــذي عاشــه لوثــر داخليًّــا وخارجيًّــا، قبــل تحوُّلــه . 1

ووقوفــه ضــدَّ الكنيســة الكاثوليكيَّــة. 

 أن تســلِّط الضــوء عــى معانــاة لوثــر بســبب شــعوره بالذنــب أمــام متطلَّبــات نامــوس اللــه . 2

س، وبســبب أزمــة اإليــان التــي نشــأَْت داخله. املقــدَّ



7 2 – أممُة الدلر وروما 

اْقِتباس:

ــٌل يِل! إِنِّ  ــُت: »َويْ ــا. فَُقلْ ــُت ُدَخانً ــأَلَ الْبَيْ ــِب ِمــْن َصــْوِت الصــارِِخ َواْمتَ ــزَّْت أََساَســاُت الَْعتَ فَاْهتَ

ــْد  ــَفتنَْيِ ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَ ــنْيَ َشــْعٍب نَِجــِس الشَّ ــا َســاكٌِن بَ ــَفتنَْيِ َوأَنَ َهلَْكــُت ألَنِّ إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ

ــوِد«. ــَك رَ َّ الُْجُن َــا الَْملِ َرأَت

— إشعياء  : ٤-٥

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الحياة الرهبانيَّة املُبكِّرة للوثر: 

صــاٍت مختلفــٍة يف القــرن العرشيــن حيــاَة وســلوَك أ.  بحــَث علــامٌء مــن مجموعــة كبــرية مــن تخصُّ

لوثــر ســعيًا لتربيــر موقفــه ضــدَّ الكنيســة الكاثوليكيَّــة.

ي واللغــة الاذعــة واالنفعاليَّــة التــي  .  باإلضافــة إىل بحثهــم يف موقفــه الفريــد املتمثِّــل يف التحــدِّ

ــامء النفــس عــى وجــه الخصــوص  ــامء الاهــوت وعل ــإنَّ عل ــه، ف اســتخدَمها لوصــف خصوم

ٍة الشــعور بالذنــب الــذي كان يشــعُر بــه لوثــر بســبب خطيَّتــه.  شــَغلَهم بشــدَّ

عــى الرغــم مــن بــذل قُصــارى جهــده، ومنهــا رَصُْف وقــٍت طويــٍل يف االعــرتاف، وَجلـْـد الــذات، ت. 

وكلِّ أشــكال الزّهــد القــايس، مل يســتطع لوثــر الوصــول إىل ســام الفكــر أو هــدوء الضمــري. فقــد 

ة بســبب الدينونــة التــي كان يعلــُم أنَّهــا تنتظــره  متكَّــَن منــه اليــأس لدرجــة أنَّــه كَــرَِہ اللــه بشــدَّ

ــبب خطاياه.  بس

يًّــا، وعــى عكــس العديــد مــن النــاس، مل يســتطع إنــكار ث.  س جدِّ أخــذ لوثــر تعاليــم الكتــا  املقــدَّ

إمثــه أو تربيــره. فقــد كانــت خطيَّتُــُه واضحــًة أمامــه باســتمرار فيــام كانــت كلمــة اللــه تعلــُن 

ــة. مل  ٍة الدينونــة اإللهيَّ لــه بوضــوٍح عــن متطلَّبــات نامــوس اللــه. لــذا، كان لوثــر يخــى بشــدَّ

يســتطع مامرســة رسِّ األفخارســتيَّا )الــذي كان يقــوُم بــه كاهــٌن مرتســٌم فقــط(، حيــث إنَّ فكــرة 

وس )وفًقــا للعقيــدة الكاثوليكيَّــة حــول االســتحالة الجوهريَّــة،  الوجــود يف محــر املســيح القــدُّ

ــاًء عــى اســتحضار  ــان إىل جســد املســيح ودمــه بن ــارُص العشــاء الربَّ والتــي فيهــا تتحــوَُّل عن

الكاهــن( أرعبتْــُه وجعلتْــُه عاجــزًا عــن الــكام. 

ثانيًا. حجُّ لوثر إىل روما:

ــا لتقاليــد أ.  ــا يف الحيــاة املســيحيَّة وفًق شــكَّلْت رحــات الحــجِّ يف العصــور الوســطى جــزًءا هامًّ

الكنيســة الكاثوليكيَّــة. يف هــذه الرحــات، كان يكــن للمــرء أن يحصــل عــى الغفــران والســامح 

عــن كافَّــة أنــواع الخطايــا التــي ســاهمت يف كلٍّ مــن الحيــاة عــى األرض ويف املطهــر )عمليَّــة 
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التطهــري التــي تجعــُل الــروح جاهــزة للســامء( مــن خــال مامســتها لهــذه اآلثــار، واملُخلَّفــات 

يســني.  ســة للقدِّ املقدَّ

ــة واحــدًة  .  ــت هــذه الرحل ــد كان ــا، وق ــه فرصــَة الســفر إىل روم ــَر وزميلَ ــُر لوث ــَح الدي لقــد من

ــاج املتلهِّفــني نظــرًا لوفــرة اآلثــار املوجــودة يف وســط الكنيســة  مــن الوجهــات الرئيســيَّة للحجَّ

ــا. ــة وأهميَّته الكاثوليكيَّ

ــال ت.  ــارس رج ــد م ــاٍت. فق ــن مامرس ــامَّ رآه م ــِدَم م ــاك ُص ــام 1٥11، وهن ــا يف ع ــَل إىل روم وص

ــد  ــزاز إىل االنحــال الجنــي، وق ــا، مــن االبت ــي يكــن تخيُّله ــواع الفســاد الت ــوت كلَّ أن الكهن

ــر. ــا مســتمرًّا للوث ــتعراضات خوفً ــات واالس ــذه املامرس ــبَّبْت ه س

وعــى الرغــم مــن خيبــة أمــل لوثــر الشــديدة مــن جــرَّاء َوْضــع رجــال الديــن املــرتدِّي، إاِلَّ أنَّــه ث. 

س لكنيســة  نــت إحداهــا صعــود الــدرج املقــدَّ ، والتــي تضمَّ متكَّــن مــن أداء بعــض شــعائر الحــجِّ

ــا  ــون عندم ــا الصليبيُّ ــي انتزعه ــون الدرجــات نفســها، الت ــا أن تك ــرتَُض به ــي يُف ــران )الت الات

ذهبــوا إىل أورشــليم، والتــي ســار عليهــا املســيح صعــوًدا يــوم محاكمتــه أمــام بياطــس(.

ــة الــدرِج فقــط ج.  وبعدمــا انخــرَط لوثــر يف طقــوٍس مطوَّلــٍة للتكفــري عــن الذنــب، وصــَل إىل قمَّ

ــه هــذا الشــكُّ  ــد أزعَج ــدات الكنيســة. وق ــة معتق ــٌر بالشــكِّ بشــأن صحَّ ــه شــعوٌر غام لينتاب

ــة. خــال الســنوات الخمــس املقبل

أسئلٌة للدراسة:

من تقنيَّات الجدال يف عر لوثر، أَنَّه دعا أولئك الذين خالفوه الرأي _________.. 1

»أغبياًء مضطربني«أ. 

»خصوًما محرتمني« . 

»كابًا«ت. 

ابني«ث.  »مستعرضني جذَّ

وصــل الفســاُد بــني رجــال الديــن إىل مرحلــة االنحــدار يف القرنــنْي الخامــس عــرش . 2

والســادس عــرش.

صحأ. 

خطأ . 
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 كانــت أفضــل طريقــة لضــامن الخــاص الشــخيص يف زمــن لوثــر هــي أن يشــارك يف التقاليــد . ٣

ســٍة، بخاّصــٍة أن يدخــل إىل الدير. ســة وأن يدخــل يف مهنــٍة مقدَّ املقدَّ

صحأ. 

خطأ . 

مل يستطع لوثر أن يصيِّ صاة التقديس عى عنارص العشاء الربان ألنَّه____________. . ٤

وس، ما أرعبُهأ.  آمن فعًا أنَّه يقُف يف محر املسيح القدُّ

نَي الكلامت . 

احتجَّ بعُض الرهبان بصوت عاٍلت. 

مل يؤمن باالستحالة الجوهريَّةث. 

س ______________.. ٥ حاوَل لوثر وآخرون نواَل الغفران من خال صعود الدرج املقدَّ

عى اليديْن والركبتنْيأ. 

عى بطونهم . 

أثناء الجري برعةت. 

يف صمٍتث. 

ــدرج .   ــن ال ــا وصــل إىل الدرجــة األخــرية م ــة عندم ــة الروحيَّ ــر بالشــعور بالتعزي ــَع لوث متتَّ

س. ــدَّ املُق

صحأ. 

خطأ . 

أسئلٌة للمناقشة: 

ملــاذا قــد يجــُد العلــامء، وعلــامء النفــس عــى وجــه الخصــوص، حيــاة وســلوك لوثــر مثــريًة . 1

لاهتامم؟

ــد . 2 ــن الزه ــة م ــكااًل صارم ــك( أش ــل ذل ــى قب ــل وحتَّ ــطى )ب ــور الوس ــاُن العص ــارس رهب م

)االعتقــاد بــأنَّ إنــكار الــذات يزيــُد الروحانيَّــة(. مــن أيــن متكَّنــوا مــن الحصــول عــى هــذه 

؟ ارشْح. الفكــرة؟ هــل كانــوا عــى حــقٍّ
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كيف يجعُل الناس عادًة من ذنبهم أمرًا منطقيًّا؟ . ٣

كيــف يجــُب أن يتجــاو  املســيحيُّ مــع قداســة اللــه، مــع األخــذ يف االعتبــار أنَّ الخطيَّــة ال . ٤

ُد كُلِّيًّــا خــال الوجــود األريض؟ تتبــدَّ

سة؟. ٥ كيف تثبُت بُطْان عقيدة الكنيسة الكاثوليكيَّة لتبجيل اآلثار املُقدَّ

هل عى املسيحيِّني أن يختربوا املطهر بعد املوت الجسدي؟ ملاذا؟.  
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٣

اختباُر الربج

المقدِّمة:

إنَّ املجتمعــات الفرديَّــة والعامليَّــة التــي تتغلغــُل فيهــا الخطيَّــُة تقــوُم عــى افــرتاض أنَّ نجاحاتها 

وســقطاتها ناتجــٌة فقــط عــن قــرارات الفــرد وأفعالــه. فالبــرش مخلوقــات وكيانــات مســتقلَّة 

يف حــدِّ ذاتهــا. لــذا، فــإنَّ فكــرة الــربِّ املحتََســب )أي تطبيــق بــرٍّ خارجــيٍّ عــى شــخٍص آخــر( 

تتصــارُع مــع الطبيعــة البرشيَّــة. ومــع ذلــك، فــإنَّ طبيعــة الواقــع تحبــُط هــذا املبــدأ عنــد كلِّ 

منعطــف. يف كلِّ مرحلــٍة مــن مراحــل الحيــاة، نواجــُه آثــار أفعــال اآلخريــن عــى حياتنــا بطــرٍق 

دامئــٍة وخــارج الســيطرة، ونحــن بدورنــا نــرتُك آثــاًرا مامثلــة. يف هــذا الــدرس، يواجــُه مارتــن 

لوثــر مفهــوَم الــربِّ املحتََســب بشــكٍل مبــارٍش، وهــو مفهــوٌم كان غريبًــا عنــه ســابًقا عندمــا كان 

تحــت رعايــة الكنيســة الكاثوليكيَّــة. 

القراءاُت الكتابيَّة:

مزمور ٤0: ٩-10؛ حبقُّوق 2: ٤؛ رومية 1:  1-1٧؛ ٥:  -11؛ 1 كورنثوس 1: 1٨-2٥

األهداُف التعليميَّة:

أن تَِصــَف انتقــال لوثــر مــن إيرفــورت إىل ويتنــربج، حيــث واجــَه األزمــة الثالثــة واألبــرز . 1

يف حياتــه.

س.. 2 أن ترشَح أثر لوثر عى تفسري الكتا  املقدَّ

م كَْشَف لوثر ألوَّل مرَّة أنَّ التربير باإليان وحده.. ٣ أن تقدِّ
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اْقِتباس:

»ال يَُهــمُّ إن كنــَت عــى وشــك الدخــول إىل أعــامق الجحيــم. وال يهــمُّ إْن كنــَت مدانـًـا بارتــكا  

ــيَة.  ــٍة شــنيعٍة أخــرى. ففــي التربيــر يقــُف الجميــع أمــام اللــه َسواِس ــة خطيَّ ــل وأيَّ جريــة قَتْ

فأنــَت لســَت حالــًة ميؤوًســا أكــر مــن الشــخص األكــر أدبًــا واحرتاًمــا يف العــامل«. 

— مارتن ليود جونز

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. انتقاُل لوثر إىل ويتنربج:

بعــد فــرتٍة قصــريٍة مــن عودتــه مــن رومــا إىل إيرفــورت، انتقــَل لوثــر إىل ديــر الرهبنــة أ. 

ــُه عــى  األوغســطينيَّة يف ويتنــربج وانضــمَّ إىل هيئــة التدريــس يف جامعــة املدينــة بعدمــا َحثَّ

ــونيا.  ــب ساكس ــم، ناِخ ــك الحكي ــك فريدري ذل

أراد فريدريــك تحويــل ويتنــربج إىل مركــٍز دينــيٍّ وفكــريٍّ منافــٍس لرومــا، ويف ســْعِيه لتحقيــق  . 

خــر يف ويتنــربج كــام حصــَل عــى خدمــات  هــذا الهــدف، حصــَل عــى أكــر مــن 1٩000 أثــٍر ملذَّ

بعــض العلــامء الواعديــن للجامعــة، وكان مارتــن لوثــر مــن بينهــم.

وعــى الرغــم مــن صغــر حجــم ويتنــربج نســبيًّا، امتلــك فريدريــك ســلطة كبــرية ونفــوذ يف جميــع ت. 

ســة. ولعبــت هــذه الســلطة دوًرا أساســيًّا يف حيــاة لوثــر. أنحــاء اإلمرباطوريَّــة الرومانيَّــة املقدَّ

ثانيًا. بدايُة لوثر كأستاذ يف ويتنربج:

س، وقــد بــدأ عملــه يف ويتنــربج أ.  ًا ُمذهــًا للكتــا  املُقــدَّ كان لوثــر أســتاًذا يف اللغــة، وكان ُمفــرِّ

بإلقــاء محــارضات ُمطوَّلــة عــن ســفر املزامــري.

س يف العصــور الوســطى بشــكٍل خــاصٍّ طريقــة تدعــى  .  و الكتــا  املقــدَّ اســتخدَم مفــرِّ

س. يشــرُي املصطلــُح إىل عربــٍة تجرُّهــا أربعــُة خيــوٍل  »الْكَواْدريجــا« لــدى تفســري الكتــا  املقــدَّ

جنبًــا إىل جنــب، إالَّ أنَّ علــامء العصــور الوســطى اســتخدموا هــذا املصطلــح لَوْصــِف الطريقــة 

ــى  ــا، املعن ؛ ثانيً ــصِّ ــريفِّ للن ــى الح ــوا يف املعن س. أوَّاًل، بحث ــدَّ ــا  املُق ــري الكت ــة لتفس الرباعيَّ

. ــصِّ ــى املجــازيِّ للن ــا، املعن ؛ ورابًع ــصِّ ــزيِّ للن ــى الرم ــا، املعن ــّص؛ ثالثً ــيِّ يف الن األخاق

ــٍة ت.  ــاٍت غريب ــذا إىل تخمين ــاد ه ــث ق ــص، حي ــى الن ــا ع ــرَْض الكوادريج ــُت فَ ــر يق كان لوث

س. بــداًل مــن ذلــك، طــوَّر طريقــًة ســليمًة لتفســري الكتــا   وتفســرياٍت خياليَّــٍة للكتــا  املقــدَّ

ــس. ــوس لِيِتريالِي ــا اســم ِسيْنُس ــَق عليه س أطل ــدَّ املق
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س وفــق طريقــة كتابتــه. ث.  تهتــمُّ ِسيْنُســوس لِيِتالِيــس )املعنــى الحــريّف( بتفِســريِ الكتــا  املقــدَّ

س كــام قصــَد لــه كاتبُــُه األصــي، والبحــَث عــن التفســري البســيط  مــا يعنــي فَْهــَم الكتــا  املقــدَّ

للنــصِّ مــع رفــض التفســريات الخرافيَّــة املَُرْوِحَنــة لكلمــة اللــه.

ــة الوعــظ مــن رســالة روميــة. وعندمــا وصــَل إىل روميــة 1:  1-ج.  يف عــام 1٥1٥، كُلِّــَف لوثــر مبهمَّ

1٧، عــاَن لوثــر مــن ثالــث وأهــمِّ أزمــٍة يف شــبابه.

ــة الســابعة عــرشة، ألنَّ ح.  مــت يف اآلي ــي قُدِّ ــه« الت ــرِّ الل ــة عــى فكــرة »ب ــر يف البداي ــاَر لوث ث

ــل، تغــريَّ فَْهــُم  لوثــر فَِهــَم أنَّــه ال يســتطيع تلبيــة متطلَّبــات بــرِّ اللــه. وبعــد مزيــٍد مــن التأمُّ

. لوثــر للنــصِّ

ُث عنــه خ.  ــا«، أدرَك لوثــر أنَّ الــربَّ الــذي يتحــدَّ ــاِن يَْحيَ ــارُّ فَِباإِليَ ــا الْبَ وفيــام كان يقــرأُ عبــارة »أَمَّ

النــصُّ يجــب أن يتــمَّ قبولــه باإليــان فحســب، وليــس أن يُكتََســَب بالفعــل. وعــاوًة عــى ذلك، 

ــة دياكايوســوين عــن وجــود خلــٍل يف الفهــم الشــائع للتربيــر.  كشــَف تحليــُل الكلمــة اليونانيَّ

ــن يف  ــَد رجــال الدي ــارًّا«(، اعتق ــرء ب ــل امل ــة جوســتيفيكاري )»َجْع باســتخدام الكلمــة الاتينيَّ

رومــا أنَّ اللــه يــربُِّر البــرش مــن خــال املشــاركة يف األرسار املقدســة. باملقابــل فــإنَّ دياكايوســوين 

ــَن بــارًّا«، وأدرك لوثــر أنَّ اللــه أعلــَن النــاس أبــراًرا بســبب قبولهــم لــربِّ  ــا »أن يُْعلَ تعنــي حرفيًّ

شــخٍص آخــَر، وهــو بــرٌّ خارجــيٌّ عنهــم. هــذا الــربُّ الدخيــُل هــو بــرُّ املســيح.

صــدَم هــذا اإلعــاُن لوثــر، وعــزا فَْضــَل تلــك اللحظــة إىل الوقــت الــذي أعــاد فيــه الــروح القــدس د. 

ــه إىل الحياة. روح

أسئلٌة للدراسة:

نــاَل فريدريــك الحكيــم لقــب »ناِخــب ساكُْســونْيا« ألنَّ كان لــه حــقُّ التصويــت يف اختيــار . 1

.______________

البابا أ. 

اللوردات املحليِّني . 

رجال الدين املحليِّنيت. 

سث.  اإلمرباطور الرومان املُقدَّ
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بدأ لوثر محارضاته يف جامعة ويتنربج بِسْفر _____________.. 2

األمثالأ. 

املزامري . 

روميةت. 

فيلبِّيث. 

تشتمُل الكوادريجا عى أربعة أشكال مختلفة من التفسري. وهي بالرتتيب ____________.. ٣

املعنى املجازي، املعنى األخاقي، املعنى الَحْريف، املعنى الرمزيأ. 

املعنى الَحْريف، املعنى األخاقي، املعنى الرمزي، املعنى املجازي . 

املعنى األخاقي، املعنى املجازي، املعنى الرمزي، املعنى الَحْريفت. 

املعنى الَحْريف، املعنى األخاقي، املعنى املجازي، املعنى الرمزيث. 

َل بداًل منه تفسري النص أخاقيًّا.. ٤ أبغَض لوثر »ِسيْنسوس ليرتاليس«، وفضَّ

صحأ. 

خطأ . 

أنارت كلمة جوستيفيكاري للوثر قبول الربِّ الذي من الله يف عمليَّة التربير.. ٥

صحأ. 

خطأ  . 

أسئلٌة للمناقشة: 

ســة. كيــف نشــأْت، ويف أيِّ عــٍر . 1 قـُـْم ببعــض األبحــاث حــول اإلمرباطوريَّــة الرومانيَّــة املُقدَّ

ازدهــرْت أكــر؟ وكيــف كانــت حالتُهــا يف بدايــة القــرن الســادس عــرش؟

ملــاذا أدَّت الكوادريجــا إىل مثــل هــذا التفســري الخاطــئ يف العصــور الوســطى؟ مــاذا تعنــي . 2

كلمــة »مجــازي«؟ ملــاذا قــد تــؤدِّي طريقــة التفســري هــذه إىل مثــل هــذه املشــاكل؟
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ــذ آالف الســنني يف . ٣ ــه من ــة الل ــوا كلم ــد كتب ــون ق س األصليُّ ــدَّ ــا  املُق ــو الكت إذا كان مؤلِّف

س اكتشــاف املعنــى األصــي  ي الكتــا  املُقــدَّ مــكاٍن وثقافــٍة غريبــة، فكيــف يكــن ملفــرِّ

؟ وهــل ينطبــُق هــذا املعنــى علينــا اليــوم؟ ارشْح، وانتبــْه جيِّــًدا لــَدْور الــروح القــدس  للنــصِّ

ــة. يف هــذه العمليَّ

كيف يكن أن يعلَن الله أحًدا بارًّا؟. ٤

ــرِّ شــخٍص لغــريه مســتحيٌل أو . ٥ ــُة أنَّ احتســا  ب ــُة العامليَّ ــد تجــُد الثقاف ــأيِّ الطــرق ق ب

ــب؟؟ ــف تجي ــٌض؟ كي بغي
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٤

بناُء كاتدرائيَّة القدِّيس بطرس

المقدِّمة:

نــة مــن رجــال ونســاء خطــاة ال تنجــو مــن تســلُّل الفســاد إليهــا، بــل  لألســف، إنَّ الكنيســة املكوَّ

إنَّهــا كثــريًا مــا تعــان بســببه. فالفســاد بــني املســؤولني، وال ســيَّام كبــار القــادة، لــه تداعيــات 

ــكٍل  ــة بش ــذه الحقيق ــوم ه ــا درُس الي ــُح لن ــة. يوضِّ ــدود الكنيس ــارج ح ــل وخ ــرية داخ خط

ــة الكنيســة  ــلء خزين ــران واملناصــب الكنســيَّة مل ــوك الغف ــع صك ــرة بَيْ ــام أنَّ فك مؤســٍف، ك

ــد الفســاد الكامــن يف قلــب البــرش. وبالرغــم مــن ذلــك، يتلــُك املســيحيُّون  الكاثوليكيَّــة تَُجسِّ

ــني للكنيســة غــري املنظــورة، يف  ــه بــني األعضــاء الحقيقيِّ ــأن يُبقــي روَح ــُد ب ــُه يَِع الرجــاء، فالل

ــا إىل اآل  وذلــك  الرجــال والنســاء الذيــن يشــاركون يف الكنيســة املنظــورة ولكنَّهــم ينتمــون حقًّ

عــى حســا  االبــن. ســيجُد هــذا الوعــُد دليــًا أكيــًدا يف احتجاجــات مارتــن لوثــر وأتباعــه.

القراءاُت الكتابيَّة:

مزمور ٣2: 1-2؛ متَّى  1: 1٣-20؛ أعامل الرسل ٨: ٩-2٥؛ رومية ٤: 1-٨؛ أفسس 2: ٨-10

األهداُف التعليميَّة:

س الذي أدَّى إىل ظهور صكوك الغفران.. 1 أْن تدرَك وتفهَم التفسري الخاطئ للكتا  املقدَّ

ــزت . 2 أْن تفهــَم الظــروف التاريخيَّــة يف القرنــنْي الخامــس عــرش والســادس عــرش التــي حفَّ

عــى بيــع صكــوك الغفــران الــذي انتــرَش يف أملانيــا، والــذي احتــجَّ عليــه مارتــن لوثــر 

يف النهايــة.
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اْقِتباس: 

ــا َوالَ  انً ــُه َمجَّ ــتَْخِدُم َصاِحبَ ــِذي يَْس ــقٍّ الَّ ــرْيِ َح ــُه ِبَغ ــْدٍل َوَعاَلِيَ ــرْيِ َع ــُه ِبَغ ــي بَيْتَ ــْن يَبِْن ــٌل لَِم َويْ

ــُفَكُه  ــزَّيِكِّ لِتَْس ِم ال ــدَّ ــَى ال ــَك َوَع ــَى َخطِْف ــْت إاِلَّ َع ــَك لَيَْس ــَك َوقَلْبَ ــُه... ألَنَّ َعيَْنيْ َ ــِه أُْجرَت يُْعِطي

ــاَم.  ــِم لِتَْعَملَُه ــاِ  َوالظُّلْ ــَى االِْغِتَص َوَع

— إرميا 22: 1٣، 1٧ 

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. الفساُد البابويُّ يف زمن لوثر:

ــة أ.  ــر يف الرهبن ــام كان لوث ــة في ــة الكاثوليكيَّ ــدين الكنيس ــاوات الفاس ــن الباب ــان م ــرأَّس اثن ت

ــارش. ــو الع ــان ولِيُ ــوس الث ــام: يولي ــطينيَّة وه األوغس

ــه »البابــا املخيــف« و«البابــا املحــار “، إنجــاز عــدٍد  .  حــاوَل يوليــوس الثــان، الــذي ُعــرَِف بأنَّ

ــعيَّة، أراد  مــن املشــاريع الطموحــة خــال فــرتة باباويَّتــه يف رومــا. باإلضافــة إىل ميولــه التوسُّ

يــس  ــًة كبــريًة )عــى اســم »القدِّ ــًة جديــدًة ألســقف رومــا، كاتدرائيَّ يوليــوس أن يبنــي كاتدرائيَّ

بطــرس«( تنافــُس البارثينــون وتشــكِّل موضًعــا مامئـًـا لرفــات الرســولنْي بطــرس وبولــس. وبعــد 

يــس بطــرس تــويفِّ يوليــوس. فــرتٍة قصــريٍة مــن وضــع أساســات كنيســة القدِّ

ــُه ليــو العــارش أنَّــه بديــٌل مرعــٌب، وتحــت قيادتــه عانــت الكنيســة املزيــد مــن ت.  أثبــت خليفتُ

يــس بطــرس. ــة القدِّ الفســاد بــل وكانــت عــى شــفري اإلفــاس. وتــمَّ بالتــايل إيقــاف بنــاء كاتدرائيَّ

يف الوقــت نفســه تقريبًــا مــع ليــو العــارش، كان هنــاك أمــرٌي أملــانٌّ شــا ٌّ مــن ســالة ث. 

هوهنتســولرن، يُدعــى األمــري ألــربت مــن براندنــربج، وقــد حــاوَل أن يصبــح أقــوى رجــل ديــٍن 

ــَل  ــيٍّة(، حص ــب كنس ــيُمونيَّة )رشاء مناص ــينة للِس ــة املش ــال املامرس ــن خ ــا. وم يف كلِّ أملاني

هــذا الشــا ُّ ألــربت بالفعــل عــى مركزيـْـن )أســقف منطقتــنْي( مــع أنَّ القانــون الكنــيَّ حــرََّم 

بوضــوح أن يكــون أحدهــم أســقَف أكــر مــن مــكاٍن واحــٍد. عــاوًة عــى ذلــك، مل يبلــغ ألــربت 

ــون الكنــي ليكــون أســقًفا. ده القان ــذي حــدَّ العمــر املناســب ال

ــور واســتغلَّ الفرصــة ج.  ــربت عــى الف ــَز أل ــرية، قف ــز الكب ــة ماين ــيَّة يف مدين ــاح أبرش مبجــرَّد افتت

لاســتحواذ عليهــا. وبعــد املفاوضــات مــع البابــا ليــو العــارش املفلِــس ماليًّــا، حصــل ألــربت عــى 

املنصــب مقابــل 10,000 دوكات ذهــٍب، ومنَحــه ليــو العــارش إذنـًـا ليكــون مســؤواًل عــن توزيــع 

الغفــران يف كلِّ أملانيــا لســداد القــرض الــازم للــرشاء.
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ثانيًا. طبيعة صكوك الغفران:

وفًقــا لتفســري الكنيســة الكاثوليكيَّــة ملتَّــى  1، فــإنَّ بابــا رومــا بصفتــه خليفــة الرســول بطــرس أ. 

وممثِّــل املســيح، كان يحمــُل مفاتيــح امللكــوت. وهــذه املفاتيــح مكَّنــت البابــا مــن الوصــول 

إىل كنــز الكنيســة، أي املخــزن حيــث توضــُع جميــع االســتحقاقات التــي جمَعهــا يســوع ومريــم 

يســون العظــامء. ويوســف والرســل األصليُّــون والقدِّ

وفًقــا للعقيــدة الكاثوليكيَّــة، لــن يصــل أحــٌد إىل الســاموات إالَّ إذا كان بــارًّا بطبيعتــه، بــا خطيَّة  . 

ــٌة باقيــٌة، ومل يــؤدِّ  ــة وال عيــب أبــًدا. إْن مــات شــخٌص مــا ولــه خطيَّ ــة عرضيَّ مميتــة وال خطيَّ

املقــدار الــازم مــن االســتحقاق عنهــا لتغطيــة تلــك العيــو ، ال بــدَّ مــن أن يقــي بعًضــا مــن 

الوقــت يف املطهــر، وهــو مــكان التطهــري.

شــجَّعت عقيــدة االســتحقاق أولئــك الذيــن ال يلكــون الطبيعــة البــارَّة عــى الســعي لتقليــل ت. 

الفجــوة، يك ال ينتظــروا وقتـًـا طويــًا يف نــريان املطهــر العتيــدة. ومــع ذلــك فــإنَّ بعــض األفــراد 

يســني، الذيــن باإلضافــة إىل امتاكهــم  مثــل يســوع وعائلتــه والرســل األوائــل وغريهــم مــن القدِّ

ــداء  ــوُق ن ــٍة، تف ــوا بأعــامٍل عظيم ــه، وقام ــا الل ــًة تتجــاوُز وصاي ــوا طاع م ــارَّة، قدَّ الطبيعــة الب

الواجــب. أُضيــَف اســتحقاقُهم املكتََســب مــن جــرَّاء هــذا الســلوك إىل كنــز الكنيســة، وُوِضــَع 

يف تــرُّف البابــا وحــده بصفتــه صاحــب مفاتيــح امللكــوت.

وزََّعــِت البابويَّــُة هــذا االســتحقاق مــن خــال منــح الغفــران، الــذي يكــن لألفــراد نوالــه مــن ث. 

خــال التوبــة، وال ســيَّام منــح الصَدقــات. صحيــح أنَّ القانــون الكنــي نفــى كـَـْون هذا النشــاط 

بيًعــا للغفــران، لكــن رسعــان مــا انتــرشت مامرســة منــح الغفــران يف أملانيــا إذ قــام وكاء البابــا 

ليــو بالتســويق للفكــرة. وهــذه الفضيحــة هــي التــي دفَعــْت لوثــر لاعــرتاض.

أسئلٌة للدراسة:

يعتــرُب مؤرِّخــو الكنيســة الكاثوليكيَّــة البابــا يوليــوس الثــان وليــو العــارش منوذجــنْي . 1

ـة املثاليَّــة. للبابويَـّ

صحأ. 

خطأ . 
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ِمْن اسم أيِّ شخص اشتُقَّ تعبري »سيمون«؟. 2

سيمون بطرسأ. 

سمعان القريوان . 

سيمون الساحر املجويست. 

سيمون بن هورث. 

 اشرتى األمري ألربت أبرشيَّة ماينز مقابل ٧000 دوكات ذهٍب.. ٣

صحأ. 

خطأ . 

متيُِّز الكنيسُة الكاثوليكيَُّة ثاثة أنواع من االستحقاقات يُطلَُق عليها ______________.. ٤

االستحقاق املستحّق، واالستحقاق املناسب، واالستحقاق الذي يفوق نداء الواجبأ. 

ــامل  .  ــُق باألع ــذي يحقَّ ــتحقاق ال ــتحقاق املناســب، واالس ــتحقاق املســتحّق، واالس االس

التــي تفــوُق النــداء

االستحقاق التكميي، واالستحقاق غري الروري، واالستحقاق املثايلت. 

االستحقاق املستحّق، االستحقاق الجانبي، واالستحقاق الذي يفوق نداء الواجبث. 

صكوك الغفران تنطوي عى نوع من الرب املُحتَسب.. ٥

صحأ. 

خطأ  . 

أسئلٌة للمناقشة: 

اقــرأْ أعــامل الرســل ٨: ٩-2٥. يف ضــوء هــذا املقطــع، ارشْح تداعيــات املامرســة الســيمونيَّة. . 1

إالَم يشــرُي ردُّ ســيمون املجــويس عــى إدانــة بطــرس لــه؟

2 . ْ ــة كبــرية لتجميــل أراضيهــا وكنائســها؟ فــرِّ هــل ينبغــي بالكنيســة تخصيــص مبالــغ ماليَّ

وبــرِّْر إجابتــك.
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ــريها . ٣ ــة يف تفس ــة محقَّ ــة الكاثوليكيَّ ــل الكنيس ــوت؟ ه ــح امللك ــوع مفاتي ــى يس ــْن أعط ملَ

ــاذا؟ ــِتي«؟ مل ــي كَِنيَس ــرَِة أَبِْن ْخ ــِذِه الصَّ ــَى َه ــرُُس َوَع ــَت بُطْ ــوع »أَنْ ــول يس لق

هــل مفاتيــح امللكــوت متنــُح حــقَّ الوصــول إىل كنــز الكنيســة؟ يف حــال اإلجابــة بنعــم، بــرِّر . ٤

ذلــك. ويف حــال اإلجابــة بــا، مــا الــذي تتيــُح هــذه املفاتيــح الوصــول إليــه؟

ما هي مكانة االستحقاق يف الحياة املسيحيَّة؟. ٥
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٥

جداُل َبْيع الغفران

المقدِّمة:

يحــدُث الجــداُل الاهــويت بشــكٍل ُمتكــرٍِّر داخــل حــدود الكنيســة. وتــؤدِّي أحيانـًـا االختافــات 

ــزداُد  ــداء، وت ــدِّ الع ــُل إىل ح ــديدٍة تَِص ــاماٍت ش ــيح إىل انقس ــوات يف املس ــوة واألخ ــني اإلخ ب

ــًة بســبب ســوء الســلوك وقلَّــة التواضــع. يف درس اليــوم، ســوف نشــهُد اللحظــَة الفاصلــَة  عامَّ

. ومــع ذلــك، نــرى مارتــن لوثــر يعــربِّ عــن اعرتاضــه  التــي انبثــَق منهــا اإلصــاُح الربوتســتانتيُّ

ــا لاعتقــاد الشــائع،  ــة بيوهــان تيتــزل بطريقــٍة وديعــٍة. وخافً ــات التســويق الخاصَّ عــى تقنيَّ

مل يهاجــم لوثــر الكنيســة الكاثوليكيَّــة برشاســة عنــد ســامعه عــن بيــع صكــوك الغفــران، لكنَّــه 

ــه كانــت للــر  رًؤى أخــرى  ــح أنَّ ــة بطريقــٍة مناســبٍة والئقــٍة. صحي ــَب يف معالجــة القضيَّ َرِغ

ــة  ــر واألحــداث التاريخيَّ ــة لوث ــاًم مــن أد  ولباق ــا قيِّ ــم درًس ــا نســتطيع أن نتعلَّ ــر، لكنَّن للوث

املحيطــة بــه.

القراءاُت الكتابيَّة:

الويِّني 1٩: 1٧؛ غاطية 2: 11-21؛ فيلبِّي 2: ٥-11؛ كولويس 1: ٩-1٨؛ يعقو  ٥: 20-1٩

األهداُف التعليميَّة:

ــوا  . 1 ــى أب ــًدا ع ــن ٩٥ بن ــق أطروحــٍة م ــر إىل تعلي ــْت لوث ــي دفَع ــم األحــداث الت أن تفه

ــة. ــات الاحق ــه، والتداعي ــاه وعقليَّت ــي نواي ــربج، وأن تع ــة ويتن كنيس

أن تفهــم املواقــف الكتابيَّــة والاهوتيَّــة األوَّليَّــة للوثــر ضــدَّ فكــرة صكــوك الغفــران وبعــض . 2

األخطــاء األخــرى املوجــودة يف الكنيســة الكاثوليكيَّــة.

ِ
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اْقِتباس: 

ــه  ــُر ل ــُه الكاهــُن تُغَف ــدوق كــام نصَح ــًة يف الصن ــِدَم ووضــَع صدق ــِن اعــرتَف ونَ ــوا أنَّ َم اعلَُم

ــا لخــاص نفوســكم. ــوا جميًع ــدي؟ أرْسُِع ــويف األي ــون مكت ــامذا تقف ــاه. ... فل ــُع خطاي جمي

— يوهان تيتزل

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أَوَّاًل. توزيع صكوك الغفران يف أملانيا:

عــى الرغــم مــن أنَّ األمــري ألــربت كان يتلــُك الحقــوق الحريَّــة للبيــع والربــح مــن صكــوك أ. 

الغفــران يف جميــع أنحــاء أملانيــا، إالَّ أنَّــه مل يســتطع عــرض صكــوك الغفــران يف بعــض املناطــق 

املحظــورة يف أملانيــا، مبــا يف ذلــك ساكســونيا حيــث نهــى فريدريــك الحكيــم عــن تلــك املامرســة 

ضمــن حــدود ســلطته.

أرشَف يوهــان تيتــزل، وهــو راهــٌب دومينيــيكٌّ، عــى توزيع وتســويق صكــوك الغفــران يف أملانيا.  . 

م منتجــه مــع الكثــري مــن اإلبــداع واالحتفــال، مــامَّ دفــع النــاس، مبــا يف ذلــك ســكَّان  وقــد قــدَّ

ويتنــربج يف ساكســونيا، إىل الســفر إىل أماكــن بعيــدة لــرشاء صكــوك الغفــران. 

ثانيًا. ردُّ فعل لوثر:

ردًّا عــى اســرتاتيجيَّات تســويق تيتــزل وطــرق تواصلــه، صــاَغ لوثــر أطروحــًة مــن ٩٥ بنــًدا بلغٍة أ. 

ــه ادِّعاءاتــه  مقتضبــٍة وواضحــٍة احتجاًجــا عــى الفســاد الــذي يشــمُل بَيْــع الغفــران. وقــد وجَّ

يســني، ســاَر مــع صديقــه  ضــدَّ تيتــزل الــذي يــيُء متثيــل الكنيســة ويف ظُْهــِر عيــد جميــع القدِّ

أجريكــوال إىل أبــوا  الكنيســة يف ويتنــربج وعلَّــَق عليهــا أطروحــًة مــن ٩٥ بنــًدا. 

كتــَب لوثــر األطروحــَة باللغــة الاتينيَّــة األكادييَّــة مــن أجــل إثــارة نقــاش بــني أعضــاء هيئــة  . 

التدريــس يف الجامعــة خلــف األبــوا  املغلقــة. ومــع ذلــك، مل يســتِجْب أيُّ أكاديــيٍّ لدعوتــه 

ــة برتجمــة األطروحــة إىل اللغــة  ــاَم بعــُض الطــا  يف املدين ــريًا. ق ــر كث ــار اســتياء لوث مــامَّ أث

ــا. ــة ونرُشوهــا يف كلِّ مــكاٍن يف كلِّ أنحــاء أملاني يَّ العامِّ

ثالثًا. التداعياُت املبارِشة:

يف محاولــٍة لتهدئــة األمــري ألــربت، كتــَب لوثــر رشًحــا عــن كلِّ بنــٍد مــن البنــود بلهجــٍة أخــفَّ أ. 

ــل لوثــر. ــَر حيــال تدخُّ ة. ومــع ذلــك، أرســَل تيتــزل حججــه إىل ألــربت، وتذمَّ حــدَّ
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ئ مــن َرْوع ألــربت، لــذا أرســل ألــربت نَُســًخا مــن رشح لوثــر لألطروحــة  .  إنَّ مســعى لوثــر مل يهــدِّ

إىل رومــا، ليحتــجَّ عــى لوثــر.

صحيــح أنَّ البابــا رفــَض يف البدايــة ترُّفــات لوثــر واعتربَهــا بــا قيمــة، إالَّ أنَّ التوتُّــر املتزايــد ت. 

ــوة  ــربج، والدع ــد يف ويتن ــر املتزاي ــطينيَّة، والتوتُّ ــة األوغس ــة والرهبن ــة الدومينيكيَّ ــني الرهبن ب

ــا  ــب بإحضــاره إىل روم ــا إىل الطل ــَع الباب ــراد دف ــن األف ــد م ــل العدي ــن قب ــر م الســتدعاء لوث

ــه. ــا عــن طلب ــر فرتاجــَع الباب ــط للوث ــم توسَّ ــك الحكي ــه. لكــنَّ فريدري ملحاكمت

رابًعا. مناظرة لوثر يف هايدلربج:

ــذي أ.  ــتحقاقات ال ــز االس ــران وكن ــوك الغف ــع صك ــألة بي ــدَّ مس ــي ض ــر الرئي ــزاُع لوث كان ن

ــه.  تســتنُد إلي

ُع عــى  .  ــزل لصكــوك الغفــران واعتقــَد أنَّهــا تشــجِّ ــرْض تيت ــر َع ــك، احتقــَر لوث عــاوًة عــى ذل

ع عــى التوبــة  النــدم )وهــو توبــة يدفُعهــا الخــوف مــن القصــاص أو مــن الجحيــم( وال تشــجِّ

، وإدراك واقــع أنَّ املــرء قــد أهــاَن اللــه بخطايــاه(. يٍّ )التــي يدفُعهــا أًس عميــٍق جــدِّ

ــًدا، وقــد ت.  ــة مــن ٩٥ بن ن ــه املكوَّ ــر ألطروحت ــق لوث ــٍة بعــد تعلي ــُة اجتامعــاٍت هامَّ ــَدْت ثاث ُعِق

ــايئ. ــر النه ــريًا يف موقــف لوث ــاُت دوًرا كب ــْت هــذه االجتامع لعبَ

ُعِقــَد االجتــامُع األوَّل يف أبريــل عــام 1٥1٨ يف مدينــة هايدلــربج يف أملانيــا. حــرَّض هــذا الجــدال ث. 

الدومنيكيِّــني ضــدَّ األوغســطينيِّني حــول قضيَّــة اإلســميَّة والواقعيَّــة.. وقــد مثَّــل لوثــر الجامعــة 

األوغســطينيّة يف ويتنــربج، وخــال الجــدال خطــَف األنظــار. ومل يكتــِف بتقديــم بعــض 

مفاهيمــه املبكِّــرة عــن الهــوت الصليــب، لكنَّــه أظهــر أيًضــا فطنــًة مذهلــًة وتواضًعــا يف جميــع 

القضايــا التــي تناولَهــا.

ـُق مبواقفــه ج.  ـة برومــا تتعلَـّ ـي الكنيســة الكاثوليكيَـّ اســتمرَّ لوثــر يف ســامع كلمــة مــن ممثِـّ

ــا. ــذه القضاي ــلِّ ه ــل ح ــن أج ــا م ــي روم ــع ممثِّ ــامِّ م ــاش الع ــا للنق ــَب فُرًَص ــة، وطَلَ الاهوتيَّ

ــل فريدريــك الحكيــم، حصــَل لوثــر عــى فرصتــه يف نقاشــنْي، أحدهام يف أوجســربج ح.  وبفضــل تدخُّ

واآلخــر يف ليبزيج.

ِ
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أسئلٌة للدراسة:

ــات . 1 ــِل الصدق ــى ِفْع ــُد ع ــران يعتم ــأنَّ الغف ــة ب ــة الكاثوليكيَّ ــربت والكنيس ــري أل ــَن األم آَم

فقــط.

صحأ. 

خطأ  . 

عندمــا علـّـَق لوثــر أطروحــًة مــن ٩٥ بنــًدا عــى أبــوا  الكنيســة يف ويتنــربج، قــام بتخريــب . 2

ممتلــكات الكنيســة بشــكٍل فاضــح.

صحأ. 

خطأ . 

كتَب لوثر أطروحًة من ٩٥ بنًدا بالاتينيَّة ألنَّه َرِغَب يف _______________.. ٣

أن يبدو أذىك مامَّ كان عليهأ. 

أن يرشك الجميَع يف املدينة . 

أن يخاطب أعضاء هيئة التدريس املتعلِّمني يف ويتنربجت. 

ه رضبًة سديدًة ضدَّ الكنيسة الكاثوليكيّةث.  أن يوجِّ

قال لوثر يف هايدلربج إنَّ الكنيسة وقعت يف فخ ___________________. . ٤

متجيد الذاتأ. 

س .  تفسري الكتا  املُقدَّ

عيَّةت.  التوسُّ

السياسةث. 

مارتــن بــورس، هــذا الراهــب الدومينيــكانُّ الشــا ُّ الــذي ســيلعُب يف النهايــة دوًرا مهــامًّ يف . ٥

حيــاة جــون كالفــن، ُصــِدَم مــن صخــب لوثــر وتقنيَّــات املناقشــة غــري املناســبة.

صحأ. 

خطأ  . 
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ة التي سيشارُك فيها لوثر قبل مجلس فورمز الترشيعي؟.   كم عدد االجتامعات الهامَّ

اثنانأ. 

ثاثة . 

أربعةت. 

خمسةث. 

أسئلٌة للمناقشة: 

س هــذا النشــاط؟ ادعــْم إجابتــك. . 1 ارشْح مامرســة َمْنــح الصدقــات. هــل يؤيِّــُد الكتــا  املُقــدَّ

هــل يجــدُر باملؤمنــني أن يعطــوا صدقــًة اليــوم؟ ملــاذا؟

هل توافق عى ردِّ فعل لوثر الخاّص مبامرسات تيتزل؟ ملاذا؟ . 2

كيف تؤثِّر أفعالُنا عى اآلخرين بطرٍق ال ندركُها مبارشًة؟. ٣

هل للندِم مكاٌن يف الحياة املسيحيَّة؟ ارشح.. ٤

مــا القنــوات واألســاليب املناســبة لحــلِّ النزاعــات داخــل الكنيســة وخارجهــا؟ كيــف يلعــُب . ٥

الســلوُك الشــخيصُّ دوًرا يف هــذه النزاعــات؟

ــْع .   ــيحيَّة. راج ــاة املس ــيحي وإىل الحي ــبة إىل املس ــه بالنس يَّت ــب وأهمِّ ــوَت الصلي ارشْح اله

فيلبِّــي 2: ٥-11 وكولــويس 1: ٩-1٨. 

ِ
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٦

الذهاُب إلى فورمز

المقدِّمة:

لطاملــا تعــرَّض شــعُب اللــه منــذ قديــم الزمــان لاضطهــاد، وأبــرُز مثــاٍل عــى ذلــك قَتـْـُل هابيــل 

عــى يــد أخيــه قايــني. هــذه املعانــاة ال تظهــُر بشــكٍل عشــوايئٍّ أو بــدون ســبب، بــل بعدمــا 

يتَّخــُذ الرجــال والنســاء مواقــف مؤيِّــدة إللههــم تحــت ســيادته وملجــده. واجــَه مارتــن لوثــر 

ــا يف  ــا بلغــت ذروته ــة، لكنَّه ــه الرهبانيَّ ــدًة خــال حيات ــرَّاٍت عدي ــوع م تجــارَ  مــن هــذا الن

حــان حقيقــة أنَّ اللــه يؤكِّــد  مجلــس فورمــز الترشيعــي. إّن ردَّہ وإيانـَـه يف وجــه املعارضــة يوضِّ

ــل. ــة أكــرب أو أصعــب مــامَّ نســتطيع أن نتحمَّ عــى أنَّــه لــن يســند إلينــا مهمَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

مزمــور ٣٧؛ مرقــس 1٣: ٣-1٣؛ أعــامل الرســل 20: 1٧-٣٨؛ يعقــو  1: 2-٨، 12-1٨؛ 1 بطــرس 

٤: 12-1٩؛ 2 بطــرس 2: ٤-٩

األهداُف التعليميَّة:

ــة . 1 ــي أدَّت إىل نقط ــا والت ــر معه ــل لوث ــة وتفاع ــة الكاثوليكيَّ ــات الكنيس ــَم مراوغ أن تفه

ــي. ــز الترشيع ــس فورم ــوُّل يف مجل التح

أن تفهم تعقيدات مجلس فورمز الترشيعي والقلق الذي ساوَر لوثر أثناء املحاكمة.. 2

اْقِتباس: 

ــا أَنَُّكــْم طَلَبْتُــْم ِمنِّــي أَْن أَرُدَّ ِبُوضــوٍح َوِبــُدوِن ِجــداٍل، َهــَذا َمــا َســأَفَْعلُُه. َمــا لَــْم أَقْتَِنــْع ِمــْن  مِبَ
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ــريِي  ــوايِل، ألَنَّ َضِم ــْن أَقْ ــوُع َع ــي الرُُّج ــٍح، ال ُيِْكُنِن ــبٍَب َواِض ِس أَْو لَِس ــدَّ ــاِ  الُْمَق ــاِل الِْكت ِخ

َمأُْســوٌر ِبَكلَِمــِة اللــِه، َوالَْعَمــُل ِضــدَّ َضِمــريِي لَيْــَس َصائِبًــا َوال آِمًنــا. َهــَذا ُهــَو َرأِْيــي. ال ُيِْكُنِنــي 

، َســاِعْدِن.  ــا رَ ُّ ِفْعــُل َغــرْيِ َذلِــَك. يَ

— مارتن لوثر

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. لوثر يف أوجسربج:

يف عــام 1٥1٨، أرســلَْت رومــا مبعوثَهــا، الكاردينــال كاجيتــان، إىل أوجســربج وطلبـَـْت مــن لوثــر أ. 

مقابلتــه ملناقشــة القضايــا الاهوتيَّــة والكنســيَّة التــي اختلــَف عليهــا لوثــر.

ره أصدقــاؤه مــن الذهــا  خوفـًـا عــى  .  عــى الرغــم مــن تعهُّــد البابــا بضــامن ســامة لوثــر، حــذَّ

حياتــه. ومــع ذلــك، اعتقــد لوثــر أنَّ فرصــة الدخــول يف جــداٍل عقــانٍّ بشــأن مســائل الخــاف 

قــد حانـَـْت، وتجاهــَل نصيحــة أصدقائــه وانتقــَل إىل أوجســربج.

ــرام. ت.  ــا يُ ــى م ــا ع ــِرْ أيٌّ منه ــان، ومل يَ ــع كاجيت ــاٍت م ــع مقاب ــر أرب ــربج، كان للوث يف أوجس

ــة كلٍّ  ــه نفــى صحَّ ــان الفرصــة للتحايــل عــى لوثــر وأجــربَہ عــى االعــرتاف بأنَّ اســتغلَّ كاجيت

مــن بَيْــع صكــوك الغفــران وكنــز الكنيســة التــي ســمَح بهــا ودعَمهــا البابــا بونيفاتــي الســابع 

ى لوثــر الســلطة البابويَّــة  عــام 1٣00 والبابــا كليمنــت الســادس عــام 1٣٤٣ عــى التــوايل. تحــدَّ

س يدعــُم صكــوك الغفــران أو كنز  عــى أســٍس كتابيَّــٍة، مشــريًا إىل أنَّــه ال دليــل يف الكتــا  املقــدَّ

الكنيســة. ولذلــك، ال بــدَّ مــن أنَّ بونيفاتــي وكليمنــت أخطــأا.

أدَّى موقــف لوثــر إىل رفــض عقيــدة عصمــة البابــا مــن الخطــإ التــي كانــت مقبولــة لكــن غــري ث. 

ــن  ــه م ــر  لينجــو بحيات ــن اله ــكاد م ــر بال ــَن لوث ــات متكَّ ــد املقاب ــا رســميًّا، وبع معــرتَف به

ــان الغاضــب. كاجيت

ثانيًا. لوثر يف اليبزيج:

ــِت أ.  إنَّ املقابــاِت التــي أجراهــا لوثــر يف أوجســربج ومــا تِبَعهــا مــن اتِّهاماتــه بالهرطقــة، دفَع

الكنيســَة الكاثوليكيَّــَة إىل الدعــوة إىل جــدال يف اليبزيــج مــع جــون إيــك، الاهــويت الكاثوليــيك 

الرئيــي يف أملانيــا.

ــر وأجــربَہ عــى املوافقــة عــى  .  ــان مــن محــارصة لوث ــل كاجيت ــن إيــك مث خــال نزاعهــم، متكَّ

س وحــده يقيِّــُد الضمــري املســيحي. وحيــث إنَّ هــاس  موقــف جــون هــاس بــأنَّ الكتــا  املقــدَّ

اختلــَف مــع مجمــع الكنيســة الــذي أدانــه، اعتقــد لوثــر بالتــايل أنَّ املجمــع أخطــأ يف موقِفــِه 
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، اعتقــد لوثــر أنَّ كاًّ مــن البابــا ومجامــع الكنيســة غــري معصــوم  وُحكِمــِه عــى هــاس. ومــن ثــمَّ

عــن الخطــأ، وهــو اعتقــاد غــري موجــود بــني كبــار مســؤولني رجــال الديــن الكاثوليــك. )ال بــدَّ 

مــن أن تكــون ســلطة أحدهــم عــى األقــل معصومــة، وفًقــا ملعيــار الكنيســة الكاثوليكيَّــة(.

ردًّا عــى التقاريــر حــول إجابــات لوثــر، أصــدر البابــا ليــون العــارش »بــول« )أمــرًا بابويًّــا رســميًّا( ت. 

ــة  ــول الوثيق ــد وص ــة. عن ــه املكتوب ــرق أعامل ــر بح ــة ويأم ــة الهرطق ــه بتهم ــر يدين ــدَّ لوث ض

ــة إىل فيتنــربج، انتقــم لوثــر بحرقهــا. البابويَّ

ثالثًا. مجلس فورمز الترشيعي اإلمرباطوري:

ــن أ.  ــَب م ــات َغِض ــذه االضطراب س، به ــدَّ ــان املُق ــا ســمع ماكســيمليان، اإلمرباطــور الروم عندم

َ وخلَفــه شــارلكان ملــك إســبانيا )بدعــم مــن فريــدرك  لوثــر وَعــزََم عــى املشــاركة. ولكنَّــه تــويفِّ

الحكيــم(.

دعــا شــارلكان إىل عقــد مجلــٍس إمرباطــوريٍّ )وهــي محكمــٌة نوًعــا ما يــرشُف عليهــا اإلمرباطور(  . 

يف عــام 1٥21 يف مدينــة فورمــز لحــلِّ املوقف.

يــرٍة ت.  ــل أصدقــاء لوثــر، الذيــن كانــوا مقتنعــني بــأنَّ املدينــة ســتكون ممتلئــًة بــأرواٍح رشِّ وتوسَّ

ًدا. ومــع ذلــك، قــرَّر لوثــر  وســيخرج كلُّ واحــٍد منهــا لينــال منــه، أن يتنــع عــن الحضــور مجــدَّ

ــٍة  حضــور املجلــس الترشيعــي لدعــم موقفــه، وســافر هــو وأصدقــاؤه إىل فورمــز وســط ضجَّ

كبــرية مــن الســكَّان املحليِّــني. 

ــٌل عــن الكنيســة ث.  ــرَُہ ممثِّ ــر فرصــًة للِنقــاش. أم ــح لوث ــس الترشيعــي، مل ُيَن ــدأ املجل ــا ب عندم

يدعــى إيــك )وهــو ليــس جــون إيــك( بــأْن يرتاجــع أمــام اإلمرباطــور واملندوبــني البابويِّــني عــن 

كلِّ كتاباتــه التــي جمعوهــا بســهولة يف القاعــة أمامــه.

كـَـْون الكتــب التــي كتبَهــا كثــرية، اســتفَر لوثــر عــن الكتــب التــي كان يجــدر بــه الرتاجــع عنهــا ج. 

وعــن الســبب. مل يُِجــْب إيــك عــن الســؤال ولكنَّــه حثَّــه عــى إنــكار مجمــل أعاملــه يف تنــازٍل 

ــع  ــك بصــوٍت غــري مســموٍع. وم ــر عــى إي ــردَّ لوث ــكان، ف ــٌم يف امل ــارش. ســاَد صمــٌت عظي مب

ــى 2٤ ســاعًة للتفكــري يف قــراره. ذلــك، طلــَب وتلقَّ

ــور ح.  ــام اإلمرباط ــف أم ــايل وق ــوم الت ــاح الي ــة، ويف صب ــر بلجاج ــىَّ لوث ــة، ص ــك الليل يف تل

ــني وحافــظ عــى موقفــه بشــجاعة. لقــد أرست كلمــة اللــه ضمــريه، ومل  واملندوبــني البابويِّ

س. كانــت هــذه نقطــة التحــوُّل  يســتطع لوثــر أن ينكــر مــا أدركــه بوضــوٍح يف الكتــا  املقــدَّ

ــتانتي. ــاح الربوتس يف اإلص
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ــًدا مــن خــال خ.  ــاؤه بعي ــاده أصدق ــا، واقت ــامت استشــاَط الحضــور غضبً ــك الكل بعــد ســامع تل

ــد  ــة العه ــى ترجم ــنٍة ع ــَل طــوال س ــث َعِم ــربج، حي ــر فورت ــٍة إىل ق ــة خطــٍف وهميّ عمليَّ

ــري يورجــي«.  ــارس »س ــخصيَّة ف ــرًا بش ــة، متنكِّ ــة األملانيَّ ــد إىل اللغ الجدي

أسئلٌة للدراسة:

حــارَص الكاردينــال كاجيتــان لوثــر ودفَعــُه إىل إنــكار عقيــدٍة غــري رســميَّة ومــع ذلــك مقبولة . 1

عــى نطاق واســع وهــي ______________.

سأ.  عصمة الكتا  املقدَّ

التقديس . 

االستحالة الجوهريَّةت. 

العصمة البابويَّةث. 

ــا هــو يونيجينتيــو، فيــه أنشــأ عقيــدة كنــز . 2 كتــَب البابــا كليمنــت الســادس منشــوًرا بابويًّ

ــا. َح به الكنيســة ورصَّ

صحأ. 

خطأ  . 

ــع . ٣ ــل مجم ــميٍّ قب ــكٍل رس ــدرت بش ــد ص ــإ ق ــن الخط ــا م ــة الباب ــدة عصم ــن عقي مل تك

._____________ عــام  انعقــَد يف  والــذي  األوَّل،  الفاتيــكان 

 1٥٥أ. 

 . 1 ٧٣ 

 1٧01ت. 

 1٨٧0ث. 

أُِديَن جون هاس من خال مجمع الكنيسة، يف مجمع ______________. . ٤

نيقيَّةأ. 

فورمز . 

كونستانست. 

هيلسبورجث. 
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إن األمــر البابــويَّ إكســورجي دومينــي، أو العبــارة الاتينيَّــة التــي تبــدأ بإدانــة لوثــر باعتباره . ٥

مهرطًقا، تعني _________________.

»امُح املهرطق«أ. 

»امسْحُه يا ر « . 

«ت.  »قُْم يا ر ُّ

»سبِّحوا اآل «ث. 

ــني .   حــني املحليِّ ــاه مــن الفاَّ ــذي الق ــز« بســبب العــداء ال ــة إىل »فورم ــر بصعوب وصــَل لوث

ــف. ــني يف الري ــة واملقيم ــني باملدين املحيط

صحأ. 

خطأ . 

قال لوثر هذه الجملة الشهرية ردًّا عى املجلس الترشيعي الذي دفعه إىل الرتاجع.. ٧

»أنتم الهراطقة«أ. 

»هذا هو رأيي« . 

»اللعنُة عليك«ت. 

»سأفعل كام تقول«ث. 

أسئلٌة للمناقشة: 

ــى اســتدعاًء لحضورهــا، . 1 لــو رفــَض لوثــر حضــوَر أيٍّ مــن املقابــات أو املناظــرات التــي تلقَّ

ــذا  ــيديُنُه ه ــل س ــه، فه ــن أعامل ــر ع ــع لوث ــو تراج ــًة؟ ارشْح. ل ــُب خطيَّ ــل كان لريتك فه

ــا. ــد؟ ارشْح أيًض ــع إىل األب الرتاج

ــاد، وال . 2 ــع االضطه ــل م ــن أن يتعام ــف يجــُب عــى املؤم ــرار الســؤال الســابق، كي عــى غ

ــد املــوت؟ ــه تحــت تهدي ــُه بالرتاجــع عــن إيان ــذي يطالبُ ــاد ال ســيَّام االضطه

كيــف تــردُّ عــى عقيــدة العصمــة البابويَّــة أو عصمــة املجالــس الكنســيَّة؟ مــا هــي الســلطة . ٣

املعصومــة يف الحيــاة املســيحيَّة؟ راِجــْع مقاطــع مثــل 2 تيموثــاوس ٣:  1-1٧.
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مــن أيَّــة آيــة جــاءت عبــارة »يوجــد خنزيــٌر بــّريٌّ طليــٌق يف كَرِْمــك«؟ مــاذا تعنــي العبــارة؟ . ٤

ومــاذا تعنــي يف ســياق املقطــع الكتــايب؟

ما عاقة الدولة بشؤون الكنيسة؟ وما عاقة الكنيسة بشؤون الدولة؟. ٥

هــل يختــرُب املســيحيُّون اعتــداءات مــن الشــيطان، أم أنَّ هــذا مجــرَّد مفهــوم مــن العصــور .  

الوســطى؟ ارشْح.

ــَل عــى يــد املجلــس الترشيعــي، هــل كان هــذا ليثبــَت أنَّ اللــه . ٧ لــو كان لوثــر قــد قُِت

ــن  ــك بشــواهد م ــْم إجابات ــرش؟ ادع ــاة الب ــه مبعان ــة الل ــا عاق ــه؟ م مل يســتجب صات

س. ــدَّ ــا  املق الكت
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٧

ل( النظرة الكاثوليكيَّة للتربي�ر )الجزء األوَّ

المقدِّمة:

ــة  ــم وطبيع ــًدا أصولَه ــون جيِّ ــوم ال يفهُم ــتانتيَّة الي ــة الربوتس ــاء الكنيس ــن أعض ــري م إنَّ الكث

ــأَلُون عــن االختافــات القامئــة  ــة. فعندمــا يُس »احتجــاج« أســافهم ضــدَّ الكنيســة الكاثوليكيَّ

ــا  ــم«، »أن ــد مري ــا ال أعب ــل: »أن ــة مث ــات النمطيَّ ــون بعــض اإلجاب م ــد يقدِّ ــني الكنيســتنْي، ق ب

أؤمــن بالتربيــر باإليــان، وليــس باألعــامل«، أو أنَّ »الخبــز والخمــر يف عشــاء الــر  ال يتحــوَّالن 

ــنْي«. يف هــذا الــدرس، يــرشُح الدكتــور ســربول النقــاط  ــا إىل جســد يســوع ودمــه الحقيقيَّ حقًّ

ــا عقيــدة  ــة يف العقيــدة املطروحــة خــال زمــن مارتــن لوثــر واإلصــاح، موليً ــة واملهمَّ الحقيقيَّ

ــاه. ــز واالنتب ــر ومكانتهــا يف الفكــر الكاثوليــيك كلَّ الرتكي التربي

القراءاُت الكتابيَّة:

تكويــن 1٧: 1-1٤؛ روميــة  : 1-٧؛ 1 كورنثــوس  : 11؛ أفســس 1: 1٣-1٤؛ تيطــس ٣: 1-٧؛ 

يعقــو  2: 1٤- 2؛ ٥:  1

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهم العقيدة الكاثوليكيَّة للتربير ومكانة االستحقاق فيها.

اْقِتباس: 

ــامت  ــم هــذه الكل ــان، يجــب أن تُْفَه ــا باإلي انً ــربَُّر مجَّ ــوُل إنَّ اإلنســان يت ــوُل الرس ــا يق عندم

ْت عنــه، أي أن نقــول  ــة وعــربَّ ــكت بــه جمــوُع الكنيســة الكاثوليكيَّ باملعنــى الــذي لطاملــا متسَّ
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نحــن مــربَّرون باإليــان، ألنَّ اإليــان هــو بدايــة الخــاص البــرشي، وأســاس وأصــل كلِّ تربيــر، 

ــا  ــاُل إنَّن ــذا يُق ــه؛ ول ــع أبنائ ــة م ــون يف لرشك ــاُؤُہ« ولنك ــُن إِرَْض ــاٍن ال ُيِْك ــُدوِن إِي ــذي »ِب وال

انـًـا، ألنَّ ال شء مــن تلــك األشــياء التــي تســبُق التربيــر، ســواء كان إيانـًـا أم أعــاماًل،  مــربَّرون مجَّ

ــُد  ــَس بَْع ــِة فَلَيْ ــِإْن كَاَن ِبالنِّْعَم ــس: »فَ ــوُل الرســوُل بول ــام يق ــه ك ــر. ألنَّ ــة التربي تســتحقُّ نعم

ــًة«. ــُد نِْعَم ــُة بَْع ــِت النِّْعَم ــاَمِل، َوإاِلَّ فَلَيَْس ِباألَْع

ولذلــك، بالنســبة إىل النــاس املربَّريــن بهــذه الطريقــة، ســواء حافظــوا دون انقطــاع عــى النعمة 

وهــا أو اســتعادوها عندمــا ضاعــت، يجــُب أن نشــري إىل كلــامت الرســول: »ُمْكِرِيــَن يِف  التــي تلقُّ

. ألَنَّ اللــَه لَيْــَس ِبظَالِــٍم َحتَّــى  َعَمــِل الــرَّ ِّ كُلَّ ِحــنٍي، َعالِِمــنَي أَنَّ تََعبَُكــْم لَيْــَس بَاِطــًا يِف الــرَّ ِّ

يَْنــَى َعَملَُكــْم َوتََعــَب الَْمَحبَّــِة الَِّتــي أَظَْهرمُْتُوَهــا نَْحــَو اْســِمِه«؛ »فـَـاَ تَطْرَُحــوا ثَِقتَُكــُم الَِّتــي لََهــا 

، ألولئــك الذيــن يعملــون بشــكٍل جيِّــٍد »إِىَل الُْمْنتََهــى« ويثقــون يف  ُمَجــازَاٌة َعِظيَمــٌة«. ومــن ثــمَّ

م لهــم الحيــاة األبديَّــة، ســواء كنعمــٍة موعــودٍة برحمــٍة ألبنــاء اللــه مــن  اللــه، يجــب أن تُقــدَّ

ــى بأمانــة مقابــل أعاملهــم  ــَد بهــا اللــه نفســه، يك تُعطَ خــال املســيح يســوع، وكمكافــأة َوَع

الصالحــة واســتحقاقاتهم. 

— مجمع ترانت

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. معنى كلمة الترير:

ــوُم أ.  ــا تق ــن خاله ــي م ــادَّة الت ــكِّل امل ــده تش ــان وح ــر باإلي ــدة التربي ــر أنَّ عقي ــَد لوث أكَّ

ــَمْت هــذه العقيــدُة الكنيســة، وبالتــايل فهــي تســتحقُّ االهتــامم  الكنيســة أو تســقط. قََس

ــة. ــل بعناي والتحلي

كــام ذكرنــا ســابًقا، فــإنَّ جــزًءا مــن املشــكلة املحيطــة بالتربيــر هــو الكلمــة نفســها. طــوَّر اآلبــاء  . 

الاتينيُّــون األوائــل، اســتناًدا إىل الفولجاتــا، وهــي الرتجمــة الاتينيَّــة للكتــا  املقــّدس، فهَمهــم 

ــة جوســتيفيكاري،  ــان والتفســري الحــريف للكلمــة الاتينيَّ ــون الروم ــن النظــام القان ــر م للتربي

ــارًّا«. وبالتــايل، فــإنَّ الســؤال الــذي يطــرُح نفســه هــو: كيــف يكــن  والتــي تعنــي »يجعــل ب

لغــري البــار، مثــل الخاطــئ الســاقط، أن يُْجَعــَل بــارًّا؟ 

ــر بعــد ت.  ــه التربي ــمُّ في ــا للخــاص يت ــك ترتيبً ــن الكاثولي َر رجــاُل الدي ــق، طــوَّ ــن هــذا املنطل م

ــا«(. ًس ــُل ُمَقدَّ ــا »يُْجَع ــس )حرفيًّ التقدي



ْصالُح ُللَثر والِإ 34

طــوَّر العلــامُء الربوتســتانتيُّون، باســتخدام النســخة اليونانيَّــة للعهــد الجديــد، فهَمهــم للتربيــر ث. 

مــن ترجمــة كلمــة دوكيوســوناي والتــي تعنــي »يُْعلَــُن بــارًّا«. ونتيجــًة لذلــك، جعلــوا التربيــر 

ــٍر مــن اإلصــاح. قبــل التقديــس يف ترتيــب الخــاص. ظهــَر هــذا االختــاف يف وقــٍت مبكِّ

ثانيًا. التربير واألرسار:

ــة األرسار أ.  ــال مامرس ــن خ ــر م ــمُّ التربي ــة، يت ــدة الكاثوليكيَّ ــا للعقي ــابًقا، وفًق ــا س ــام ذكرن ك

ــة. ــرِّ األوَّل: رسِّ املعموديَّ ــع ال ــر م ــدأ التربي ــا يب ــن هن ــٍح. م ــكٍل صحي ــا بش وتفعيله

ــا يف حالــة  .  ــة تنفــي أنَّ املعموديَّــة تضــُع الفــرد تلقائيًّ عــى الرغــم مــن أنَّ الكنيســة الكاثوليكيَّ

ــي الــّر(، إالَّ أنَّهــا تنظــُر  ــى املعموديَّــة أالَّ يشــعر بالعــداء تجــاه تلقِّ نعمــٍة )ينبغــي بالــذي يتلقَّ

ــادرة عــى إحضــار الفــرد إىل هــذه  ــا ق ــار أنَّه ــة نظــرة ســمو وإجــال عــى اعتب إىل املعموديَّ

الحالــة مــن النعمــة، ففــي رسِّ املعموديَّــة، تنســكُب النعمــة.

عــي الكنيســة الكاثوليكيَّــة أنَّ املعموديَّــة تســكُب النعمة يف روح ت.  يَّــة، تدَّ باســتخدام مفهــوم الكمِّ

الفــرد، وبعــد ذلــك يجــُب عــى الشــخص أن يتعــاون ويوافــق )كووبــراري إيــت أســنتاري( 

عــى هــذا االنســكا . إْن فََعــَل الفــرد ذلــك يدخــُل يف حالــة نعمــٍة قابلــٍة للتغيــري.

ثالثًا. التربير والخطيَّة:

ــد يظــلُّ املســيحيُّون أ.  ــن ق ــُر الخــاص، لك ــُن التربي ــة، ال يضم ــا الكاثوليكيَّ ــا لكنيســة روم وفًق

ــه ليــَس كلُّ الخطايــا تســقُط املــرء مــن حالــة النعمــة  يســقطون مــن حالــة نعمتهــم. مــع أنَّ

ــر )عــى عكــس  ــة التربي ــوت إىل حال ــُب امل ــة تجل ــا املميت ــنَّ الخطاي ــة(، لك ــا العرضيَّ )الخطاي

س(. ــدَّ ــا  املُق ــتانتي للكت ــري الربوتس التفس

ــى  .  ــٍة؟ ع ــٍة مميت ــقَط يف خطيَّ ــة، س ــة النعم ــًدا، ويف حال ــيحيًّا متعمِّ ــو أنَّ مس ــدُث ل ــاذا يح م

ــة. ــو: رسُّ التوب ــر ه ــكل رسٍّ آخ ــاٌق يف ش ــد تري ــة، يوج ــن النعم ــقوط م ــن الس ــم م الرغ

ــة الرئيســيَّة تكمــُن يف الرضــا. تنــصُّ العقيــدة ت.  التوبــة لهــا العديــد مــن العنــارص، ولكــن القضيَّ

الكاثوليكيَّــة عــى أنَّــه مــن أجــل بلــوغ حالــة النعمــة والحفــاظ عليهــا، يجــُب أن يتلــَك الفــرُد 

ــل أو  اإليــان والنعمــة واالســتحقاق. تضمــُن التوبــة أن يحافــظ املســيحيُّون عــى برِّهــم املتأصِّ

أن يســتعيدوه مــن خــال أعــامل االســتحقاق املناســبة. تجعــُل هــذه األفعــال مامئـًـا فقــط )أي 

ــل.  مناســبًا( أن يعيــَد اللــُه اإلنســاَن إىل حالــة النعمــة والــربِّ املتأصِّ
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ة أيَّ مكانــٍة لاســتحقاق والرضــا يف مخطَّطــه للتربيــر باإليــان وحــده. ولكــن ث.  نفــى لوثــر بشــدَّ

ــا ســيتمحوُر  ــا، وهــذا م ــلُّ اإليــان مكانً ــيك يحت ــر الكاثولي ــا ســابًقا، يف نظــام التربي ــام أرشن ك

ــا يف الــدرس التــايل. عليــه حديثُن

أسئلٌة للدراسة:

تعني كلمة جوستيفيكاري ______________.. 1

»يربُِّر«أ. 

»يجعُل بارًّا« . 

»يقيُم العدل«ت. 

»يقلُق فقط«ث. 

ـة للعهــد الجديــد . 2 س الربوتســتانت الرتجمــة اليونانيَـّ و الكتــا  املُقــدَّ اســتخدَم مفــرِّ

للوصــول إىل فهــٍم مختلــٍف للتربيــر.

صحأ. 

خطأ  . 

يف ترتيب الكاثوليك للخاص، التربير يسبُق التقديس.. ٣

صحأ. 

خطأ  . 

تعني كلمة إكس أوبريي أوبرياتو ______________.. ٤

»الفرصة املناسبة«أ. 

م« .  »بحكم الفعل املتمَّ

»العمليَّة األساسيَّة«ت. 

»العمل املناسب«ث. 

ــة، فــإنَّ املعموديَّــة متــدُّ روح اإلنســان بَقــْدٍر كبــري مــن النعمــة، . ٥ وفًقــا للعقيــدة الكاثوليكيَّ

ــا يجــُب عليــه أن يتعــاون معهــا. إمنَّ

صحأ. 

خطأ  . 
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الخطايا العرضيَّة تؤدِّي إىل السقوط من النعمة..  

صحأ. 

خطأ  . 

نوال الحّل من الكاهن يليه االعرتاف والندم، وكاهام من عنارص التوبة.. ٧

صحأ. 

خطأ  . 

س املسيحيِّني من االعرتاف بخطاياهم ملسيحيِّني آخرين.. ٨ ُر الكتا  املُقدَّ يحذِّ

صحأ. 

خطأ . 

أسئلٌة للمناقشة: 

ــك، . 1 ــُر كذل ــا؟ إذا كان األم ــا يليه ــة وم ــة الثانويَّ ــور العقائديَّ ــيحيُّون باألم ُ املس ــرَّ ــل يتع ه

ــب  ــا لتجنُّ ــيحيِّني اتِّخاذه ــى املس ــب ع ــي يج ــوات الت ــا الخط ــذا؟ وم ــدُث ه ــامذا يح فل

ــك. ــًة يف إجابت ْم أمثل ــدِّ ــك؟ ق ذل

س عنــد العــودة إىل اللغــات األصليَّــة للكتــا  . 2 مــا الفوائــُد التــي يجنيهــا عالـِـُم الكتــا  املُقــدَّ

يَّــة )اللغــة العاميَّة(  س؟ مــا املزالــُق التــي يجتنبهــا هذا النشــاط؟ هــل اســتخداُم العامِّ املقــدَّ

ارشْح. خطأ؟ 

ــن . ٣ ــْب م ــل؟ أَِج ــاذا تفع ــة؟ وم ــي املعموديَّ ــا ه ــتانتي، م ــري الربوتس ــب التفس بحس

س. الكتــا  املُقــدَّ

سة بحسب التفسري الربوتستانتي؟ ما هدفُها يف الحياة املسيحيَّة؟. ٤ ما هي األرسار املُقدَّ

هل لألعامل مكان يف ساحة التربير؟ ارشْح. هل نتعاوُن يف أمر الخاص؟. ٥
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ــْل إجاباتــك .   ــة ال تُغتَفــر؟ علِّ هــل يكــن للمؤمــن أن يســقَط مــن النعمــة؟ هــل مــن خطيَّ

س. مــن الكتــا  املُقــدَّ

ملاذا تحثُّ رسالة يعقو  ٥:  1 املسيحيِّني عى االعرتاف بخطاياهم بعضهم لبعض؟. ٧
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النظرة الكاثوليكيَّة للتربي�ر )الجزء الثاني(

المقدِّمة:

هــل يدهشــَك أْن تعلــَم أنَّ العقيــدة الكاثوليكيَّــة الحاليَّــة تعلــُن أنَّ كلَّ الربوتســتانت ملعونون؟ 

قــوا هــذا  جديــٌر باملاحظــة أنَّــه إذا تــمَّ التحقيــق يف األمــر، فــإنَّ معظــم الربوتســتانت لــن يصدِّ

ــا  ــزاُل عــى موقفه ــا ت ــوم م ــة الي ــإنَّ الكنيســة الكاثوليكيَّ ــح، ف ــه لألســف صحي االفــرتاض. لكنَّ

الــذي اتَّخَذتْــه يف القــرن الســادس عــرش يف مجمــع ترانــت. كان الخــاف الرئيــيُّ يف املجمــع 

يتعلَّــُق بعقيــدة التربيــر، وال ســيَّام دور اإليــان فيــه. يظــلُّ املفهــوم الشــامل والواضــح للتربيــر 

م الدكتــور  أمــرًا رضوريًّــا لفهــم االختافــات بــني الربوتســتانتيَّة التاريخيَّــة والكاثوليكيَّــة، ويقــدِّ

ســربول هــذا التوضيــح يف درس اليــوم.

القراءاُت الكتابيَّة:

أعــامل الرســل 1٥؛ روميــة 1: 1٧؛ ٣: 21-٥: 21؛ ٨: ٣٣–٣٤؛ 10: 1٣-1٨؛ 2 كورنثــوس ٥: 21؛ 

ــا 1: ٩. ــة 1:  -10؛ ٣: 2٤؛ 1 يوحنَّ غاطي

األهداُف التعليميَّة:

يَّة عقد مجمع ترانت يف القرن السادس عرش للعقيدة الكاثوليكيَّة.. 1 أْن تفهَم أهمِّ

أْن تفهَم موقع اإليان يف نظام التربير الكاثولييك.. 2
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اْقِتباس: 

الســبب الحقيقــي يف أنَّ عقيــدة التربيــر بالنعمــة وحدهــا مــن خــال اإليــان وحــده ال تحظــى 

بشــعبيَّة هــو أنَّهــا تجــرح كربياءنــا جرًحــا خطــريًا. 

— جون آر دبليو ستوت

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. مجمع ترانت وإرثُه:

ــة إىل أ.  ــت الكنيســة الكاثوليكيَّ ــر، دع ــدة التربي ــن عقي ــة ع ــة الناتج ــة الاهوتيَّ ــى الضجَّ ردًّا ع

عقــد مجمــعٍ مســكونٍّ كبــريٍ يف منتصــف القــرن الســادس عــرش. حــدَث ذلــك يف مدينــة ترانتــو 

م هــذا املجمــُع املســكون املراســيم الكاثوليكيَّــة الرســميَّة بشــأن التربيــر، هــذه  يف إيطاليــا وقــدَّ

ــة  ــة للكنيس ــرة الغالب ــبب النظ ــوم بس ــى الي ــة حتَّ ــارية وذات صل ــزال س ــي ال ت ــيم الت املراس

ــة للكنيســة وتقليدهــا. ــة إىل الســلطة الثابت الكاثوليكيَّ

ــر  .  ــدة التربي ــاوَل عقي ــا، وتن ــد مــن القضاي ــاوَل العدي ًة وتن ــت جلســاٍت عــدَّ ــَد مجمــع تران َعَق

خــال الجلســة السادســة. طــوَّر املجمــع عــدًدا مــن القوانــني التــي وصفــت عقيــدة التربيــر 

ــة(. ــام )ملعون ــا هرطقــة وأناثي ــة باإلصــاح بأنَّه باإليــان وحــده الخاصَّ

هــذه اإلدانــة انتهَكــْت أحــد املبــادئ األساســيَّة لرســالة اإلنجيــل، وقََضــْت فعليًّــا عــى كلِّ رجــاء ت. 

يف الوحــدة بــني الربوتســتانت والكاثوليــك بســبب هــذا االختــاف األســايس يف اإلنجيــل.

ثانيًا. مجمُع ترانت والتربير:

علََّم املجمُع بوضوٍح أنَّ اإليان هو الرشُط الروري للتربير.أ. 

ولإليــان ثاثــُة عنــارص أو خطــواٍت مرتبطــٍة بــه: إينيتســيوم )يبــدأُ اإليــان كنقطــة االنطــاق  . 

ــة التربيــر(، وفوندامنتــوم )يعمــُل اإليــان كالبنيــة األساســيَّة التــي يثبــُت  التــي تســتهلُّ عمليَّ

ــن  ــك، ال يك ــا لذل ــر(. وفًق ــان هــو الجوهــر األســايس للتربي ــر(، ورودكــس )اإلي ــا التربي عليه

الحصــول عــى تربيــٍر بــدون إيــان.

ــا، ت.  ــا كافيً ــه ليــس رشطً ــا، فإنَّ ــا رضوريًّ ــه رشطً ــإنَّ اإليــان عــى الرغــم مــن كون ــك، ف ومــع ذل

ــوَّة  ــا النتيجــة املرُج ــَج يف حــدِّ ذاته ــن تنت ــة اإليــان موجــودة، فل ــت حال ــه إذا كان ــى أنَّ مبعن

ــتعلة(. ــا مش ــار وإبقائه ــعال الن ــيجني ودوره يف إش ــرار األوكس ــى غ )ع
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ــا باإليــان. ث.  ــه يظــلُّ محتفظً ــر، ولكنَّ ــد التربي ــة النعمــة، ويفق ــد يســقُط املســيحيُّ مــن حال ق

ــيك. ــر يف النظــام الكاثولي ــة اإليــان للتربي ــدلُّ عــى عــدم كفاي وهــذا ي

ــي يحصــُل ج.  ــة األداة، والوســيلة، الت ــرَب املجمــُع رسَّ املعموديَّ ــر؟ اعت ــا الســبب الوســيي للتربي م

الفــرُد مــن خالهــا عــى النعمــة املــربِّرَة. ما صــدَم املُصلِحــني، ألنَّهــم آمنــوا أنَّ الوســيلة الوحيدة 

للحصــول عــى النعمــة هــي مــن خــال اإليــان وحــده وليــس االيــان والــّر.

ــُة النظــرة التحليليَّــة للتربيــر. الجملــة التحليليَّــة ح.  عــاوًة عــى ذلــك، تدعــُم الكنيســة الكاثوليكيَّ

هــي جملــٌة صحيحــٌة بطبيعتهــا. ولذلــك، صحيــح أنَّ الربوتســتانت والكاثوليــك كليهــام متَّفقــان 

ــة النظــرة  ــإنَّ وجه ــر، ف ــارٌّ لحــدوث التربي ــن أّن هــذا اإلنســان ب ــه يجــب أن يعل عــى أنَّ الل

ــًا يســتحقُّ اإلعــان. يجــب أن يــرى  التحليليّــة تتطلَّــب أن يتلــك الشــخص بالفعــل بــرًّا متأصِّ

اللــه الــربَّ الكامــل ليُْعلِــَن الــربَّ الكامــل.

س وال ضامئرهــم تتَّفــق وتوافــق خ.  ــدَّ ــا  املُق ــار هــذا املوقــف اســتجابَة املُصلِحــني، إذ ال الكت أث

ــة. عــى هــذا العــبء املُلقــى عــى عاتــق الفــرد مــن خــال هــذه النظــرة التحليليَّ

أسئلٌة للدراسة:

ال مكان ملراسيم مجمع ترانت يف العقيدة واملامرسات الكاثوليكيَّة اليوم.. 1

صحأ. 

خطأ . 

ــاءة فهــم . 2 ــر إىل إِس ــني يف الجلســة السادســة للمجمــع املتعلِّقــة بالتربي تشــرُي بعــُض القوان

ــم. ــايل مل تِدنُْه موقــف املصلحــني وبالت

صحأ. 

خطأ . 

يف نظام التربير الكاثولييك، اإليان هو ______________.. ٣

فيٌّ للتربيرأ.  عنٌر تعسُّ

رشٌط كاٍف للتربير . 

رشٌط رضوريٌّ للتربيرت. 

ٌن ثالث للتربيرث.  مكوِّ
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وفًقا للكاثوليكيَّة، إذا ارتكب املرَء خطيًَّة ُمِميتًة، فاإليان _____________.. ٤

يتاىش أيًضا بالرورة أ. 

قد يستمرُّ اإليان موجوًدا يف املؤمن . 

مل يكن موجوًدا عى اإلطاق يف الفردت. 

هو الطريقة الوحيدة إلعادة الفرد إىل النعمةث. 

د من السببيَّة، فَمْن أثَّر فيهم يف املقام األوَّل؟. ٥ للكنيسة الكاثوليكيَّة نظام معقَّ

أفاطونأ. 

زينو . 

أرسطوت. 

ُسقراطث. 

تنظُر الكنيسة الكاثوليكيَّة النظرة التحليليَّة إىل التربير..  

صحأ. 

خطأ . 

 أسئلٌة للمناقشة: 

مــا الــدور الــذي تلعبُــُه املجامــع يف الكنيســة الربوتســتانتيَّة اليــوم؟ مــا طبيعــة ســلطتها ومــا . 1

س منوذًجــا الســتخدام هــذه الوســائل؟ ارشْح. م الكتــا  املُقــدَّ هــو مــداه؟ هــل يُقــدِّ

هــل ينبغــي للربوتســتانت أن ينخرطــوا يف املنتديــات واالتِّفاقــات املســكونيَّة مــع الكنيســة . 2

ــيَّة  ــب األساس ــات حــول الجوان ــاك خاف ــت هن ــف األخــرى إذا كان ــة أو الطوائ الكاثوليكيَّ

س. لإلنجيــل؟ ارشْح وادعــْم موقفــك مــن الكتــا  املُقــدَّ

كيف سيعيُش املرء ويعمُل يف ظلِّ االعتقاد بأنَّه قد يفِقُد خاصه األبدي إذا أخطأ؟. ٣

ــُد . ٤ ــة. هــل رســالة يعقــو  يؤيِّ دافــْع عــن التربيــر باإليــان وحــده مــن وجهــة نظــر كتابيَّ

ــا؟ ارشْح. ــك أم تُِعيُقه قضيَّت
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ــل يف أيَّــِة مرحلــٍة مــن مراحــل حياتــه مبعــزل . ٥ ــَق الــربَّ املتأصِّ هــل يكــن للمســيحي أن يحقِّ

عــن املســيح؟ إذا كان األمــر كذلــك، كيــف؟ إذا مل يكــن كذلــك، فلــامذا؟

هل يجذبَك نظام التربير الكاثولييك؟ ملاذا؟.  



43

٩

نظرُة الربوتستانت للتربي�ر

المقدِّمة:

ــل يف الفهــم  يف الثقافــة املعــارصة، ينفــُر كثــريون مــن مجــرَّد فكــرة االحتســا  املــزدوج املتأصِّ

ــد  ــه الوحي ــى ابن ــن ع ــا اآلخري ــه بوضــع خطاي ــام الل ــون إنَّ قي ــر. ويقول الربوتســتانتي للتربي

ى  ــدَّ ــيح، يتح ــتحقاق املس ــا  اس ــى حس ــارٌّ ع ــب ب ــه أنَّ املذن ــت نفس ــُن يف الوق ــام يعل بين

املنطــق ويخلــُق شــكًا مــن أشــكال »إســاءة معاملــة األطفــال«. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا املوقــف 

يشــرُي إىل خلــٍل خطــريٍ يف التفكــري، ألنَّ اآل  ال يــيُء إىل ابنــه. عــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ 

ــب  ــن طي ــُل هــذا العــبء ع ــب، وهــو يتحمَّ ــوق الصلي ــُع عــى كاهــل املســيح ف ــا تق ذنوبن

ــُل  خاطــر مــن أجــل قطيعــه. عــاوًة عــى ذلــك، فــإنَّ املوقــف ضــدَّ االحتســا  املــزدوج يقلِّ

ــٌة كــام سيكشــُف لنــا الدكتــور ســربول يف  ــة اللــه ألبنائــه، وهــي محبَّ بشــكٍل خطــريٍ مــن محبَّ

هــذا الــدرس، تنقــُل الخطــاة مــن اليــأس إىل الخــاص.

القراءاُت الكتابيَّة:

تكويــن 1٥؛ أعــامل الرســل 1٥؛ روميــة 1: 1٧؛ ٣: 21-٥: 21؛ ٨: ٣٣–٣٤؛ 10: 1٣-1٨؛ 2 كورنثــوس 

٥: 21؛ غاطيــة 1:  -10؛ ٣: 2٤؛ 1 يوحنــا 1: ٩

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهم عقيدة التربير الربوتستانتيَّة التي تتعارُض مع املوقف الكاثولييك.
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اْقِتباس:

ــون  ــاس يفهم ــل الن ــخصيَّة، ليجع ــه الش ــربة حيات ــَد بخ ــذي اسرتش ــل، ال ــو الرج ــر ه كان لوث

ــه«، كان  ــّر الل ــح »ب ــرار مصطل ــى غ ــل املســيح. ع ــي إلنجي ــى األصــي والحقيق ًدا املعن ــدَّ مج

س مــرارة. ولكــن عندمــا  ــا  املقــدَّ ــه مــن أكــر كلــامت الكت ــة« بالنســبة إلي ــح »التوب مصطل

ــَم  ــَم »الطريقــة الصحيحــة للتوبــة«. وفَِه ــرَّ اللــِه بإيــاٍن«، تعلَّ عــرَف مــن روميــة 1: 1٧ أن »ِب

ــة  ــامل االستحســان املطلوب ــا بأع ــة له ــى ٤: 1٧ ال عاق ــة يف متَّ ــة املطلوب ــك أنَّ التوب ــد ذل بع

ــة ولكنَّهــا قامئــة عــى »تغيــري الفكــر مــن خــال نــدم داخــي  يف صياغــة االعــرتاف الكاثوليكيَّ

ــكل فوائدهــا مثــرة النعمــة.  ــا وب حقيقــي« وكانــت بحــدِّ ذاته

— هريمان بافينك

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. اإليان وحده واملفهوم الربوتستانتي للتربير:

ــني أ.  ــايس ب ــاف األس ــارة االخت ــذه العب ــُل ه ــده ومتثِّ ــان وح ــدي اإلي ــوال في ــة س ــي كلم تعن

ــرُي  ــرش. تش ــادس ع ــرن الس ــريًا يف الق ــا كب ــدث اضطرابً ــذي أح ــة ال ــتانتيَّة والكاثوليكيَّ الربوتس

ــة  يَّ ــده(، إىل األهمِّ ــان وح ــدي )اإلي ــوال في ــك س ــا يف ذل ــة، مب ــَدہ( الخمس ــوال )َوْح ــواع س أن

ــده. ــان وح ــر باإلي ــدة التربي ــرْبى لعقي الُك

ــُق التربيــر، ومــن هــذا  .  يعلــُن الربوتســتانت املصلحــون أنَّ اإليــان باملســيح وعملِــه وحــده يحقِّ

التربيــر تنشــأ األعــامل. ومــن ناحيــٍة أخــرى، تؤكِّــد النظــرة الكاثوليكيَّــة أنَّ إيــان زائــد أعــامل 

يســاوي تربيــر.

ثانيًا. عقيدة االحتسا :

وس البــاّر ويف محــره ألنَّــه أ.  كيــف يكــن إلنســاٍن غــري بــارٍّ أن يقــف أمــام متطلَّبــات اللــه القــدُّ

كــام يقــول الرســول بولــس، »إِِذ الَْجِميــُع أَْخطـَـأُوا َوأَْعَوزَُهــْم َمْجــُد اللــِه«؟ )انظــْر روميــة ٣(.

ــُن  .  ــه ال يعل ــُد أنَّ الل ــي تؤكِّ ــر، والت ــة للتربي ــة الكاثوليكيَّ ــرة التحليليَّ ــن النظ ــض م ــى النقي ع

ــة تعتــرب  ــٌل فيــه، فــإنَّ النظــرة اإلصاحيَّ ، وأنَّ الــربَّ متأصِّ ــارٌّ ــه ب ــارًّا إاِلَّ حــني يجــُد أنَّ اإلنســاَن ب

ــٍل  ــا. حــني يعلــُن اللــه أنَّ أحدهــم بــارٌّ يف نظــره فهــو ال يســتنُد إىل شء ُمتأصِّ التربيــر تكامليًّ

ــك  ــف إىل ذل ــٍر أُِضي ــتناًدا إىل أم ــك عــى أســاس أو اس ــل ذل ــه يفع ــل إنَّ ــك الشــخص، ب يف ذل

ــر  ــرٌّ دعــاه لوث ــرُّ املســيح، وهــو ب ــك الشــخص هــو ب ــر املضــاف إىل ذل ــك األم الشــخص. وذل

ــٌب(. ــرٌّ غري ــوم )ب ــه يوستتســيوم أليين ــا( ويوصــف بأنَّ ــوس )خــارٌج عنَّ إكســتا ن
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تأيت عقيدة االحتسا  يف هذا املزج وتزيد من االنقسام بني اإلصاح والفكر الكاثولييك.ت. 

ــح الرســول بولــس، مســتخدًما إبراهيــم كمثــال، أنَّــه عــى الرغــم مــن وجــود الخطيَّــة يف ث.  يوضِّ

حيــاة إبراهيــم، فقــد أعلنــه اللــه بــارًّا ألنَّــه آمــَن بالوعــد. احتســب اللــه لــه بــرَّ املســيح، ونقــَل 

بــرَّ املســيح قانونيًّــا وطبَّقــه عــى إبراهيــم عــى حســا  اإليــان.

ــاٌة يف ج.  ــراٌر وخط ــن أب ــور: أي »نح ــت بيكات ــتس إي ــيمول يوس ــارة س ــر عب ــاغ لوث ــمَّ ص ــن ث وم

الوقــت نفســه«. مــن وجهــة نظــٍر معيّنــٍة، نحــن خطــاٌة. ومــع ذلــك، مــن وجهــة نظــٍر مختلفــٍة، 

ــرَبُ أبــراًرا عــى حســا  احتســا  بــرِّ املســيح. هــذا هــو جوهــر اإلنجيــل والــذي يســمُح  نُْعتَ

مبصالحــة اإلنســان مــع اللــه.

ــرُّه محســتٌب يل، يقــُف يف ح.  ــي محســتبة عــى يســوع وب إن االحتســا  املــزدوج، أي أنَّ خطيَّت

ــن تبقــى  ــوم الكنيســة أو تســقط. بطبيعــة الحــال، ل ــادَّة تق ــب اإلصــاح، وعــى هــذه امل قل

ــًة أمــام هــذا االنحــراف عــن تعاليمهــا. ــة صامت الكنيســُة الكاثوليكيَّ

أسئلٌة للدراسة:

ــة . 1 يَّ ــارة إىل األهمِّ ــع اإلش ــَدہ«، م ــن الـ»َوْح ــواع م ــون ______________ أن ــوَّر املُصلِح ط

ــده. ــان وح ــر باإلي ــدة التربي ــة لعقي املحوريَّ

اثننْيأ. 

خمسة . 

عرشةت. 

أربعة عرشث. 

اتَّفَق املصلحون والكاثوليك عى رضورة ______________.. 2

اإليانأ. 

اإليان وحده . 

تحويل الجوهرت. 

املطهرث. 

ال يتطلَُّب التربير إمتام أعامل الناموس.. ٣

صحأ. 

خطأ . 



ْصالُح ُللَثر والِإ 46

 استخدَم املصلحون النظرة التحليليَّة لنظام التربير الخاص بهم.. ٤

صحأ. 

خطأ . 

يســتخدُم الرســوُل بولــس أحــَد اآلبــاء وهــو ______________ كنمــوذج للتربيــر باإليــان . ٥

عــى الرغــم مــن وجــود الخطيَّــة.

إبراهيمأ. 

إسحاق . 

يعقو ت. 

يوسفث. 

تعني سيمول يوستس إيت بيكاتور ______________..  

»بارٌّ وصالح يف الوقت نفسه«أ. 

»تناول الطعام أثناء الحديث« . 

»بارٌّ وخاطئ يف الوقت نفسه«ت. 

»محاكاة الباّر وليس الخاطئ«ث. 

ُيثُِّل التربير باإليان وحده طريقة واحدة فقط لتحقيق الخاص األبدي.. ٧

صحأ. 

خطأ  . 

أسئلٌة للمناقشة: 

للمراجعة، ارشِح الفرق بني رشط رضوري ورشط كاٍف للتربير.. 1

ما هي األخبار السارَّة يف اإلنجيل؟. 2

اذكــْر بعــض العقائــد األساســيَّة لإلنجيــل التــي ينبغــي أالَّ يقبلهــا أيُّ مســيحي. ادعــْم قامئتك . ٣

س. بشــواهد مــن الكتــا  املُقدَّ
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ما املكانة التي تحتلُّها أعامُل الناموس يف عمليَّة التربير؟. ٤

ــدة . ٥ ــى عقي ٍة ع ــدَّ ــواء، بش ــدٍّ س ــى ح ــون ع ــيحيُّون وعلامنيُّ ــاس، مس ــارُع الن ــاذا يتص مل

ـة؟ االحتســا ؟ ومــاذا يخربُنــا هــذا عــن الطبيعــة البرشيَـّ

كيــف يعلــُن اللــه أنَّ أحدهــم بــارٌّ إن كانــت لديــه خطيّــٌة واســتمرَّ فيهــا بعــد إعــان اللــه؟ .  

س لَدْعــِم إجابتــك. اســتخدْم األمثلــة والكتــا  املُقــدَّ

هل يتنازُل الله عن استقامته يف عقيدة التربير باإليان وحده؟ ارشْح.. ٧
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١٠

الردُّ على اعرتاضات كنيسة روما

المقدِّمة:

ــه  ــا، وأنَّ ــه متســامٌح متاًم ــا مــا يِصُفــون اللــه بأنَّ ــني غالبً ــة وبعــض اإلنجيليِّ إّن الثقافــَة العلامنيَّ

يَّــة  فاتــح ذراعيْــه لقبــول جميــع النــاس. ومــن هــذا املنطلــق تدعــو الثقافــة العلامنيَّــة إىل الحرِّ

يف التــرُّف كيفــام يبــدو صائبًــا، ألنَّــه إذا كان اللــه إلــه محبَّــة، فمــن املؤكَّــد أنَّــه لــن ييِّــز بــني 

ــا، ألنَّ ر َّ الجنــود الســاموي يطالــُب خليقتــه  ــًدا. لكــنَّ هــذه الصــورة خاطئــة متاًم النــاس أب

ــد  ــر أوالده بع ــى تربي ــُل ع ــْن يعم ــده َم ــه وح ــح أنَّ الل ــارم. صحي ــي الص ــاط األخاق باالنضب

ــه يطالبهــم بالتعــاون والخضــوع لفرائضــه وقوانينــه. يف هــذا  دخولهــم يف حالــة النعمــة، لكنَّ

الــدرس األخــري عــن لوثــر واإلصــاح، يســتعرُض د. ســربول الدخــول يف حالــة النعمــة مــن خــال 

ــة التربيــر. عمليَّ

القراءاُت الكتابيَّة:

ــة 1: 1٧؛ ٣:  ــل 1٥؛ رومي ــامل الرس ــوق 2: ٤؛ أع ــور ٥1: 1٧؛ حبقُّ ــن 1٥؛ 22: 1-1٩؛ مزم تكوي

21-٥: 21؛ ٨: ٣٣–٣٤؛ 10: 1٣-1٨؛ 2 كورنثــوس ٥: 21؛ غاطيــة 1:  -10؛ ٣: 2٤؛ يعقــو  2: 

1٤- 2؛ 1 يوحنَّــا 1: ٩

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهَم ردَّ فعل الكاثوليك عى إعان الربوتستانت التربير باإليان وحده.. 1

تها عند التمحيص.. 2 أن تدرك عمق عقيدة التربير باإليان وحده ورشعيَّتها ومدى صحَّ
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اْقِتباس:

ملــاذا إذن، نحــن مــربَّرون باإليــان؟ ألنَّنــا باإليــان منســُك بــربِّ املســيح، الــذي بــه وحــَدہ ننــال 

املصالحــة مــع اللــه. لكــن ال يكننــا الوصــول إىل هــذا ]التربيــر[ دون الوصــول يف الوقــت عينــه 

ســه أيًضــا. وهــذان االمتيــازان مرتبطــان  إىل التقديــس.... فــا يــربُِّر املســيُح أحــًدا دون أن يقدِّ

مًعــا بربــاٍط ال يكــن فصمــه أبــًدا، بحيــث إنَّ الــذي ينرينــا بحكمتــه يَْفِدينــا أيًضا، والــذي يفدينا 

ُســنا أيًضــا... ومبــا أّن الــر  جعلَنــا نتمتَّــُع بهاتــنْي الربكتــنْي فقــط  يربِّرُنــا أيًضــا، والــذي يربِّرُنــا يقدِّ

عندمــا بـَـَذَل نفســه ألجلنــا، فقــد أعطاهــام ]التربيــر والتقديــس[ مًعــا، ومل ينــح أبــًدا الواحــدة 

ــدون أعــامل، ولكــن  ــس ب ــن، لي ــا مربَّري ــة كونن ــا مــدى صحَّ دون األخــرى. وهكــذا يتَّضــح لن

ليــس بواســطتها أيًضــا. ألنَّ اتِّحادنــا باملســيح، والــذي بــه نتــربَّر، يشــتمُل التقديــس والــربّ أيًضــا.

— جون كالفن

الخطلُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. االعرتاض األوَّل عى التربير باإليان وحده:

ــق أ.  ــا يتعلَّ ــتانتي يف م ــاح الربوتس ــدات اإلص ــى تأكي ــة األوَّل ع ــة الكاثوليكيَّ ــرتاض الكنيس اع

ــزم، أو تناقــض القوانــني ضــدَّ املصلحــني.  ــر باإليــان وحــده يشــتمل تهمــة أنتاينومياني بالتربي

يــرًة خاطئــًة بينــام ال يزالون  ي الربوتســتانت بأنَّهــم يعيشــون طوًعــا حيــاًة رشِّ اتَّهــم هــذا التحــدِّ

عــون املثابــرة يف حالــة النعمــة. يدَّ

ــى  .  ــامل. ع ــن األع ــا م ــا خاليً ــد إيانً ــده ال يولِّ ــان وح ــر باإلي ــول إنَّ التربي ــون بالق ردَّ املُصلِح

ُن اإليــان املخلِّــص هــي:  العكــس، يجــب أن يتلــك كلُّ مســيحي حقيقــي ثاثــة عنــارص تكــوِّ

ــوس،  ــه؛ وأَِسْنُس ــيح وعمل ــوى شــخص املس ــة ملحت ــة الفكريَّ ــري إىل املعرف ــذي يش نوتيشــيا، ال

ــا أن يوافقــوا عــى  ــل أيًض ــل ب ــق اإلنجي ــب أالَّ يعــرف املســيحيُّون فحســب حقائ ــذي يتطلَّ ال

صدقهــا ويؤمنــوا بــه؛ وفيدوكيــا، التــي تدعــو املســيحيِّني إىل وضــع ثقتهــم الشــخصيَّة يف يســوع 

ــص عــن االعــرتاف واملوافقــة  نــات اإليــان الــذي يخلِّ ــص مــن خطاياهــم. تختلــُف مكوِّ كمخلِّ

ــى  ــرح ع ــون بف ــون ويوافق ــون يعرتف ــون الحقيقيُّ ــه، فاملؤمن ــيطان وأعوان ــا الش ــي أعطاه الت

حــاوة وجــامل وتفــوُّق يســوع املســيح املســيَّا.

عاوًة عى ذلك، ال يأيت اإليان املُخلِّص إالَّ من التجديد الذي يقوم به الروح القدس.ت. 
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ثانيًا. االعرتاُض الثان عى التربير باإليان وحده:

مــه الله كــام وصَفــه املُصلِحون أ.  قالــت الكنيســة الكاثوليكيَّــة أيًضــا إن إعــان الــرّب هــذا الــذي قدَّ

ال يكــن إالَّ أن يكــون خياليًّــا، فكيــف يكــن للــه أن يُعلــَن الخاطــئ بارًّا؟

جــاء ردُّ الربوتســتانت عــى هــذا االعــرتاض بوضــوٍح وإيجــاٍز. قــد يعلــن اللــه اإلنســان بــارًّا ألنَّــه  . 

يحتســُب فعليًّــا بــرَّ املســيح الفعــيَّ لــه. ال مجــال للخيــال يف هــذه املعادلــة هنــا.

ثالثًا. االعرتاض الثالث عى التربير باإليان وحده:

ــض أ.  ــّم لدح ــا األداة األه ــو  باعتباره ــالة يعق ــم رس ــة تعالي ــة الكاثوليكيَّ ــتخدمت الكنيس اس

ــتانتي. ــاح الربوتس اإلص

ــى  .  ــز ع ــذي يركِّ ــان ال ــاح الث ــو  األصح ــالة يعق ــة برس ــو الكنيســة الكاثوليكيَّ استشــهَد ممثِّل

تهــم. مــن  »تـَـَرْوَن إًِذا أَنَّــُه ِباألَْعــاَمِل يَتَــرَبَُّر اإلِنَْســاُن، الَ ِباإِليَــاِن َوْحــَدُہ« باعتبارهــا جوهــر حجَّ

س، وبالتايل،  الواضــح، أنَّهــم جادلــوا، أنَّ اإليــان وحــده ال يصمــُد أمــام التدقيــق يف الكتا  املقــدَّ

فــإنَّ االســتحقاق شــغَل مكانًــا يف عمليَّــة التربيــر أكــر مــامَّ أتاحــه لــه الربوتســتانت.

ُث بولــس كثــريًا عــن ت.  ومــع ذلــك، يبــدو أنَّ روميــة ٣-٥ تتناقــُض مــع يعقــو  2، حيــث يتحــدَّ

التربيــر باإليــان وحــده.

ــدَّ مــن التوفيــق ث.  ــة التناقــض، فــا ب س تســتبعُد إمكانيَّ ــا  املقــدَّ مبــا أنَّ عقيــدة وحــي الكت

بــني الرســالتنْي.

اســتعمل كلٌّ مــن يعقــو  وبولــس الكلمــة اليونانيَّــة نفســها )ديكياســون( للتربيــر وقــد أشــارا ج. 

إىل أحــد اآلبــاء وهــو )إبراهيــم( كنمــوذج لهــام.

ينشــأ اعتبــاران يف حــلِّ هــذه الصعوبــة. أوَّاًل، االقتبــاس الــذي اســتعمله بولــس لإلشــارة إىل تربيــر ح. 

ــته  ــو  يف مناقش ــتخدُم يعق ــني يس ــن، يف ح ــفر التكوي ــن س ــاح 1٥ م ــم َورََد يف األصح إبراهي

ســجّل تكويــن 22. إًذا وفًقــا لهــذا الجــدول الزمنــي، فــإنَّ إبراهيــم موجــود يف حالــة تربيــر يف 

األصحاحــات الســابقة مــن ســفر التكويــن قبــل أن يكــون قــد قــام بــأيِّ عمــٍل مــع إســحاق.

ــا، يظهــُر الحــلُّ الحقيقــيُّ للمشــكلة عــرب دراســة األســئلة التــي يجيــُب عنــه الرســل. يف 2: خ.  ثانيً

ث عــن عمليَّــة التربيــر، ولكنَّــه مهتــّم بتأكيــد وإثبات  1٤ مــن رســالته، ال يقصــُد يعقــو  التحــدُّ

التربيــر الحقيقــي. وفًقــا ليعقــو  ينتــج اإليــان الحقيقــي أعــامل بــّر كثمــر الــروح واالمتنــان، 

. يتَّفــُق جميــع الربوتســتانت مــع هــذه الفكــرة،  ــد وجــود إيــاٍن حقيقــيٍّ والتــي بدورهــا تؤكِّ
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. هــذه األعــامل ال  ــال، إيــاٌن حــيٌّ وَوَصــَف لوثــر هــذا اإليــان بـــ »فيديــس فيفــا«، أي إيــاٌن فعَّ

تســاهم يف التربيــر بــل تتدفَّــق منــه.

ــح، د.  ــر باملعنــى الاهــويت األســمى للمصطل ــح التربي ــُس مصطل ــة أخــرى، اســتخدَم بول مــن ناحي

ــة. فاإليــان وحــده،  ــر يف رســالته إىل أهــل رومي ــاج التربي ــح دور اإليــان يف إنت وأراد أن يوضِّ

ــُه الــروح القــدس يف قلــب الفــرد، ينتــج عنــه إعــاٌن اللــه عــن الــرب. الــذي يضُع

ــك ألغــراض ذ.  ــر، فإنَّهــام يفعــان ذل ث كلٌّ مــن بولــس ويعقــو  عــن التربي ــام يتحــدَّ ــك بين لذل

َ أنَّ اإليــان الحــي الحقيقــي  ــنيِّ ــمُّ الخــاص، ويعقــو  ليب ــف يت ــس ليــرشح كي ــة: بول مختلف

ــن. ــا أمــام اآلخري ــج أعــاماًل يكــن التعــرُّف عليه ينت

عــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الحقيقــة ال تــزال بســيطة، إال أنَّهــا تشــكُِّل حجــر الزاويــة يف اإلنجيــل، ر. 

والدعــوة إىل االعتــامد الكامــل عــى اللــه أجــربت املصلحــني عــى إعــان ســويل ديــو جلوريــا 

باســتمرار: »املجــد للــه وحــده،« ألنَّ الخــاص هــو مــن الــرّ .

 أسئلٌة للدراسة:

أعلنــت الكنيســة الكاثوليكيَّــة عــن خمــس قضايــا خافيَّــة رئيســيَّة مــع املصلحــني وعقيــدة . 1

تهــم. التربيــر خاصَّ

صحأ. 

خطأ  . 

ــة املصلحــني الربوتســتانت بـــ ______________ يف عقيــدة . 2 اتَّهمــت الكنيســة الكاثوليكيَّ

تهــم. التربيــر خاصَّ

القدريَّةأ. 

أنتاينوميانيزم . 

الباجيَّةت. 

النسطوريَّةث. 

وفًقا للمصلحني، فإنَّ اإليان الذي يخلِّص له ثاثة عنارص، هي ____________.. ٣

 نوتيشيا وأسنسوس ودينسياأ. 

نوتيشيا وأسنسوس وفيدوكيا . 

العدل وأسنسوس وفيدوكيات. 

نوتيشيا وجستوس وفيدوكياث. 
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عرّف إدواردز اإلرادة بأنَّها اختيار العقل.. ٤

صحأ. 

خطأ . 

ـُة عــى النظــرة التحليليَّــة إلعــان اللــه للتربيــر، التــي . ٥ اعرتضــِت الكنيســُة الكاثوليكيَـّ

الربوتســتانت. للمصلحــني 

صحأ. 

خطأ . 

ة..   ة رسالة يعقو ، واصًفا إيَّاها بأنَّها رسالة هشَّ شكَّ لوثر يف صحَّ

صحأ. 

خطأ . 

ــة التربيــر، بينــام . ٧ كتــب بولــس يف رســالته إىل أهــل روميــة عــن اكتســا  الخــاص يف عمليَّ

خاطــب يعقــو  _________________.

انبثاق األعامل من اإليانأ. 

خاص الناس باألعامل . 

مقياس االستحقاقت. 

الهوت االنتصارث. 

أسئلٌة للمناقشة: 

ــْل إجابتــك، وإذا أجبــَت . 1 هــل يوجــُد مفهــوم »اإليــان الســهل« بــني املســيحيِّني اليــوم؟ علِّ

بنعــم، كيــف تحــاوُل تغيــري هــذه الحالــة؟

مــن بــني العنــارص الثاثــة لإليــان الــذي يُخلِّــص، مــا هــي العنــارص التــي يتلُكهــا الشــيطان . 2

ديــن؟ وأعوانــه؟ ملــاذا ال يزالــون يف موقــف إدانــة؟ كيــف يُقارَنـُـون بغــري املتجدِّ

هــل اإليــان املســيحي الحقيقــي ينطــوي عــى نشــاط للعقــل؟ هــل ينطــوي عــى نشــاط . ٣

س. املشــاعر؟ ارشْح إجابتــك باســتخدام الكتــا  املقــدَّ
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هــل يكــن للمســيحي أن يكــون يف عــداوة حقيقيَّــة مــع اللــه؟ هــل يكــن للمســيحي أن . ٤

يعيــش حيــاة غــري املؤمــن ومــع ذلــك يظــلُّ يف حالــة النعمــة؟ ارشْح إجاباتــك.

ــا . ٥ ــه؟ م ــض نفس ــه يناق ــدا أنَّ ــكلة إْن ب ــا املش ــه؟ م ــُض نفس س يناق ــدَّ ــا  املق ــل الكت ه

الخطــوات التــي يجــب اتِّخاذهــا للتوفيــق بــني املقاطــع؟

ــة النعمــة؟ هــل يجــدر باملســيحيِّني أن .   ــا أفعــال األفــراد عــن مكانتهــم يف حال مــاذا تخربن

ــن؟ ارشْح. يحكمــوا عــى اآلخري


