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١
من لوثر ح َّتى الصاعقة

دمة:
المق ِّ

يحتفــل الربوتســتانت حــول العــامل اليــوم بتم ُّيزهــم عــن كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة .وهــم
ُ
ي ْف َخــرون بذلــك حاليًّــا وعــى الــدوام .ولكــن كــم منهــم يعـ ُ
ـرف بالفعــل التاريـ َخ وراء انفصالهم؟
ـح دامئًــا القـ ُ
ـت ال
ـب ،إ ْن كنـ َ
ـول املأثــور التــايل« :ال ُيك ُنـ َـك معرفـ ُة إىل أيــن أنـ َ
قــد ال يصـ ُّ
ـت ذاهـ ٌ
تعـ ُ
ـت إليهــا العقائـ ُد الكتاب َّيـ ُة
ـت» ،ولكــن مــن املؤســف أ َّن الحالــة التــي وصلـ ْ
ـرف مــن أيْـ َن أتَ ْيـ َ
يف الكنائــس الربوتســتانت َّية اليــوم تُظ ِه ـ ُر قيم ـ َة هــذا املثــل القديــم .وقــد توالـ ِ
ـت األحــداثُ
َــت ذُروتَهــا يف اإلصــاح الــذي تــ َّم يف القــرن الســادس عــر بعدمــا ســاد الفهــم
حتــى بلغ ْ
الخاطــئ لكلمــة اللــه يف كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة .ويف املحــارضة األوىل مــن هــذه السلســلة،
يق ـ ِّد ُم لنــا د .ســرول الرجـ َـل الــذي اســتطاع أن يتح ـ َّدى الوضــع الخاطــئ الــذي ســا َد آنــذاك،
وأنــا َر شُ ــعل َة التغيــر التــي ال تـز ُال مشــتعلة حتَّــى اليــوم :أال وهــو مارتــن لوثــر.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

الويِّني ٤-١ :١٩؛ مزمور ٣-١ :١٤؛ رومية ٢٠-٩ :٣؛ أفسس ١٠-٨ :٢
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

أن تتع ـ َّر َف عــى األحــداث الشــخص َّية التــي أدَّتْ إىل انتقــال لوثــر إىل الديــر ،ال س ـ َّيام فهمــه
الــذيك لطبيعــة القانــون وتطبيقــه يف حياتــه الرهبانيَّــة.
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3

اق ِتباس:
ْ

ـاض ٌة ِع ْنـ ِـدي َوأَ َّمــا أَ ْن
ش ٌء َصالِـ ٌ
فَـ ِإ ِّن أَ ْعلَـ ُم أَنَّـ ُه لَيْـ َ
ـح .ألَ َّن ا ِإل َرا َد َة َحـ ِ َ
ـس َســاكِ ٌن ِ َّف أَ ْي ِف َج َسـ ِـدي َ ْ
ـت
ـر الـ ِـذي ل َْسـ ُ
ـت أَ ِجـ ُد .ألَ ِّن ل َْسـ ُ
أَفْ َعـ َـل الْ ُح ْسـ َنى فَل َْسـ ُ
ـت أَفْ َعـ ُـل الصالِـ َ
ـح الـ ِـذي أُرِيـدُهُ بَــلِ الـ َّ َّ
أُرِيـ ُد ُہ فَ ِإ يَّــا ُه أَفْ َعـ ُـل.
— رومية ١٩-١٨ :٧
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ ّولً  .أساس َّياتُ اإلصالح:
َــام ،نــو ٌر») شــعا َر إصــاح
يــراس ،لُوكْــس («بَ ْعــ َد الظ ِ
.أتل ِّخ ُ
وســت تِي ِن ْ
ــص العبــارة الالتينيَّــة بُ ْ
القــرن الســادس عــر .يشــ ُر هــذا «الظــا ُم» إىل فَ ْهــم الكنيســة املســيح َّية الكتاب َّيــة الــذي
تطــ َّو َر تدريج ًّيــا خــال العصــور امل ُظلِ َمــة والقــرون الوســطى وصــولً إىل اإلصــاح.
ـرض فكــرة أ َّن الخــاص يتح َّقــق
.بســيط َر الهــوتُ الساسريدوتاليســم عــى الكنيســة ،والــذي يعـ ُ
ـايس مــن خــال خدمــات الكنيســة والكهنــوت ،ومامرســة األرسار عــى وجــه الخصــوص.
بشــكلٍ أسـ ٍّ
.تكان ر ُّد ِف ْعــل امل ُصلِحــن عــى هــذا النظــام هــو األقــوى يف القــرن الســادس عــر .وبالرغــم مــن
ـوري ،بــل اعتــروه َع َمـ َـل إصــا ٍح ،ودعــوا الكنيســة لتعــود إىل
ذلــك ،مل ي ـ َر ْوا أ َّن ر َّد فعلهــم ثـ ٌّ
الرســل.
ي ،وإىل الفكــر الالهــويت الــذي كان للكنيســة األوىل التــي ّأسســها ُ
شــكلها األص ـ ّ
ثان ًيا .نشأة مارتن لوثر:
.أ ُولِـ َد لوثــر يف عــام  ١٤٨٣يف أيزلبــن بأملانيــا ،وكان والــداه ،هانــس ومارغريــتَّ ،فلحـ ْـن ســابقًا.
حمــل األرسة مــن الفقــر إىل الــروة ،وكان يتطلَّــ ُع إىل أن
َ
لكــ َّن هانــس جــ َّد واجتهــ َد حتَّــى
يصبــح ابنــه ،مارتــن ،محام ًيــا بــارزًا وثريًّــا.
.بأبــدى لوثــر منــذ صغــره قابل َّيـ ًة واســتعدا ًدا للتعلُّــم ،وحصـ َـل عــى درجــة املاجســتري يف اآلداب
مــن جامعــة إيرفــورت ،والتحـ َـق بقســم القانــون يف الجامعــة نفســها .ويف الواقــع إ َّن تعليمــه
يك (الــذي تعلَّــم خاللــه الالتينيَّــة) فضـ ًـا عــن دراســته القانونيَّــة ســوف يســاعدانه
الكالســي َّ
كل مــا تب َّقــى مــن حياتــه.
بق ـ َّوة خــال ِّ
ـرب لوثــر أثنــاء عودتــه إىل املنــزل مــن الجامعــة .فــر َخ
.تيف يوليــو عــام  ،١٥٠٥إذا بصاعقـ ٍة تـ ُ
ـح راه ًبــا» .اعت ـ َر لوثــر هــذه الحادثــة مبثابــة رســال ٍة مــن
«ســاعديني يــا ق ِّديســة ح َّنــة فأُ ْص ِبـ ُ

الح
ُلو َثر والِإ ْص ُ
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املحــي الــذي كان يتَّســ ُم
ِّ
التحــق بالديــر األوغســطيني
ــب بالوفــاء بعهــده،
َ
اللــه ،وإذ ر ِغ َ
بالتش ـ ُّدد والرصامــة ،مــا أثــار اســتياء والــده.
.ثأَلــز َم لوثــر نفســه بالواجبــات الرهبان َّيــة متا ًمــا ،ســاع ًيا للوصــول إىل الســاء مــن خــال الرهبنــة
الصحيحــة والصارمــة .ورغــم تلــك املامرســات الدامئــة للتدريبــات الروح َّيــة ،مل يســتط ْع لوثــر أن
يتخلَّــص مــن الشــعور بالذنــب الــذي لطاملــا رافقــه .وط َّبـ َـق فه َمــه القانــوين لوصايــا اللــه بــكل
دقَّــة عــى نفســه ،وكان يتـ ُ
ـوق إىل أن يختــر الغفـران الحقيقــي والدائــم لخطيَّتــه الباقيــة .ومل
يَ َسـعِ الديــر شــيئًا إلســكات ضمــره.
أسئلة للدراسة:
ٌ

ـص شــعار اإلصــاح تعنــي
وســت تِي ِنيـ ْـراس ،لوكــس» التــي تل ِّخـ ُ
1.إنَّ العبــارة الالتين َّيــة «بُ ْ
حرف ًّيــا ________________.
.أ«النو ُر يَ ْق َه ُر الظالل»
الظالم ،نو ٌر»
.ب«بَ ْع َد
ِ
.ت«عود ٌة إىل الحقيقة»
«اإلنجيل هو النور»
ُ
.ث
2.نظَّ َم مصلحو القرن السادس عرش م ًعا ثور ًة ض َّد الكنيسة واملسيح َّية التاريخ َّية.
.أصح
.بخطأ
يك و َح َصـ َـل عــى درجــة املاجســتري يف اآلداب ،التحـ َـق
3.بعدمــا أنهــى لوثــر تعلي َمــه الكالســي َّ
بجامعــة إيرفــورت لدراســة ______________.
.أالفلسفة
.بالهندسة
.تالرياض َّيات
.ثالقانون
ـب؟» الــذي طُـر َِح عليــه عنــد دخــول الديــر
4.أجـ َ
ـاب لوثــر عــن الســؤال الروتينــي« :مــاذا تطلـ ُ
بـ ______________.
.أ«الطعا ُم واملاء»
.ب«نعم ُة الله ورحمتُه»
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.ت «الغفران»
ُ
«الدخول إىل السامء»
.ث
أي شـ ٍ
ـهيد تشيكوســلوفايكٍّ تن َّبـأَ بقــرب مجــيء ُمصلِـ ٍح لــن تتم َّكـ َن كنيسـ ُة رومــا الكاثوليك َّي ُة
ُّ 5.
من إســكاته؟
.أجون ويكليف
.ب هيو التيمر
.تنيكوالس ريديل
.ثجون هوس
6.وج َد لوثر العزاء الدائم والراحة يف االعرتاف
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

وست تِي ِن ْيباس ،لوكس»؟
1.ما هو الظال ُم الذي يوضِّ ُح ُه شعار اإلصالح «بُ ْ
ِ
ـج الكتــاب املق ـ َّدس هــذا املوقــف الالهــويت؟ راج ـ ْع
ـر
الساسري ُدوتاليســم .وكيــف يعالـ ُ
2.فـ ِّ ْ
نصوصــا كتاب َّي ـ ًة مح ـ َّددةً.
ً
 3.كيــف ميكــن ملصلحــي القــرن الســادس عــر أن يفهمــوا مقاومتهــم للكنيســة الكاثوليك َّيــة
برومــا عــى أنَّهــا إصــاح وليــس ثــورة؟
بولس عن اللجوء إىل الناموس لتربير الخطاة؟
4.اقرأْ رومية  .٢٠ :٣ماذا يقول ُ
5.يف ضــوء املناقشــة أعــاه يف الســؤال الرابــع ،ملــاذا لوثــر ،وهــو ضمــن الكنيســة الكاثوليك َّيــة،
صــارع الفهـ َم الرهبــاين للخط َّيــة والغفـران؟
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٢
أزمة الدير وروما
ُ

دمة:
المق ِّ

البعــض
يف الثقافــة املعــارصة ،غال ًبــا مــا يتــ ُّم التحــ ُّدث عــن كلمــة «مقــ َّدس» ،فيط ِّبــق
ُ
املصطلــح عــى األفــكار القدميــة أو العنــارص ذات الصبغة املق َّدســة مــن الحضارات الســابقة،
بينــا يســتخد ُمها آخــرون مبعنــى جديــد يعـ ِّـر عــن املخافــة واالندهــاش .ولألســف ،فــإنَّ
االســتخدام غــر امل ُت َقــن لهــذه الصفــة يفشـ ُـل يف تقديــر االســتخدام املناســب للتعبــر .وحــده
وســا ،وبالتــايل األشــخاص واألشــياء التــي يق ِّد ُســها اللــه ،هــي
ـي الحقيقــي يعـ ُّد ق ُّد ً
اإللــه الحـ ّ
ــح الدكتــور
مق َّدســة .وقــد أدرك مارتــن لوثــر هــذا املبــدأ بــذكاء .يف هــذا الــدرس ،يوضِّ ُ
ســرول َع ْجــز لوثــر عــن التوفيــق بــن شــعوره بالذنــب وقداســة اللــه مــن خــال تقاليــد
الكنيســة الكاثوليك َّيــة ومامرســاتها.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

تكوين ٥ :٦؛ 21-٢٠ :٩؛ الويِّني ٢٦ ،٧ :٢٠؛ مزمور ٩ :٩؛ حبقُّوق ١٣ :١؛  ١يوح َّنا ١٠-٨ :١؛ رؤيا ٤
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن ترســم صــور ًة أخــرى للوضــع البائــس الــذي عاشــه لوثــر داخل ًّيــا وخارج ًّيــا ،قبــل تح ُّولــه
ووقوفــه ضـ َّد الكنيســة الكاثوليك َّيــة.
 2.أن تسـلِّط الضــوء عــى معانــاة لوثــر بســبب شــعوره بالذنــب أمــام متطلَّبــات نامــوس اللــه
املقـ َّدس ،وبســبب أزمــة اإلميــان التــي نشـأَتْ داخله.
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اق ِتباس:
ْ

ـتَ « :ويْـ ٌـل ِل! إِ ِّن
فَا ْهتَ ـ َّزتْ أَ َس َاســاتُ الْ َعتَـ ِ
ـت ُد َخانًــا .فَ ُقلْـ ُ
ـب ِم ـ ْن َص ـ ْو ِت الصــا ِر ِخ َوا ْمتَـ َـأَ الْبَيْـ ُ
ـن شَ ـ ْع ٍب نَ ِجـ ِ
ـي قَ ـ ْد
َهلَ ْكـ ُ
ـس الشَّ ـ َفتَ ْ ِي َوأَنَــا َســاكِ ٌن بَـ ْ َ
ـت ألَ ِّن إِن َْســا ٌن نَ ِجـ ُ
ـس الشَّ ـ َفتَ ْ ِي ألَ َّن َع ْي َنـ َّ
َرأَتَــا الْ َملِـ َـك َر َّب الْ ُج ُنــو ِد».
— إشعياء ٥-٤ :٦
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .الحياة الرهبان َّية امل ُبكِّرة للوثر:

تخصصـ ٍ
ـات مختلفـ ٍة يف القــرن العرشيــن حيــا َة وسـ َ
ـلوك
.أبحــثَ علــا ٌء مــن مجموعــة كبــرة مــن ُّ
لوثــر ســع ًيا لتربيــر موقفــه ضـ َّد الكنيســة الكاثوليك َّيــة.
.بباإلضافــة إىل بحثهــم يف موقفــه الفريــد املتمثِّــل يف التحـ ِّدي واللغــة الالذعــة واالنفعاليَّــة التــي
اســتخد َمها لوصــف خصومــه ،فــإ َّن علــاء الالهــوت وعلــاء النفــس عــى وجــه الخصــوص
ش ـ َغلَهم بش ـ َّد ٍة الشــعور بالذنــب الــذي كان يشــع ُر بــه لوثــر بســبب خط َّيتــه.
ص ُف وقـ ٍ
ـت طويــلٍ يف االعـراف ،و َجلْــد الــذات،
.تعــى الرغــم مــن بــذل قُصــارى جهــده ،ومنهــا َ ْ
وكل أشــكال ال ّزهــد القــايس ،مل يســتطع لوثــر الوصــول إىل ســام الفكــر أو هــدوء الضمــر .فقــد
ِّ
مت َّكـ َن منــه اليــأس لدرجــة أنَّــه كَـ ِر َہ اللــه بشـ َّدة بســبب الدينونــة التــي كان يعلـ ُم أنَّهــا تنتظــره
بســبب خطاياه.
.ثأخــذ لوثــر تعاليــم الكتــاب املقـ َّدس ج ِّديًّــا ،وعــى عكــس العديــد مــن النــاس ،مل يســتطع إنــكار
إمثــه أو تربيــره .فقــد كانــت خط َّيتُـ ُه واضحـ ًة أمامــه باســتمرار فيــا كانــت كلمــة اللــه تعلـ ُن
لــه بوضــو ٍح عــن متطلَّبــات نامــوس اللــه .لــذا ،كان لوثــر يخــى بش ـ َّد ٍة الدينونــة اإللهيَّــة .مل
رس األفخارســت َّيا (الــذي كان يقــو ُم بــه كاهـ ٌن مرتسـ ٌم فقــط) ،حيــث إ َّن فكــرة
يســتطع مامرســة ِّ
الوجــود يف محــر املســيح القـ ُّدوس (وف ًقــا للعقيــدة الكاثوليك َّيــة حــول االســتحالة الجوهريَّــة،
رص العشــاء الربَّــاين إىل جســد املســيح ودمــه بنــا ًء عــى اســتحضار
والتــي فيهــا تتح ـ َّو ُل عنــا ُ
الكاهــن) أرعبتْـ ُه وجعلتْـ ُه عاجـ ًزا عــن الــكالم.

حج لوثر إىل روما:
ثانيًاُّ .

ـج يف العصــور الوســطى جــز ًءا ها ًّمــا يف الحيــاة املســيح َّية وف ًقــا لتقاليــد
.أش ـك ْ
َّلت رحــات الحـ ِّ
الكنيســة الكاثوليكيَّــة .يف هــذه الرحــات ،كان ميكــن للمــرء أن يحصــل عــى الغفـران والســاح
كل مــن الحيــاة عــى األرض ويف املطهــر (عمل َّيــة
عــن كافَّــة أنــواع الخطايــا التــي ســاهمت يف ٍّ
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التطهــر التــي تجعـ ُـل الــروح جاهــزة للســاء) مــن خــال مالمســتها لهــذه اآلثــار ،وامل ُخلَّفــات
املق َّدســة للق ِّديســن.
ـح الدي ـ ُر لوث ـ َر وزميلَــه فرص ـ َة الســفر إىل رومــا ،وقــد كانــت هــذه الرحلــة واحــد ًة
.بلقــد منـ َ
مــن الوجهــات الرئيسـ َّية للح َّجــاج املتل ِّهفــن نظـ ًرا لوفــرة اآلثــار املوجــودة يف وســط الكنيســة
الكاثوليك َّيــة وأهم َّيتهــا.
.توصـ َـل إىل رومــا يف عــام  ،١٥١١وهنــاك ُصـ ِـد َم مـ َّـا رآه مــن مامرسـ ٍ
ـات .فقــد مــارس رجــال
كل أنــواع الفســاد التــي ميكــن تخ ُّيلهــا ،مــن االبت ـزاز إىل االنحــال الجنــي ،وقــد
الكهنــوت َّ
بت هــذه املامرســات واالســتعراضات خوفًــا مســتم ًّرا للوثــر.
س ـبَّ ْ

.ثوعــى الرغــم مــن خيبــة أمــل لوثــر الشــديدة مــن جـ َّراء َوضْ ــع رجــال الديــن املــر ِّدي ،إِ َّل أنَّــه
ـج ،والتــي تض َّمنــت إحداهــا صعــود الــدرج املقـ َّدس لكنيســة
مت َّكــن مــن أداء بعــض شــعائر الحـ ِّ
الالت ـراين (التــي يُف ـرَ ُض بهــا أن تكــون الدرجــات نفســها ،التــي انتزعهــا الصليب ُّيــون عندمــا
ذهبــوا إىل أورشــليم ،والتــي ســار عليهــا املســيح صعــو ًدا يــوم محاكمتــه أمــام بيالطــس).
.جوبعدمــا انخــر َط لوثــر يف طقـ ٍ
ـوس مط َّول ـ ٍة للتكفــر عــن الذنــب ،وصـ َـل إىل ق َّمــة الــدر ِج فقــط
لينتابــه شــعو ٌر غام ـ ٌر بالشـ ِّـك بشــأن ص َّحــة معتقــدات الكنيســة .وقــد أزع َجــه هــذا الشـ ُّـك
خــال الســنوات الخمــس املقبلــة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.من تقن َّيات الجدال يف عرص لوثر ،أَنَّه دعا أولئك الذين خالفوه الرأي _________.
.أ«أغبيا ًء مضطربني»
.ب«خصو ًما محرتمني»
.ت«كالبًا»
.ث«مستعرضني جذَّابني»
القرنــن الخامــس عــر
2.وصــل الفســا ُد بــن رجــال الديــن إىل مرحلــة االنحــدار يف
ْ
والســادس عــر.
.أصح
.بخطأ

 – 2امورو ريدلا ُةمزأ

 3.كانــت أفضــل طريقــة لضــان الخــاص الشــخيص يف زمــن لوثــر هــي أن يشــارك يف التقاليــد
بخاصـ ٍة أن يدخــل إىل الدير.
املق َّدســة وأن يدخــل يف مهنـ ٍة مق َّدسـ ٍةّ ،
.أصح
.بخطأ
يصل صالة التقديس عىل عنارص العشاء الرباين ألنَّه____________.
4.مل يستطع لوثر أن ِّ
يقف يف محرض املسيح الق ُّدوس ،ما أرع ُبه
.أآمن ً
فعل أنَّه ُ
نيس الكلامت
.ب َ
بعض الرهبان بصوت عا ٍل
احتج ُ
.ت َّ
.ثمل يؤمن باالستحالة الجوهريَّة
حاول لوثر وآخرون َ
َ 5.
نوال الغفران من خالل صعود الدرج املق َّدس ______________.
والركبتي
.أعىل اليديْن
ْ
.بعىل بطونهم
.تأثناء الجري برسعة
ٍ
صمت
.ثيف
6.متتَّ ـ َع لوثــر بالشــعور بالتعزيــة الروح َّيــة عندمــا وصــل إىل الدرجــة األخــرة مــن الــدرج
امل ُقــ َّدس.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ملــاذا قــد يجـ ُد العلــاء ،وعلــاء النفــس عــى وجــه الخصــوص ،حيــاة وســلوك لوثــر مثــر ًة
لالهتامم؟
2.مــارس رهبــا ُن العصــور الوســطى (بــل وحتَّــى قبــل ذلــك) أشــكالً صارمــة مــن الزهــد
(االعتقــاد بــأ َّن إنــكار الــذات يزيـ ُد الروحان َّيــة) .مــن أيــن متكَّنــوا مــن الحصــول عــى هــذه
ارشح.
الفكــرة؟ هــل كانــوا عــى حـ ٍّـق؟ ْ
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يجعل الناس عاد ًة من ذنبهم أم ًرا منطق ًّيا؟
3.كيف ُ
ـيحي مــع قداســة اللــه ،مــع األخــذ يف االعتبــار أ َّن الخط َّيــة ال
4.كيــف يجـ ُ
ـب أن يتجــاوب املسـ ُّ
تتبـ َّد ُد كُلِّيًّــا خــال الوجــود األريض؟
تثبت بُطْالن عقيدة الكنيسة الكاثوليك َّية لتبجيل اآلثار امل ُق َّدسة؟
5.كيف ُ
6.هل عىل املسيح ِّيني أن يختربوا املطهر بعد املوت الجسدي؟ ملاذا؟

٣
اختبار الربج
ُ

دمة:
المق ِّ

إ َّن املجتمعــات الفرديَّــة والعامل َّيــة التــي تتغلغـ ُـل فيهــا الخط َّيـ ُة تقــو ُم عــى افـراض أ َّن نجاحاتها
وســقطاتها ناتج ـ ٌة فقــط عــن ق ـرارات الفــرد وأفعالــه .فالبــر مخلوقــات وكيانــات مســتقلَّة
ـي عــى شـ ٍ
ـخص آخــر)
يف ح ـ ِّد ذاتهــا .لــذا ،فــإ َّن فكــرة ال ـ ِّر املحتَ َســب (أي تطبيــق ب ـ ٍّر خارجـ ٍّ
كل
تتصــار ُع مــع الطبيعــة البرشيَّــة .ومــع ذلــك ،فــإ َّن طبيعــة الواقــع تحبـ ُط هــذا املبــدأ عنــد ِّ
كل مرحلـ ٍة مــن مراحــل الحيــاة ،نواجـ ُه آثــار أفعــال اآلخريــن عــى حياتنــا بطــرقٍ
منعطــف .يف ِّ
دامئ ـ ٍة وخــارج الســيطرة ،ونحــن بدورنــا نـ ُ
ـرك آثــا ًرا مامثلــة .يف هــذا الــدرس ،يواج ـ ُه مارتــن
رش ،وهــو مفهــو ٌم كان غري ًبــا عنــه ســابقًا عندمــا كان
لوثــر مفهــو َم الـ ِّر املحتَ َســب بشــكلٍ مبــا ٍ
تحــت رعايــة الكنيســة الكاثوليك َّيــة.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

مزمور ١٠-٩ :٤٠؛ حبقُّوق ٤ :٢؛ رومية ١٧-١٦ :١؛ ١١-٦ :٥؛  ١كورنثوس ٢٥-١٨ :١
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ـف انتقــال لوثــر مــن إيرفــورت إىل ويتنــرج ،حيــث واج ـ َه األزمــة الثالثــة واألبــرز
1.أن ت َِصـ َ
يف حياتــه.
ترشح أثر لوثر عىل تفسري الكتاب املق َّدس.
2.أن
َ
3.أن تق ِّدم كَشْ َف لوثر أل َّول م َّرة أ َّن التربير باإلميان وحده.
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اق ِتباس:
ْ

ـت مدانًــا بارتــكاب
ـت عــى وشــك الدخــول إىل أعــاق الجحيــم .وال يهـ ُّم إ ْن كنـ َ
«ال يَ ُهـ ُّم إن كنـ َ
جرميــة قَتْــل وأيَّــة خط َّي ـ ٍة شــنيع ٍة أخــرى .ففــي التربيــر يقـ ُـف الجميــع أمــام اللــه َس ِ
واس ـ َية.
ميؤوســا أكــر مــن الشــخص األكــر أدبًــا واحرتا ًمــا يف العــامل».
ـت حالـ ًة
ـت لسـ َ
فأنـ َ
ً
— مارتن ليود جونز
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً ُ .
انتقال لوثر إىل ويتنربج:
انتقــل لوثــر إىل ديــر الرهبنــة
َ
.أبعــد فــر ٍة قصــر ٍة مــن عودتــه مــن رومــا إىل إيرفــورت،
األوغســطين َّية يف ويتنــرج وانض ـ َّم إىل هيئــة التدريــس يف جامعــة املدينــة بعدمــا َحثَّ ـ ُه عــى
ذلــك فريدريــك الحكيــمِ ،
ناخــب ساكســونيا.
ـري منافـ ٍ
ـس لرومــا ،ويف سـ ْعيِه لتحقيــق
ـي وفكـ ٍّ
.بأراد فريدريــك تحويــل ويتنــرج إىل مركـ ٍز دينـ ٍّ
هــذا الهــدف ،حصـ َـل عــى أكــر مــن  ١٩٠٠٠أثـ ٍر ملذَّخــر يف ويتنــرج كــا حصـ َـل عــى خدمــات
بعــض العلــاء الواعديــن للجامعــة ،وكان مارتــن لوثــر مــن بينهــم.
.توعــى الرغــم مــن صغــر حجــم ويتنــرج نســب ًّيا ،امتلــك فريدريــك ســلطة كبــرة ونفــوذ يف جميــع
أنحــاء اإلمرباطوريَّــة الرومان َّيــة املق َّدســة .ولعبــت هــذه الســلطة دو ًرا أساسـ ًّيا يف حيــاة لوثــر.
ثان ًيا .بداي ُة لوثر كأستاذ يف ويتنربج:

ـرا ُمذهـ ًـا للكتــاب امل ُقـ َّدس ،وقــد بــدأ عملــه يف ويتنــرج
.أكان لوثــر أســتاذًا يف اللغــة ،وكان ُمفـ ِّ ً
بإلقــاء محــارضات ُمط َّولــة عــن ســفر املزامــر.
مفــرو الكتــاب املقــ َّدس يف العصــور الوســطى بشــكلٍ
خــاص طريقــة تدعــى
.باســتخد َم
ٍّ
ِّ
ـح إىل عربـ ٍة تج ُّرهــا أربعـ ُة خيــو ٍل
«ال ْك َوا ْدريجــا» لــدى تفســر الكتــاب املقـ َّدس .يشـ ُر املصطلـ ُ
جن ًبــا إىل جنــبَّ ،إل أ َّن علــاء العصــور الوســطى اســتخدموا هــذا املصطلــح ل َو ْصـ ِ
ـف الطريقــة
للنــص؛ ثانيًــا ،املعنــى
الرباعيَّــة لتفســر الكتــاب امل ُقــ َّدس .أ َّو ًل ،بحثــوا يف املعنــى الحــر ِّيف
ِّ
ـص.
ـازي للنـ ِّ
ـزي للنـ ِّ
ـي يف النـ ّ
ـص؛ وراب ًعــا ،املعنــى املجـ ِّ
ـص؛ ثالثًــا ،املعنــى الرمـ ِّ
األخالقـ ِّ
ٍ
تخمينــات غريبــ ٍة
ميقــت فَــ ْر َض الكوادريجــا عــى النــص ،حيــث قــاد هــذا إىل
.تكان لوثــر
ُ
وتفسـر ٍ
ات خيال َّيـ ٍة للكتــاب املقـ َّدس .بــدلً مــن ذلــك ،طـ َّور طريقـ ًة ســليم ًة لتفســر الكتــاب
املق ـ َّدس أطلـ َـق عليهــا اســم ِسي ْن ُســوس لِي ِتريالِيــس.
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.ثتهتـ ُّم ِسي ْن ُســوس لِ ِيتالِيــس (املعنــى الحــر ّيف) ِ
بتفسـرِ الكتــاب املقـ َّدس وفــق طريقــة كتابتــه.
مــا يعنــي فَ ْهـ َم الكتــاب املقـ َّدس كــا قصـ َد لــه كات ُبـ ُه األصــي ،والبحــثَ عــن التفســر البســيط
ـص مــع رفــض التفسـرات الخرافيَّــة امل ُ َر ْو ِح َنــة لكلمــة اللــه.
للنـ ِّ

.جيف عــام  ،١٥١٥كُلِّـ َـف لوثــر مبه َّمــة الوعــظ مــن رســالة روميــة .وعندمــا وصـ َـل إىل روميــة -١٦ :١
ـان لوثــر مــن ثالــث وأهـ ِّم أزمـ ٍة يف شــبابه.
 ،١٧عـ َ
.حثــا َر لوثــر يف البدايــة عــى فكــرة «ب ـ ِّر اللــه» التــي قُ ِّدمــت يف اآليــة الســابعة عــرة ،ألنَّ
لوثــر فَ ِهـ َم أنَّــه ال يســتطيع تلبيــة متطلَّبــات بـ ِّر اللــه .وبعــد مزيـ ٍـد مــن التأ ُّمــل ،تغـ َّـر فَ ْهـ ُم
ـص.
لوثــر للنـ ِّ
.خوفيــا كان يقــرأُ عبــارة «أَ َّمــا الْ َبــا ُّر فَبِا ِإل َميــانِ يَ ْح َيــا»َ ،
أدرك لوثــر أ َّن ال ـ َّر الــذي يتح ـ َّدثُ عنــه
ـب بالفعــل .وعــاو ًة عــى ذلك،
النـ ُّ
ـص يجــب أن يتـ َّم قبولــه باإلميــان فحســب ،وليــس أن يُكتَ َسـ َ
كشـ َـف تحليـ ُـل الكلمــة اليونان َّيــة دياكايوســوين عــن وجــود خلــلٍ يف الفهــم الشــائع للتربيــر.
باســتخدام الكلمــة الالتين َّيــة جوســتيفيكاري (« َج ْعــل املــرء بــا ًّرا») ،اعتق ـ َد رجــال الديــن يف
رومــا أ َّن اللــه يـ ِّر ُر البــر مــن خــال املشــاركة يف األرسار املقدســة .باملقابــل فــإ َّن دياكايوســوين
تعنــي حرفيًّــا «أن يُ ْعلَـ َن بــا ًّرا» ،وأدرك لوثــر أ َّن اللــه أعل ـ َن النــاس أب ـرا ًرا بســبب قبولهــم ل ـ ِّر
شـ ٍ
ـي عنهــم .هــذا الـ ُّر الدخيـ ُـل هــو بـ ُّر املســيح.
ـخص آخـ َر ،وهــو بـ ٌّر خارجـ ٌّ
.دصــد َم هــذا اإلعــا ُن لوثــر ،وعـزا فَضْ ـ َـل تلــك اللحظــة إىل الوقــت الــذي أعــاد فيــه الــروح القــدس
روحــه إىل الحياة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

ـال فريدريــك الحكيــم لقــب ِ
1.نـ َ
«ناخــب ساك ُْســونْيا» أل َّن كان لــه حـ ُّـق التصويــت يف اختيــار
______________.
.أالبابا
.باللوردات املحل ِّيني
.ترجال الدين املحليِّني
.ثاإلمرباطور الروماين امل ُق َّدس

الح
ُلو َثر والِإ ْص ُ
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2.بدأ لوثر محارضاته يف جامعة ويتنربج ِ
بسفْر _____________.
.أاألمثال
.باملزامري
.ترومية
.ثفيل ِّبي
تشتمل الكوادريجا عىل أربعة أشكال مختلفة من التفسري .وهي بالرتتيب ____________.
ُ 3.
.أاملعنى املجازي ،املعنى األخالقي ،املعنى ال َح ْريف ،املعنى الرمزي
.باملعنى ال َح ْريف ،املعنى األخالقي ،املعنى الرمزي ،املعنى املجازي
.تاملعنى األخالقي ،املعنى املجازي ،املعنى الرمزي ،املعنى ال َح ْريف
.ثاملعنى ال َح ْريف ،املعنى األخالقي ،املعنى املجازي ،املعنى الرمزي
أبغض لوثر ِ
بدل منه تفسري النص أخالقيًّا.
«سي ْنسوس ليرتاليس» ،وفضَّ َل ً
َ 4.
.أصح
.بخطأ
5.أنارت كلمة جوستيفيكاري للوثر قبول ال ِّرب الذي من الله يف عمل َّية التربير.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ر
أي عـ ٍ
1.قُـ ْم ببعــض األبحــاث حــول اإلمرباطوريَّــة الرومان َّيــة امل ُق َّدســة .كيــف نشــأتْ  ،ويف ِّ
ازدهــرتْ أكــر؟ وكيــف كانــت حالتُهــا يف بدايــة القــرن الســادس عــر؟
2.ملــاذا أ َّدت الكوادريجــا إىل مثــل هــذا التفســر الخاطــئ يف العصــور الوســطى؟ مــاذا تعنــي
كلمــة «مجــازي»؟ ملــاذا قــد تــؤ ِّدي طريقــة التفســر هــذه إىل مثــل هــذه املشــاكل؟
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3.إذا كان مؤلِّفــو الكتــاب امل ُق ـ َّدس األصل ُّيــون قــد كتبــوا كلمــة اللــه منــذ آالف الســنني يف
ـري الكتــاب امل ُقـ َّدس اكتشــاف املعنــى األصــي
مــكانٍ وثقافـ ٍة غريبــة ،فكيــف ميكــن ملفـ ِّ
ارشح ،وانتبـ ْه جيِّـ ًدا لـ َد ْور الــروح القــدس
للنـ ِّ
ـص؟ وهــل ينطبـ ُـق هــذا املعنــى علينــا اليــوم؟ ْ
يف هــذه العمل َّيــة.
4.كيف ميكن أن يعل َن الله أح ًدا با ًّرا؟
ـأي الطــرق قــد تج ـ ُد الثقاف ـ ُة العامل َّي ـ ُة أنَّ احتســاب ب ـ ِّر شـ ٍ
ـتحيل أو
ـخص لغــره مسـ ٌ
5.بـ ِّ
ـض؟ كيــف تجيــب؟؟
بغيـ ٌ
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٤
ديس بطرس
بناء
كاتدرائية الق ِّ
َّ
ُ

دمة:
المق ِّ

لألســف ،إ َّن الكنيســة املك َّونــة مــن رجــال ونســاء خطــاة ال تنجــو مــن تسـلُّل الفســاد إليهــا ،بــل
إنَّهــا كث ـ ًرا مــا تعــاين بســببه .فالفســاد بــن املســؤولني ،وال س ـيَّام كبــار القــادة ،لــه تداعيــات
درس اليــوم هــذه الحقيقــة بشــكلٍ
خطــرة داخــل وخــارج حــدود الكنيســة .يوضِّ ُ
ــح لنــا ُ
مؤسـ ٍ
ـف ،كــا أ َّن فكــرة بَ ْيــع صكــوك الغف ـران واملناصــب الكنس ـ َّية ملــلء خزينــة الكنيســة
الكاثوليك َّيــة ت ُ َج ِّســد الفســاد الكامــن يف قلــب البــر .وبالرغــم مــن ذلــك ،ميتلـ ُـك املســيح ُّيون
الرجــاء ،فالل ـ ُه يَ ِع ـ ُد بــأن يُبقــي رو َحــه بــن األعضــاء الحقيقيِّــن للكنيســة غــر املنظــورة ،يف
الرجــال والنســاء الذيــن يشــاركون يف الكنيســة املنظــورة ولك َّنهــم ينتمــون ح ًّقــا إىل اآلب وذلــك
عــى حســاب االبــن .ســيج ُد هــذا الوع ـ ُد دليـ ًـا أكي ـ ًدا يف احتجاجــات مارتــن لوثــر وأتباعــه.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

مزمور ٢-١ :٣٢؛ متَّى ٢٠-١٣ :١٦؛ أعامل الرسل ٢٥-٩ :٨؛ رومية ٨-١ :٤؛ أفسس ١٠-٨ :٢
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن َ
تدرك وتفه َم التفسري الخاطئ للكتاب املق َّدس الذي أ َّدى إىل ظهور صكوك الغفران.
2.أنْ تفهـ َم الظــروف التاريخ َّيــة يف القرنـ ْـن الخامــس عــر والســادس عــر التــي ح َّفــزت
ـج عليــه مارتــن لوثــر
ر يف أملانيــا ،والــذي احتـ َّ
عــى بيــع صكــوك الغف ـران الــذي انت ـ َ
يف النهايــة.
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اق ِتباس:
ْ

ـر َحـ ٍّـق الَّـ ِـذي يَ ْس ـتَ ْخ ِد ُم َص ِ
َويْـ ٌـل لِ َم ـ ْن يَبْ ِنــي بَيْتَ ـ ُه ِب َغـ ْ ِ
ـر َع ـ ْد ٍل َو َعالَلِيَ ـ ُه ِب َغـ ْ ِ
احبَ ـ ُه َم َّجانًــا َوالَ
ك لِتَ ْس ـ ُف َك ُه
ـت إِالَّ َعـ َـى َخطْ ِفـ َـك َو َعـ َـى ال ـ َّد ِم ال ـ َّز ِ ِّ
يُ ْع ِطي ـ ِه أُ ْج َرتَ ـ ُه ...ألَ َّن َع ْي َن ْيـ َـك َوقَلْ َبـ َـك لَ ْي َسـ ْ
ــا.
َو َع َ
ــى االِ ْغ ِت َص ِ
ــاب َوالظُّل ِ
ْــم لِتَ ْع َملَ ُه َ
— إرميا ١٧ ،١٣ :٢٢
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

البابوي يف زمن لوثر:
أ َّولً  .الفسا ُد
ُّ
.أتــرأَّس اثنــان مــن البابــاوات الفاســدين الكنيســة الكاثوليكيَّــة فيــا كان لوثــر يف الرهبنــة
األوغســطين َّية وهــا :يوليــوس الثــاين ولِ ُيــو العــارش.
.بحـ َ
ـاول يوليــوس الثــاين ،الــذي ُع ـر َِف بأنَّــه «البابــا املخيــف» و»البابــا املحــارب“ ،إنجــاز عــد ٍد
التوســع َّية ،أراد
مــن املشــاريع الطموحــة خــال فــرة باباويَّتــه يف رومــا .باإلضافــة إىل ميولــه ُّ
يوليــوس أن يبنــي كاتدرائ َّي ـ ًة جديــد ًة ألســقف رومــا ،كاتدرائ َّي ـ ًة كبــر ًة (عــى اســم «الق ِّديــس
ـولي بطــرس وبولــس .وبعــد
ـس البارثينــون وتشـكِّل موض ًعــا مالمئًــا لرفــات الرسـ ْ
بطــرس») تنافـ ُ
فــر ٍة قصــر ٍة مــن وضــع أساســات كنيســة الق ِّديــس بطــرس تـ ِّ
ـوف يوليــوس.
ـب ،وتحــت قيادتــه عانــت الكنيســة املزيــد مــن
.تأثبــت خليفتُ ـ ُه ليــو العــارش أنَّــه بديـ ٌـل مرعـ ٌ
الفســاد بــل وكانــت عــى شــفري اإلفــاس .وت ـ َّم بالتــايل إيقــاف بنــاء كاتدرائ َّيــة الق ِّديــس بطــرس.
شــاب مــن ســالة
.ثيف الوقــت نفســه تقري ًبــا مــع ليــو العــارش ،كان هنــاك أمــ ٌر أملــا ٌّين
ٌّ
هوهنتســولرن ،يُدعــى األمــر ألــرت مــن براندنــرج ،وقــد حـ َ
ـاول أن يصبــح أقــوى رجــل ديــنٍ
كل أملانيــا .ومــن خــال املامرســة املشــينة ِ
حصــل
َ
للســي ُمونيَّة (رشاء مناصــب كنســيّ ٍة)،
يف ِّ
ـي حـ َّر َم
هــذا الشـ ُّ
ـاب ألــرت بالفعــل عــى مركزيْــن (أســقف منطقتـ ْـن) مــع أ َّن القانــون الكنـ َّ
ـقف أكــر مــن مــكانٍ واحـ ٍـد .عــاو ًة عــى ذلــك ،مل يبلــغ ألــرت
بوضــوح أن يكــون أحدهــم أسـ َ
العمــر املناســب الــذي ح ـ َّدده القانــون الكنــي ليكــون أســقفًا.
ـتغل الفرصــة
.جمبج ـ َّرد افتتــاح أبرش ـ َّية يف مدينــة ماينــز الكبــرة ،قف ـ َز ألــرت عــى الفــور واسـ َّ
لالســتحواذ عليهــا .وبعــد املفاوضــات مــع البابــا ليــو العــارش املفلِــس مال ًّيــا ،حصــل ألــرت عــى
ـؤول عــن توزيــع
ـب ،ومن َحــه ليــو العــارش إذنًــا ليكــون مسـ ً
املنصــب مقابــل  10,000دوكات ذهـ ٍ
كل أملانيــا لســداد القــرض الــازم للـراء.
الغفـران يف ِّ
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ثان ًيا .طبيعة صكوك الغفران:

.أوف ًقــا لتفســر الكنيســة الكاثوليكيَّــة ملتَّــى  ،16فــإ َّن بابــا رومــا بصفتــه خليفــة الرســول بطــرس
وممثِّــل املســيح ،كان يحمـ ُـل مفاتيــح امللكــوت .وهــذه املفاتيــح مكَّنــت البابــا مــن الوصــول
إىل كنــز الكنيســة ،أي املخــزن حيــث توضـ ُع جميــع االســتحقاقات التــي جم َعهــا يســوع ومريــم
ويوســف والرســل األصل ُّيــون والق ِّديســون العظــاء.
.بوف ًقــا للعقيــدة الكاثوليك َّيــة ،لــن يصــل أحـ ٌد إىل الســاوات إلَّ إذا كان بــا ًّرا بطبيعتــه ،بــا خط َّية
ـخص مــا ولــه خط َّي ـ ٌة باقي ـ ٌة ،ومل يــؤ ِّد
مميتــة وال خط َّيــة عرض َّيــة وال عيــب أب ـ ًدا .إ ْن مــات شـ ٌ
املقــدار الــازم مــن االســتحقاق عنهــا لتغطيــة تلــك العيــوب ،ال بـ َّد مــن أن يقــي بعضً ــا مــن
الوقــت يف املطهــر ،وهــو مــكان التطهــر.
.تش ـ َّجعت عقيــدة االســتحقاق أولئــك الذيــن ال ميلكــون الطبيعــة البــا َّرة عــى الســعي لتقليــل
الفجــوة ،يك ال ينتظــروا وقتًــا طويـ ًـا يف نـران املطهــر العتيــدة .ومــع ذلــك فــإ َّن بعــض األفـراد
مثــل يســوع وعائلتــه والرســل األوائــل وغريهــم مــن الق ِّديســن ،الذيــن باإلضافــة إىل امتالكهــم
الطبيعــة البــا َّرة ،ق َّدمــوا طاع ـ ًة تتجــاو ُز وصايــا اللــه ،وقامــوا بأعــا ٍل عظيم ـ ٍة ،تفـ ُ
ـوق نــداء
الواجــب .أُضيـ َـف اســتحقاقُهم املكتَ َســب مــن جـ َّراء هــذا الســلوك إىل كنــز الكنيســة ،و ُو ِضـ َع
رف البابــا وحــده بصفتــه صاحــب مفاتيــح امللكــوت.
يف تـ ُّ
.ثو َّز َعـ ِ
ـت البابويَّـ ُة هــذا االســتحقاق مــن خــال منــح الغفـران ،الــذي ميكــن لألفـراد نوالــه مــن
خــال التوبــة ،وال سـيَّام منــح الص َدقــات .صحيــح أ َّن القانــون الكنــي نفــى كَـ ْون هذا النشــاط
بي ًعــا للغفـران ،لكــن رسعــان مــا انتــرت مامرســة منــح الغفـران يف أملانيــا إذ قــام وكالء البابــا
ـت لوثــر لالعـراض.
ليــو بالتســويق للفكــرة .وهــذه الفضيحــة هــي التــي دف َعـ ْ

أسئلة للدراسة:
ٌ

منوذجــن
1.يعتــ ُر مؤ ِّرخــو الكنيســة الكاثوليك َّيــة البابــا يوليــوس الثــاين وليــو العــارش
ْ
للبابويَّــة املثال َّيــة.
.أصح
.بخطأ

 – 4طب سيِّدقلا ةَّيئاردتاك

ُءانب

أي شخص اشتُ َّق تعبري «سيموين»؟
ِ 2.م ْن اسم ِّ
.أسيمون بطرس
.بسمعان القريواين
.تسيمون الساحر املجويس
.ثسيمون بن هور
ذهب.
 3.اشرتى األمري ألربت أبرش َّية ماينز مقابل  ٧٠٠٠دوكات ٍ
.أصح
.بخطأ
4.مت ِّي ُز الكنيس ُة الكاثوليك َّي ُة ثالثة أنواع من االستحقاقات يُطل َُق عليها ______________.
املستحق ،واالستحقاق املناسب ،واالستحقاق الذي يفوق نداء الواجب
.أاالستحقاق
ّ
ـتحق ،واالســتحقاق املناســب ،واالســتحقاق الــذي يح َّقـ ُـق باألعــال
.باالســتحقاق املسـ ّ
التــي تفـ ُ
ـوق النــداء
.تاالستحقاق التكمييل ،واالستحقاق غري الرضوري ،واالستحقاق املثايل
املستحق ،االستحقاق الجانبي ،واالستحقاق الذي يفوق نداء الواجب
.ثاالستحقاق
ّ
5.صكوك الغفران تنطوي عىل نوع من الرب امل ُحتَسب.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ارشح تداعيــات املامرســة الســيمون َّية.
1.اقــرأْ أعــال الرســل  .٢٥-٩ :٨يف ضــوء هــذا املقطــعْ ،
إال َم يشـ ُر ر ُّد ســيمون املجــويس عــى إدانــة بطــرس لــه؟
ـر
2.هــل ينبغــي بالكنيســة تخصيــص مبالــغ مال َّيــة كبــرة لتجميــل أراضيهــا وكنائســها؟ فـ ِّ ْ
وب ـ ِّر ْر إجابتــك.
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3.مل َــ ْن أعطــى يســوع مفاتيــح امللكــوت؟ هــل الكنيســة الكاثوليك َّيــة محقَّــة يف تفســرها
ــى َه ِ
يســ ِتي»؟ ملــاذا؟
ْــت بُطْــ ُر ُس َو َع َ
لقــول يســوع «أَن َ
ــذ ِه َّ
الص ْخــ َر ِة أَبْ ِنــي كَ ِن َ
ـح حـ َّـق الوصــول إىل كنــز الكنيســة؟ يف حــال اإلجابــة بنعــم ،بـ ِّرر
4.هــل مفاتيــح امللكــوت متنـ ُ
ـح هــذه املفاتيــح الوصــول إليــه؟
ذلــك .ويف حــال اإلجابــة بــا ،مــا الــذي تتيـ ُ
5.ما هي مكانة االستحقاق يف الحياة املسيح َّية؟

٥
ع الغفران
جدال َب ْي ِ
ُ

دمة:
المق ِّ

يحــدثُ الجـ ُ
ـدال الالهــويت بشــكلٍ ُمتكـ ِّر ٍر داخــل حــدود الكنيســة .وتــؤ ِّدي أحيانًــا االختالفــات
ٍ
ــل إىل حــ ِّد العــداء ،وتــزدا ُد
انقســامات شــديد ٍة ت َِص ُ
بــن اإلخــوة واألخــوات يف املســيح إىل
عا َّمـ ًة بســبب ســوء الســلوك وقلَّــة التواضــع .يف درس اليــوم ،ســوف نشــه ُد اللحظـ َة الفاصلـ َة
ـتانتي .ومــع ذلــك ،نــرى مارتــن لوثــر يعـ ِّـر عــن اعرتاضــه
التــي انبثـ َـق منهــا اإلصـ ُ
ـاح الربوتسـ ُّ
الخاصــة بيوهــان تيتــزل بطريق ـ ٍة وديع ـ ٍة .وخالفًــا لالعتقــاد الشــائع،
عــى تقن َّيــات التســويق
َّ
مل يهاجــم لوثــر الكنيســة الكاثوليكيَّــة برشاســة عنــد ســاعه عــن بيــع صكــوك الغفـران ،لك َّنــه
ـب يف معالجــة القض َّيــة بطريق ـ ٍة مناســب ٍة والئق ـ ٍة .صحيــح أنَّــه كانــت للــرب ر ًؤى أخــرى
َر ِغـ َ
درســا ق ِّيـ ًـا مــن أدب ولباقــة لوثــر واألحــداث التاريخ َّيــة
للوثــر ،لك َّننــا نســتطيع أن نتعلَّــم ً
املحيطــة بــه.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

الويِّني ١٧ :١٩؛ غالطية ٢١-١١ :٢؛ فيل ِّبي ١١-٥ :٢؛ كولويس ١٨-٩ :١؛ يعقوب ٢٠-١٩ :٥
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ـت لوثــر إىل تعليــق أطروح ـ ٍة مــن  ٩٥بن ـ ًدا عــى أبــواب
1.أن تفهــم األحــداث التــي دف َعـ ْ
كنيســة ويتنــرج ،وأن تعــي نوايــاه وعقليَّتــه ،والتداعيــات الالحقــة.
2.أن تفهــم املواقــف الكتاب َّيــة والالهوت َّيــة األ َّول َّيــة للوثــر ضـ َّد فكــرة صكــوك الغفـران وبعــض
األخطــاء األخــرى املوجــودة يف الكنيســة الكاثوليك َّيــة.
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اق ِتباس:
ْ

اعلَ ُمــوا أ َّن َمــنِ اعـ َ
ـرف ونَـ ِـد َم ووض ـ َع صدق ـ ًة يف الصنــدوق كــا نص َح ـ ُه الكاه ـ ُن تُغ َف ـ ُر لــه
أس ُعــوا جمي ًعــا لخــاص نفوســكم.
جمي ـ ُع خطايــاه ... .فلــاذا تقفــون مكتــويف األيــدي؟ ْ ِ
— يوهان تيتزل
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أَ َّولً  .توزيع صكوك الغفران يف أملانيا:

.أعــى الرغــم مــن أ َّن األمــر ألــرت كان ميتلـ ُـك الحقــوق الحرصيَّــة للبيــع والربــح مــن صكــوك
الغفـران يف جميــع أنحــاء أملانيــاَّ ،إل أنَّــه مل يســتطع عــرض صكــوك الغفـران يف بعــض املناطــق
املحظــورة يف أملانيــا ،مبــا يف ذلــك ساكســونيا حيــث نهــى فريدريــك الحكيــم عــن تلــك املامرســة
ضمــن حــدود ســلطته.
.ب َ
ـب دومينيـيٌّ ،عــى توزيع وتســويق صكــوك الغفـران يف أملانيا.
أرشف يوهــان تيتــزل ،وهــو راهـ ٌ
وقــد قـ َّدم منتجــه مــع الكثــر مــن اإلبــداع واالحتفــال ،مـ َّـا دفــع النــاس ،مبــا يف ذلــك سـكَّان
ويتنــرج يف ساكســونيا ،إىل الســفر إىل أماكــن بعيــدة لـراء صكــوك الغفـران.
ثان ًيا .ر ُّد فعل لوثر:

.أر ًّدا عــى اسـراتيج َّيات تســويق تيتــزل وطــرق تواصلــه ،صــا َغ لوثــر أطروحـ ًة مــن  ٩٥بنـ ًدا بلغ ٍة
ـمل بَ ْيــع الغفـران .وقــد و َّجــه ا ِّدعاءاتــه
مقتضبـ ٍة وواضحـ ٍة احتجا ًجــا عــى الفســاد الــذي يشـ ُ
ضـ َّد تيتــزل الــذي يــي ُء متثيــل الكنيســة ويف ظُ ْهـ ِر عيــد جميــع الق ِّديســن ،ســا َر مــع صديقــه
أجريكــوال إىل أبــواب الكنيســة يف ويتنــرج وعلَّـ َـق عليهــا أطروحـ ًة مــن  ٩٥بنـ ًدا.

ـب لوثــر األطروحـ َة باللغــة الالتين َّيــة األكادمي َّيــة مــن أجــل إثــارة نقــاش بــن أعضــاء هيئــة
.بكتـ َ
ـي لدعوتــه
ِب ُّ
التدريــس يف الجامعــة خلــف األبــواب املغلقــة .ومــع ذلــك ،مل يســتج ْ
أي أكادميـ ٍّ
ـض الطــاب يف املدينــة برتجمــة األطروحــة إىل اللغــة
مـ َّـا أثــار اســتياء لوثــر كث ـ ًرا .قــا َم بعـ ُ
كل أنحــاء أملانيــا.
كل مــكانٍ يف ِّ
رشوهــا يف ِّ
العا ِّم َّيــة ون ُ
ِ
املباشة:
ثالثًا .التداعياتُ
كل بنـ ٍـد مــن البنــود بلهجـ ٍة أخـ َّـف
ـب لوثــر رش ًحــا عــن ِّ
.أيف محاولـ ٍة لتهدئــة األمــر ألــرت ،كتـ َ
حـ َّدة .ومــع ذلــك ،أرسـ َـل تيتــزل حججــه إىل ألــرت ،وتذ َّمـ َر حيــال تد ُّخــل لوثــر.

يَب ُلادج
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.بإ َّن مســعى لوثــر مل يهـ ِّدئ مــن َر ْوع ألــرت ،لــذا أرســل ألــرت ن َُسـ ًخا مــن رشح لوثــر لألطروحــة
ـج عــى لوثــر.
إىل رومــا ،ليحتـ َّ
رصفــات لوثــر واعت َربهــا بــا قيمــةَّ ،إل أ َّن التوتُّــر املتزايــد
.تصحيــح أ َّن البابــا رفـ َ
ـض يف البدايــة ت ُّ
بــن الرهبنــة الدومينيك َّيــة والرهبنــة األوغســطين َّية ،والتوتُّــر املتزايــد يف ويتنــرج ،والدعــوة
الســتدعاء لوثــر مــن قبــل العديــد مــن األف ـراد دف ـ َع البابــا إىل الطلــب بإحضــاره إىل رومــا
توســط للوثــر فرتاج ـ َع البابــا عــن طلبــه.
ملحاكمتــه .لك ـ َّن فريدريــك الحكيــم َّ
راب ًعا .مناظرة لوثر يف هايدلربج:
.أكان نــزا ُع لوثــر الرئيــي ضــ َّد مســألة بيــع صكــوك الغفــران وكنــز االســتحقاقات الــذي
تســتن ُد إليــه.
.بعــاو ًة عــى ذلــك ،احتق ـ َر لوثــر َع ـ ْرض تيتــزل لصكــوك الغف ـران واعتق ـ َد أنَّهــا تش ـ ِّج ُع عــى
النــدم (وهــو توبــة يدف ُعهــا الخــوف مــن القصــاص أو مــن الجحيــم) وال تشـ ِّجع عــى التوبــة
(التــي يدف ُعهــا ًأس عميــقٍ ج ـ ِّد ٍّي ،وإدراك واقــع أ َّن املــرء قــد أهــا َن اللــه بخطايــاه).
.ت ُع ِق ـدَتْ ثالث ـ ُة اجتامعـ ٍ
ـات ها َّم ـ ٍة بعــد تعليــق لوثــر ألطروحتــه املك َّونــة مــن  ٩٥بن ـ ًدا ،وقــد
ـت هــذه االجتامعــاتُ دو ًرا كب ـ ًرا يف موقــف لوثــر النهــايئ.
لع َبـ ْ
.ث ُع ِقـ َد االجتــا ُع األ َّول يف أبريــل عــام  ١٥١٨يف مدينــة هايدلــرج يف أملانيــا .حـ َّرض هــذا الجــدال
الدومنيكيِّــن ضـ َّد األوغســطينيِّني حــول قضيَّــة اإلســميَّة والواقعيَّــة ..وقــد مثَّــل لوثــر الجامعــة
ِ
يكتــف بتقديــم بعــض
خطــف األنظــار .ومل
األوغســطين ّية يف ويتنــرج ،وخــال الجــدال
َ
مفاهيمــه املب ِّكــرة عــن الهــوت الصليــب ،لك َّنــه أظهــر أيضً ــا فطنـ ًة مذهلـ ًة وتواض ًعــا يف جميــع
القضايــا التــي تناولَهــا.
َّــق مبواقفــه
.جاســتم َّر لوثــر يف ســاع كلمــة مــن ممثِّــي الكنيســة الكاثوليك َّيــة برومــا تتعل ُ
حــل هــذه القضايــا.
َــب فُ َر ًصــا للنقــاش العــا ِّم مــع ممثِّــي رومــا مــن أجــل ِّ
الالهوت َّيــة ،وطَل َ
.حوبفضــل تد ُّخــل فريدريــك الحكيــم ،حصـ َـل لوثــر عــى فرصتــه يف نقاشـ ْـن ،أحدهام يف أوجســرج
واآلخــر يف ليبزيج.

الح
ُلو َثر والِإ ْص ُ

24

أسئلة للدراسة:
ٌ

1.آ َمــ َن األمــر ألــرت والكنيســة الكاثوليكيَّــة بــأ َّن الغفــران يعتم ـ ُد عــى ِف ْعــلِ الصدقــات
فقــط.
.أصح
.بخطأ
2.عندمــا علّـ َـق لوثــر أطروحـ ًة مــن  ٩٥بنـ ًدا عــى أبــواب الكنيســة يف ويتنــرج ،قــام بتخريــب
ممتلــكات الكنيســة بشــكلٍ فاضــح.
.أصح
.بخطأ
كتب لوثر أطروح ًة من  ٩٥بن ًدا بالالتينيَّة ألنَّه َر ِغ َب يف _______________.
َ 3.
مم كان عليه
.أأن يبدو أذىك َّ
.بأن يرشك الجمي َع يف املدينة
.تأن يخاطب أعضاء هيئة التدريس املتعلِّمني يف ويتنربج
.ثأن يو ِّجه رضب ًة سديد ًة ض َّد الكنيسة الكاثوليكيّة
4.قال لوثر يف هايدلربج إ َّن الكنيسة وقعت يف فخ ___________________.
.أمتجيد الذات
.بتفسري الكتاب امل ُق َّدس
التوسع َّية
.ت ُّ
.ثالسياسة
ـيلعب يف النهايــة دو ًرا مهـ ًّـا يف
5.مارتــن بــورس ،هــذا الراهــب الدومينيــكا ُّين الشـ ُّ
ـاب الــذي سـ ُ
حيــاة جــون كالفــنُ ،صـ ِـد َم مــن صخــب لوثــر وتقنيَّــات املناقشــة غــر املناســبة.
.أصح
.بخطأ

يَب ُلادج
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ُ
سيشارك فيها لوثر قبل مجلس فورمز الترشيعي؟
6.كم عدد االجتامعات الها َّمة التي
.أاثنان
.بثالثة
.تأربعة
.ثخمسة
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ارشح مامرســة َم ْنــح الصدقــات .هــل يؤيِّـ ُد الكتــاب امل ُقـ َّدس هــذا النشــاط؟ ادعـ ْم إجابتــك.
ْ 1.
هــل يجــد ُر باملؤمنــن أن يعطــوا صدقـ ًة اليــوم؟ ملــاذا؟
الخاص مبامرسات تيتزل؟ ملاذا؟
2.هل توافق عىل ر ِّد فعل لوثر
ّ
3.كيف تؤث ِّر أفعالُنا عىل اآلخرين بطرقٍ ال ندركُها مبارشةً؟
للندم مكا ٌن يف الحياة املسيح َّية؟ ارشح.
4.هل ِ
ـب
5.مــا القنــوات واألســاليب املناســبة لحـ ِّـل النزاعــات داخــل الكنيســة وخارجهــا؟ كيــف يلعـ ُ
السـ ُ
ـخيص دو ًرا يف هــذه النزاعــات؟
ـلوك الشـ ُّ
ارشح الهــوتَ الصليــب وأه ِّم َّيتــه بالنســبة إىل املســيحي وإىل الحيــاة املســيح َّية .راجــ ْع
ْ 6.
فيل ِّبــي  ١١-٥ :٢وكولــويس .١٨-٩ :١
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٦
الذهاب إلى فورمز
ُ

دمة:
المق ِّ

ـعب اللــه منــذ قديــم الزمــان لالضطهــاد ،وأبــر ُز مثــا ٍل عــى ذلــك قَتْـ ُـل هابيــل
لطاملــا تعـ ّر َض شـ ُ
عــى يــد أخيــه قايــن .هــذه املعانــاة ال تظه ـ ُر بشــكلٍ عشــوا ٍّيئ أو بــدون ســبب ،بــل بعدمــا
يتَّخ ـ ُذ الرجــال والنســاء مواقــف مؤيِّــدة إللههــم تحــت ســيادته وملجــده .واج ـ َه مارتــن لوثــر
ـارب مــن هــذا النــوع م ـ َّر ٍ
ات عديــد ًة خــال حياتــه الرهبان َّيــة ،لك َّنهــا بلغــت ذروتهــا يف
تجـ َ
مجلــس فورمــز الترشيعــي .إ ّن ر َّدہ وإميانَــه يف وجــه املعارضــة يوضِّ حــان حقيقــة أ َّن اللــه يؤكِّــد
عــى أنَّــه لــن يســند إلينــا مه َّمــة أكــر أو أصعــب مـ َّـا نســتطيع أن نتح َّمــل.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

مزمــور ٣٧؛ مرقــس ١٣-٣ :١٣؛ أعــال الرســل ٣٨-١٧ :٢٠؛ يعقــوب ١٨-١٢ ،٨-٢ :١؛  ١بطــرس
١٩-١٢ :٤؛  ٢بطــرس ٩-٤ :٢
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن تفهــ َم مراوغــات الكنيســة الكاثوليك َّيــة وتفاعــل لوثــر معهــا والتــي أ َّدت إىل نقطــة
التحــ ُّول يف مجلــس فورمــز الترشيعــي.
2.أن تفهم تعقيدات مجلس فورمز الترشيعي والقلق الذي ساو َر لوثر أثناء املحاكمة.
اق ِتباس:
ْ

بِ َــا أَنَّ ُكـ ْم طَلَ ْبتُـ ْم ِم ِّنــي أَ ْن أَ ُر َّد ِب ُوضــو ٍح َو ِبـ ُدونِ ِجــدا ٍلَ ،هـذَا َمــا َسـأَفْ َعلُ ُهَ .مــا لَـ ْم أَقْتَ ِنـ ْع ِمـ ْن
26
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ْــوال ،ألَ َّن ضَ ِمــرِي
ِخــا ِل الْ ِك ِ
تــاب الْ ُمقَــ َّد ِس أَ ْو لِ َســ َب ٍب َو ِاضــ ٍح ،ال ُ ْي ِك ُن ِنــي ال ُّر ُجــو ُع َعــ ْن أَق ِ
ـس َصائِ ًبــا َوال آ ِم ًنــاَ .هـذَا ُهـ َو َرأْ ِيــي .ال ُ ْي ِك ُن ِنــي
َمأْ ُســو ٌر ِب َكلِ َمـ ِة اللـ ِهَ ،والْ َع َمـ ُـل ِضـ َّد ضَ ِمـرِي لَ ْيـ َ
ِف ْعـ ُـل َغـ ْـرِ َذلِـ َـك .يَــا َر ُّبَ ،ســا ِع ْد ِن.
— مارتن لوثر
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .لوثر يف أوجسربج:
ـت مــن لوثــر
.أيف عــام  ،١٥١٨أرسـل َْت رومــا مبعوث َهــا ،الكاردينــال كاجيتــان ،إىل أوجســرج وطل َبـ ْ
مقابلتــه ملناقشــة القضايــا الالهوت َّيــة والكنسـ َّية التــي اختلـ َـف عليهــا لوثــر.
.بعــى الرغــم مــن تع ُّهــد البابــا بضــان ســامة لوثــر ،حـذَّره أصدقــاؤه مــن الذهــاب خوفًــا عــى
حياتــه .ومــع ذلــك ،اعتقــد لوثــر أ َّن فرصــة الدخــول يف جــدا ٍل عقــا ٍّين بشــأن مســائل الخــاف
ـت ،وتجاهـ َـل نصيحــة أصدقائــه وانتقـ َـل إىل أوجســرج.
قــد حانَـ ْ
ٍ
أي منهــا عــى مــا يُــرام.
.تيف أوجســرج ،كان للوثــر أربــع
ــر ٌّ
مقابــات مــع كاجيتــان ،ومل يَ ِ ْ
كل
ـتغل كاجيتــان الفرصــة للتحايــل عــى لوثــر وأج ـ َرہ عــى االع ـراف بأنَّــه نفــى ص َّحــة ٍّ
اسـ َّ
ـمح بهــا ودع َمهــا البابــا بونيفاتــي الســابع
مــن بَيْــع صكــوك الغفـران وكنــز الكنيســة التــي سـ َ
عــام  ١٣٠٠والبابــا كليمنــت الســادس عــام  ١٣٤٣عــى التــوايل .تحـ َّدى لوثــر الســلطة البابويَّــة
عــى أسـ ٍ
ـس كتاب َّيـ ٍة ،مشـ ًرا إىل أنَّــه ال دليــل يف الكتــاب املقـ َّدس يدعـ ُم صكــوك الغفـران أو كنز
الكنيســة .ولذلــك ،ال ب ـ َّد مــن أ َّن بونيفاتــي وكليمنــت أخطــأا.
.ثأ َّدى موقــف لوثــر إىل رفــض عقيــدة عصمــة البابــا مــن الخطــإ التــي كانــت مقبولــة لكــن غــر
مع ـ َرف بهــا رســم ًّيا ،وبعــد املقابــات مت َّك ـ َن لوثــر بالــكاد مــن الهــرب لينجــو بحياتــه مــن
كاجيتــان الغاضــب.
ثانيًا .لوثر يف اليبزيج:

.أإ َّن املقابـ ِ
ـات التــي أجراهــا لوثــر يف أوجســرج ومــا ت ِب َعهــا مــن اتِّهاماتــه بالهرطقــة ،دف َعـ ِ
ـت
الكنيسـ َة الكاثوليكيَّـ َة إىل الدعــوة إىل جــدال يف اليبزيــج مــع جــون إيــك ،الالهــويت الكاثوليــي
الرئيــي يف أملانيــا.

.بخــال نزاعهــم ،مت َّكــن إيــك مثــل كاجيتــان مــن محــارصة لوثــر وأج ـ َرہ عــى املوافقــة عــى
موقــف جــون هــاس بــأ َّن الكتــاب املقـ َّدس وحــده يقيِّـ ُد الضمــر املســيحي .وحيــث إ َّن هــاس
اختلـ َـف مــع مجمــع الكنيســة الــذي أدانــه ،اعتقــد لوثــر بالتــايل أ َّن املجمــع أخطــأ يف موق ِفـ ِه
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كل مــن البابــا ومجامــع الكنيســة غــر معصــوم
و ُحك ِمـ ِه عــى هــاس .ومــن ثـ َّم ،اعتقــد لوثــر أ َّن ًّ
عــن الخطــأ ،وهــو اعتقــاد غــر موجــود بــن كبــار مســؤولني رجــال الديــن الكاثوليــك( .ال بـ َّد
مــن أن تكــون ســلطة أحدهــم عــى األقــل معصومــة ،وف ًقــا ملعيــار الكنيســة الكاثوليكيَّــة).

.تر ًّدا عــى التقاريــر حــول إجابــات لوثــر ،أصــدر البابــا ليــون العــارش «بــول» (أمـ ًرا بابويًّــا رســم ًّيا)
ضــ َّد لوثــر يدينــه بتهمــة الهرطقــة ويأمــر بحــرق أعاملــه املكتوبــة .عنــد وصــول الوثيقــة
البابويَّــة إىل فيتنــرج ،انتقــم لوثــر بحرقهــا.
ثالثًا .مجلس فورمز الترشيعي اإلمرباطوري:
ـب مــن
.أعندمــا ســمع ماكســيمليان ،اإلمرباطــور الرومــاين امل ُق ـ َّدس ،بهــذه االضطرابــات غ َِضـ َ
ـوف وخل َفــه شــارلكان ملــك إســبانيا (بدعــم مــن فريــدرك
لوثــر و َعـ َز َم عــى املشــاركة .ولك َّنــه تـ ِّ َ
الحكيــم).
.بدعــا شــارلكان إىل عقــد مجلـ ٍ
ـوري (وهــي محكمـ ٌة نو ًعــا ما يـ ُ
ـرف عليهــا اإلمرباطور)
ـس إمرباطـ ٍّ
يف عــام  ١٥٢١يف مدينــة فورمــز لحـ ِّـل املوقف.
رشيــر ٍة
.ت َّ
وتوســل أصدقــاء لوثــر ،الذيــن كانــوا مقتنعــن بــأ َّن املدينــة ســتكون ممتلئ ـ ًة بــأروا ٍح ِّ
كل واحـ ٍـد منهــا لينــال منــه ،أن ميتنــع عــن الحضــور مجـ َّد ًدا .ومــع ذلــك ،قـ َّرر لوثــر
وســيخرج ُّ
حضــور املجلــس الترشيعــي لدعــم موقفــه ،وســافر هــو وأصدقــاؤه إىل فورمــز وســط ض َّج ـ ٍة
كبــرة مــن السـكَّان املحل ِّيــن.
.ثعندمــا بــدأ املجلــس الترشيعــي ،مل ُي َنــح لوثــر فرص ـ ًة لل ِنقــاش .أم ـ َر ُہ ممثِّـ ٌـل عــن الكنيســة
يدعــى إيــك (وهــو ليــس جــون إيــك) بــأ ْن يرتاجــع أمــام اإلمرباطــور واملندوبــن البابويِّــن عــن
كل كتاباتــه التــي جمعوهــا بســهولة يف القاعــة أمامــه.
ِّ
رس لوثــر عــن الكتــب التــي كان يجــدر بــه الرتاجــع عنهــا
.جكَـ ْون الكتــب التــي كت َبهــا كثــرة ،اســتف َ
ـب إيــك عــن الســؤال ولك َّنــه حثَّــه عــى إنــكار مجمــل أعاملــه يف تنــاز ٍل
وعــن الســبب .مل يُ ِجـ ْ
ـت عظي ـ ٌم يف املــكان ،فــر َّد لوثــر عــى إيــك بصـ ٍ
ـوت غــر مســموعٍ .ومــع
مبــارش .ســا َد صمـ ٌ
ـب وتل َّقــى  ٢٤ســاع ًة للتفكــر يف ق ـراره.
ذلــك ،طلـ َ

صــى لوثــر بلجاجــة ،ويف صبــاح اليــوم التــايل وقــف أمــام اإلمرباطــور
.حيف تلــك الليلــةَّ ،
واملندوبــن البابويِّــن وحافــظ عــى موقفــه بشــجاعة .لقــد أرست كلمــة اللــه ضمــره ،ومل
يســتطع لوثــر أن ينكــر مــا أدركــه بوضــو ٍح يف الكتــاب املقـ َّدس .كانــت هــذه نقطــة التحـ ُّول
يف اإلصــاح الربوتســتانتي.
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.خبعــد ســاع تلــك الكلــات استشــا َط الحضــور غض ًبــا ،واقتــاده أصدقــاؤه بعي ـ ًدا مــن خــال
عمل َّيــة خطـ ٍ
ـف وهم ّي ـ ٍة إىل قــر فورتــرج ،حيــث َع ِمـ َـل طــوال ســن ٍة عــى ترجمــة العهــد
الجديــد إىل اللغــة األملانيَّــة ،متن ِّك ـ ًرا بشــخصيَّة فــارس «ســر يورجــي».
أسئلة للدراسة:
ٌ

رص الكاردينــال كاجيتــان لوثــر ودف َعـ ُه إىل إنــكار عقيــد ٍة غــر رســم َّية ومــع ذلــك مقبولة
1.حــا َ
عــى نطاق واســع وهــي ______________.
.أعصمة الكتاب املق َّدس
.بالتقديس
.تاالستحالة الجوهريَّة
.ثالعصمة البابويَّة
ـب البابــا كليمنــت الســادس منشــو ًرا بابويًّــا هــو يونيجينتيــو ،فيــه أنشــأ عقيــدة كنــز
2.كتـ َ
رص َح بهــا.
الكنيســة و َّ
.أصح
.بخطأ
3.مل تكــن عقيــدة عصمــة البابــا مــن الخطــإ قــد صــدرت بشــكلٍ
رســمي قبــل مجمــع
ٍّ
الفاتيــكان األ َّول ،والــذي انعقــ َد يف عــام _____________.
.أ١٥٥٦
.ب ١٦٧٣
.ت ١٧٠١
.ث ١٨٧٠
4.أُ ِدي َن جون هاس من خالل مجمع الكنيسة ،يف مجمع ______________.
.أنيق َّية
.بفورمز
.تكونستانس
.ثهيلسبورج
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ـوي إكســورجي دومينــي ،أو العبــارة الالتين َّيــة التــي تبــدأ بإدانــة لوثــر باعتباره
5.إن األمــر البابـ َّ
مهرطقًا ،تعني _________________.
«امح املهرطق»
.أ ُ
.ب«امس ْح ُه يا رب»
رب»
.ت«قُ ْم يا ُّ
.ث«س ِّبحوا اآلب»
الفلحــن املحل ِّيــن
6.وصـ َـل لوثــر بصعوبــة إىل «فورمــز» بســبب العــداء الــذي القــاه مــن َّ
املحيطــن باملدينــة واملقيمــن يف الريــف.
.أصح
.بخطأ
7.قال لوثر هذه الجملة الشهرية ر ًّدا عىل املجلس الترشيعي الذي دفعه إىل الرتاجع.
.أ«أنتم الهراطقة»
.ب«هذا هو رأيي»
.ت«اللعن ُة عليك»
.ث«سأفعل كام تقول»
أسئلة للمناقشة:
ٌ

أي مــن املقابــات أو املناظـرات التــي تل َّقــى اســتدعا ًء لحضورهــا،
1.لــو رفـ َ
ـض لوثــر حضــو َر ٍّ
ارشح .لــو تراجــع لوثــر عــن أعاملــه ،فهــل ســيدي ُن ُه هــذا
فهــل كان
لريتكــب خط َّيــ ًة؟ ْ
ُ
ارشح أيضً ــا.
الرتاجــع إىل األبــد؟ ْ
ـب عــى املؤمــن أن يتعامــل مــع االضطهــاد ،وال
2.عــى غ ـرار الســؤال الســابق ،كيــف يجـ ُ
س ـ َّيام االضطهــاد الــذي يطال ُب ـ ُه بالرتاجــع عــن إميانــه تحــت تهديــد املــوت؟
3.كيــف تــر ُّد عــى عقيــدة العصمــة البابويَّــة أو عصمــة املجالــس الكنسـيَّة؟ مــا هــي الســلطة
املعصومــة يف الحيــاة املســيح َّية؟ را ِجـ ْع مقاطــع مثــل  ٢تيموثــاوس .١٧-١٦ :٣
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4.مــن أيَّــة آيــة جــاءت عبــارة «يوجــد خنزيـ ٌر بـ ّر ٌّي طليـ ٌـق يف كَ ْر ِمــك»؟ مــاذا تعنــي العبــارة؟
ومــاذا تعنــي يف ســياق املقطــع الكتــايب؟
5.ما عالقة الدولة بشؤون الكنيسة؟ وما عالقة الكنيسة بشؤون الدولة؟
6.هــل يختـ ُر املســيح ُّيون اعتــداءات مــن الشــيطان ،أم أ َّن هــذا مجـ َّرد مفهــوم مــن العصــور
ارشح.
الوســطى؟ ْ
ـت أنَّ اللــه
7.لــو كان لوثــر قــد قُ ِتـ َـل عــى يــد املجلــس الترشيعــي ،هــل كان هــذا ليثبـ َ
مل يســتجب صالتــه؟ مــا عالقــة اللــه مبعانــاة البــر؟ ادع ـ ْم إجاباتــك بشــواهد مــن
الكتــاب املق ـ َّدس.
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٧
األول)
الكاثوليكية للتربي�ر (الجزء
النظرة
َّ
َّ

دمة:
المق ِّ

إ َّن الكثــر مــن أعضــاء الكنيســة الربوتســتانت َّية اليــوم ال يفه ُمــون ج ِّيــ ًدا أصولَهــم وطبيعــة
«احتجــاج» أســافهم ض ـ َّد الكنيســة الكاثوليكيَّــة .فعندمــا يُس ـأَلُون عــن االختالفــات القامئــة
ـتي ،قــد يق ِّدمــون بعــض اإلجابــات النمط َّيــة مثــل« :أنــا ال أعبــد مريــم»« ،أنــا
بــن الكنيسـ ْ
أؤمــن بالتربيــر باإلميــان ،وليــس باألعــال» ،أو أ َّن «الخبــز والخمــر يف عشــاء الــرب ال يتحـ َّوالن
ـرح الدكتــور ســرول النقــاط
ح ًّقــا إىل جســد يســوع ودمــه الحقيق َّيـ ْـن» .يف هــذا الــدرس ،يـ ُ
الحقيقيَّــة وامله َّمــة يف العقيــدة املطروحــة خــال زمــن مارتــن لوثــر واإلصــاح ،موليًــا عقيــدة
كل الرتكيــز واالنتبــاه.
التربيــر ومكانتهــا يف الفكــر الكاثوليــي َّ
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

تكويــن ١٤-١ :١٧؛ روميــة ٧-١ :٦؛  ١كورنثــوس ١١ :٦؛ أفســس ١٤-١٣ :١؛ تيطــس ٧-١ :٣؛
يعقــوب ٢٦-١٤ :٢؛ ١٦ :٥
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

أن تفهم العقيدة الكاثوليك َّية للتربير ومكانة االستحقاق فيها.
اق ِتباس:
ْ

ـول الرسـ ُ
عندمــا يقـ ُ
ـول إ َّن اإلنســان يت ـ َّر ُر م َّجانًــا باإلميــان ،يجــب أن تُ ْف َهــم هــذه الكلــات
متســكت بــه جمــو ُع الكنيســة الكاثوليك َّيــة وعـ َّـرتْ عنــه ،أي أن نقــول
باملعنــى الــذي لطاملــا َّ
32
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كل تربيــر،
نحــن م ـ َّررون باإلميــان ،أل َّن اإلميــان هــو بدايــة الخــاص البــري ،وأســاس وأصــل ِّ
والــذي «بِــ ُدونِ إِميــانٍ ال ُ ْي ِكــ ُن إِ ْرضَ ــا ُؤ ُہ» ولنكــون يف لرشكــة مــع أبنائــه؛ ولــذا يُ ُ
قــال إنَّنــا
ـال،
ـبق التربيــر ،ســواء كان إميانًــا أم أعـ ً
مـ َّررون م َّجانًــا ،أل َّن ال يشء مــن تلــك األشــياء التــي تسـ ُ
ـول الرسـ ُ
ـتحق نعمــة التربيــر .ألنَّــه كــا يقـ ُ
ـس بَ ْع ـ ُد
تسـ ُّ
ـول بولــس« :فَ ـ ِإ ْن كَا َن بِال ِّن ْع َم ـ ِة فَلَ ْيـ َ
بِاألَ ْعـ َـا ِلَ ،وإِالَّ فَلَ ْي َسـ ِ
ـت ال ِّن ْع َم ـ ُة بَ ْع ـ ُد نِ ْع َم ـ ًة».
ولذلــك ،بالنســبة إىل النــاس امل َّربريــن بهــذه الطريقــة ،ســواء حافظــوا دون انقطــاع عــى النعمة
ـب أن نشــر إىل كلــات الرســولُ « :مك ِ ِْثيـ َن ِف
التــي تلقُّوهــا أو اســتعادوها عندمــا ضاعــت ،يجـ ُ
ـس ِبظَالِـ ٍـم َحتَّــى
ـس بَ ِاطـ ًـا ِف الـ َّر ِّب .ألَ َّن اللـ َه لَ ْيـ َ
َع َمــلِ الـ َّر ِّب ك َُّل ِحـنٍَ ،عالِ ِمـ َن أَ َّن تَ َع َب ُكـ ْم لَ ْيـ َ
ـب الْ َم َحبَّـ ِة الَّ ِتــي أَظْ َه ْرتُ ُو َهــا نَ ْحـ َو ْاسـ ِم ِه»؛ «فَـاَ تَطْ َر ُحــوا ثِ َقتَ ُكـ ُم الَّ ِتــي لَ َهــا
يَ ْنـ َ
ـى َع َملَ ُكـ ْم َوت َ َعـ َ
ُم َجــازَا ٌة َع ِظي َمـ ٌة» .ومــن ثـ َّم ،ألولئــك الذيــن يعملــون بشــكلٍ ج ِّيـ ٍـد «إِ َل الْ ُم ْنتَ َهــى» ويثقــون يف
اللــه ،يجــب أن ت ُقـ َّدم لهــم الحيــاة األبديَّــة ،ســواء كنعم ـ ٍة موعــود ٍة برحم ـ ٍة ألبنــاء اللــه مــن
خــال املســيح يســوع ،وكمكافــأة َو َع ـ َد بهــا اللــه نفســه ،يك تُعطَــى بأمانــة مقابــل أعاملهــم
الصالحــة واســتحقاقاتهم.
— مجمع ترانت
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .معنى كلمة التربير:
.أأكَّــ َد لوثــر أنَّ عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده تشــكِّل املــا َّدة التــي مــن خاللهــا تقــو ُم
ـتحق االهتــام
الكنيســة أو تســقط .ق ََس ـ َم ْت هــذه العقيــد ُة الكنيســة ،وبالتــايل فهــي تسـ ُّ
والتحليــل بعنايــة.
.بكــا ذكرنــا ســابقًا ،فــإ َّن جــز ًءا مــن املشــكلة املحيطــة بالتربيــر هــو الكلمــة نفســها .طـ َّور اآلبــاء
الالتين ُّيــون األوائــل ،اســتنا ًدا إىل الفولجاتــا ،وهــي الرتجمــة الالتين َّيــة للكتــاب املقـ ّدس ،فه َمهــم
للتربيــر مــن النظــام القانــوين الرومــاين والتفســر الحــريف للكلمــة الالتين َّيــة جوســتيفيكاري،
ـرح نفســه هــو :كيــف ميكــن
والتــي تعنــي «يجعــل بــا ًّرا» .وبالتــايل ،فــإ َّن الســؤال الــذي يطـ ُ
لغــر البــار ،مثــل الخاطــئ الســاقط ،أن يُ ْج َعـ َـل بــا ًّرا؟
.تمــن هــذا املنطلــق ،ط ـ َّو َر رجـ ُ
ـال الديــن الكاثوليــك ترتي ًبــا للخــاص يت ـ ُّم فيــه التربيــر بعــد
ــل ُم َق َّد ًســا»).
التقديــس (حرفيًّــا «يُ ْج َع ُ
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.ثطـ َّور العلــا ُء الربوتســتانت ُّيون ،باســتخدام النســخة اليونان َّيــة للعهــد الجديــد ،فه َمهــم للتربيــر
مــن ترجمــة كلمــة دوكيوســوناي والتــي تعنــي «يُ ْعلَـ ُن بــا ًّرا» .ونتيجـ ًة لذلــك ،جعلــوا التربيــر
قبــل التقديــس يف ترتيــب الخــاص .ظهـ َر هــذا االختــاف يف وقـ ٍ
ـت مب ِّكـ ٍر مــن اإلصــاح.
ثانيًا .التربير واألرسار:

.أكــا ذكرنــا ســابقًا ،وفقًــا للعقيــدة الكاثوليك َّيــة ،يتــ ُّم التربيــر مــن خــال مامرســة األرسار
رس املعموديَّــة.
ر األ َّولِّ :
وتفعيلهــا بشــكلٍ صحيــ ٍح .مــن هنــا يبــدأ التربيــر مــع الــ ِّ

.بعــى الرغــم مــن أ َّن الكنيســة الكاثوليك َّيــة تنفــي أ َّن املعموديَّــة تضـ ُع الفــرد تلقائ ًّيــا يف حالــة
ر)َّ ،إل أنَّهــا تنظـ ُر
نعمـ ٍة (ينبغــي بالــذي يتل َّقــى املعموديَّــة َّأل يشــعر بالعــداء تجــاه تل ِّقــي الـ ّ
إىل املعموديَّــة نظــرة ســمو وإجــال عــى اعتبــار أنَّهــا قــادرة عــى إحضــار الفــرد إىل هــذه
ـكب النعمــة.
رس املعموديَّــة ،تنسـ ُ
الحالــة مــن النعمــة ،ففــي ِّ
ـكب النعمة يف روح
.تباســتخدام مفهــوم الك ِّميَّــة ،ت َّدعــي الكنيســة الكاثوليكيَّــة أ َّن املعموديَّــة تسـ ُ
ـب عــى الشــخص أن يتعــاون ويوافــق (كووب ـراري إيــت أســنتاري)
الفــرد ،وبعــد ذلــك يجـ ُ
عــى هــذا االنســكاب .إ ْن فَ َعـ َـل الفــرد ذلــك يدخـ ُـل يف حالــة نعمـ ٍة قابلـ ٍة للتغيــر.
ثالثًا .التربير والخط َّية:

.أوف ًقــا لكنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة ،ال يضم ـ ُن التربي ـ ُر الخــاص ،لكــن قــد يظـ ُّـل املســيح ُّيون
كل الخطايــا تســق ُط املــرء مــن حالــة النعمــة
ـس ُّ
يســقطون مــن حالــة نعمتهــم .مــع أنَّــه ليـ َ
ـب املــوت إىل حالــة التربيــر (عــى عكــس
(الخطايــا العرض َّيــة) ،لك ـ َّن الخطايــا املميتــة تجلـ ُ
التفســر الربوتســتانتي للكتــاب امل ُقــ َّدس).
.بمــاذا يحــدثُ لــو أ َّن مســيح ًّيا متع ِّمــ ًدا ،ويف حالــة النعمــة ،ســق َط يف خط َّيــ ٍة مميتــ ٍة؟ عــى
ٌ
رس التوبــة.
الرغــم مــن الســقوط مــن النعمــة ،يوجــد
رس آخــر هــوُّ :
تريــاق يف شــكل ٍّ
ـص العقيــدة
.تالتوبــة لهــا العديــد مــن العنــارص ،ولكــن القض َّيــة الرئيسـ َّية تكمـ ُن يف الرضــا .تنـ ُّ
ـب أن ميتلـ َـك الفــر ُد
الكاثوليك َّيــة عــى أنَّــه مــن أجــل بلــوغ حالــة النعمــة والحفــاظ عليهــا ،يجـ ُ
املتأصــل أو
اإلميــان والنعمــة واالســتحقاق .تضمـ ُن التوبــة أن يحافــظ املســيحيُّون عــى ب ِّرهــم ِّ
أن يســتعيدوه مــن خــال أعــال االســتحقاق املناســبة .تجعـ ُـل هــذه األفعــال مالمئًــا فقــط (أي
املتأصــل.
مناسـ ًبا) أن يعيـ َد اللـ ُه اإلنســا َن إىل حالــة النعمــة والـ ِّر ِّ
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أي مكانـ ٍة لالســتحقاق والرضــا يف مخطَّطــه للتربيــر باإلميــان وحــده .ولكــن
.ثنفــى لوثــر بشـ َّدة َّ
كــا أرشنــا ســابقًا ،يف نظــام التربيــر الكاثوليــي يحتـ ُّـل اإلميــان مكانًــا ،وهــذا مــا ســيتمحو ُر
عليــه حديثُنــا يف الــدرس التــايل.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.تعني كلمة جوستيفيكاري ______________.
.أ«ي ِّرب ُر»
«يجعل با ًّرا»
ُ
.ب
.ت«يقي ُم العدل»
«يقلق فقط»
.ث ُ
مفــرو الكتــاب امل ُقــ َّدس الربوتســتانت الرتجمــة اليونان َّيــة للعهــد الجديــد
2.اســتخد َم
ِّ
ٍ
مختلــف للتربيــر.
فهــم
للوصــول إىل ٍ
.أصح
.بخطأ
يسبق التقديس.
3.يف ترتيب الكاثوليك للخالص ،التربير ُ
.أصح
.بخطأ
4.تعني كلمة إكس أوبريي أوبرياتو ______________.
.أ«الفرصة املناسبة»
.ب«بحكم الفعل املت َّمم»
.ت«العمل َّية األساس َّية»
.ث«العمل املناسب»
5.وف ًقــا للعقيــدة الكاثوليك َّيــة ،فــإ َّن املعموديَّــة مت ـ ُّد روح اإلنســان ب َق ـ ْد ٍر كبــر مــن النعمــة،
ـب عليــه أن يتعــاون معهــا.
إنَّ ــا يجـ ُ
.أصح
.بخطأ
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6.الخطايا العرض َّية تؤ ِّدي إىل السقوط من النعمة.
.أصح
.بخطأ
الحل من الكاهن يليه االعرتاف والندم ،وكالهام من عنارص التوبة.
7.نوال ّ
.أصح
.بخطأ
8.يح ِّذ ُر الكتاب امل ُق َّدس املسيحيِّني من االعرتاف بخطاياهم ملسيحيِّني آخرين.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

يتعــر املســيحيُّون باألمــور العقائديَّــة الثانويَّــة ومــا يليهــا؟ إذا كان األمــ ُر كذلــك،
1.هــل
َّ ُ
فلــاذا يحــدثُ هــذا؟ ومــا الخطــوات التــي يجــب عــى املســيح ِّيني اتِّخاذهــا لتج ُّنــب
ذلــك؟ قــ ِّد ْم أمثلــ ًة يف إجابتــك.
2.مــا الفوائـ ُد التــي يجنيهــا عالِـ ُم الكتــاب امل ُقـ َّدس عنــد العــودة إىل اللغــات األصليَّــة للكتــاب
املقـ َّدس؟ مــا املزالـ ُـق التــي يجتنبهــا هذا النشــاط؟ هــل اســتخدا ُم العا ِّم َّيــة (اللغــة العام َّية)
ارشح.
خطأ؟
ْ
ِــب مــن
3.بحســب التفســر الربوتســتانتي ،مــا هــي املعموديَّــة؟ ومــاذا تفعــل؟ أَج ْ
الكتــاب امل ُقــ َّدس.
4.ما هي األرسار امل ُق َّدسة بحسب التفسري الربوتستانتي؟ ما هدفُها يف الحياة املسيح َّية؟
ارشح .هل نتعاو ُن يف أمر الخالص؟
5.هل لألعامل مكان يف ساحة التربير؟ ْ
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6.هــل ميكــن للمؤمــن أن يســق َط مــن النعمــة؟ هــل مــن خط َّيــة ال تُغت َفــر؟ علِّـ ْـل إجاباتــك
مــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
7.ملاذا تحثُّ رسالة يعقوب  ١٦ :٥املسيحيِّني عىل االعرتاف بخطاياهم بعضهم لبعض؟
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٨
الكاثوليكية للتربي�ر (الجزء الثاني)
النظرة
َّ

دمة:
المق ِّ

كل الربوتســتانت ملعونون؟
هــل يدهشـ َـك أ ْن تعلـ َم أ َّن العقيــدة الكاثوليك َّيــة الحال َّيــة تعلـ ُن أ َّن َّ
جديـ ٌر باملالحظــة أنَّــه إذا تـ َّم التحقيــق يف األمــر ،فــإ َّن معظــم الربوتســتانت لــن يص ِّدقــوا هــذا
االف ـراض .لك َّنــه لألســف صحيــح ،فــإ َّن الكنيســة الكاثوليك َّيــة اليــوم مــا ت ـز ُال عــى موقفهــا
ـي يف املجمــع
الــذي اتَّخ َذتْــه يف القــرن الســادس عــر يف مجمــع ترانــت .كان الخــاف الرئيـ ُّ
يتعلَّـ ُـق بعقيــدة التربيــر ،وال سـ َّيام دور اإلميــان فيــه .يظـ ُّـل املفهــوم الشــامل والواضــح للتربيــر
أمـ ًرا رضوريًّــا لفهــم االختالفــات بــن الربوتســتانتيَّة التاريخيَّــة والكاثوليكيَّــة ،ويقـ ِّدم الدكتــور
ســرول هــذا التوضيــح يف درس اليــوم.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

أعــال الرســل ١٥؛ روميــة ١٧ :١؛ ٢١ :٥-٢١ :٣؛ ٣٤–٣٣ :٨؛ 18-١٣ :١٠؛  ٢كورنثــوس ٢١ :٥؛
غالطيــة ١٠-٦ :١؛ ٢٤ :٣؛  ١يوح َّنــا .٩ :١
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تفه َم أه ِّم َّية عقد مجمع ترانت يف القرن السادس عرش للعقيدة الكاثوليك َّية.
2.أ ْن تفه َم موقع اإلميان يف نظام التربير الكاثولييك.
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اق ِتباس:
ْ

الســبب الحقيقــي يف أ َّن عقيــدة التربيــر بالنعمــة وحدهــا مــن خــال اإلميــان وحــده ال تحظــى
بشــعب َّية هــو أنَّهــا تجــرح كربياءنــا جر ًحــا خطـ ًرا.
— جون آر دبليو ستوت
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .مجمع ترانت وإرث ُه:
.أر ًّدا عــى الض َّجــة الالهوت َّيــة الناتجــة عــن عقيــدة التربيــر ،دعــت الكنيســة الكاثوليك َّيــة إىل
عقــد مجمـعٍ مســكو ٍّين كبـرٍ يف منتصــف القــرن الســادس عــر .حــدثَ ذلــك يف مدينــة ترانتــو
يف إيطاليــا وقـ َّدم هــذا املجمـ ُع املســكوين املراســيم الكاثوليك َّيــة الرســم َّية بشــأن التربيــر ،هــذه
املراســيم التــي ال تــزال ســارية وذات صلــة حتَّــى اليــوم بســبب النظــرة الغالبــة للكنيســة
الكاثوليك َّيــة إىل الســلطة الثابتــة للكنيســة وتقليدهــا.
.ب َع َق ـ َد مجمــع ترانــت جلسـ ٍ
ـاول العديــد مــن القضايــا ،وتنـ َ
ـات ع ـ َّد ًة وتنـ َ
ـاول عقيــدة التربيــر
خــال الجلســة السادســة .ط ـ َّور املجمــع عــد ًدا مــن القوانــن التــي وصفــت عقيــدة التربيــر
الخاصــة باإلصــاح بأنَّهــا هرطقــة وأناثيــا (ملعونــة).
باإلميــان وحــده
َّ
كل رجــاء
ـت فعل ًّيــا عــى ِّ
ـت أحــد املبــادئ األساسـ َّية لرســالة اإلنجيــل ،وقَضَ ـ ْ
.تهــذه اإلدانــة انته َكـ ْ
يف الوحــدة بــن الربوتســتانت والكاثوليــك بســبب هــذا االختــاف األســايس يف اإلنجيــل.
ثانيًا .مجم ُع ترانت والتربير:

.أعلَّ َم املجم ُع بوضو ٍح أ َّن اإلميان هو الرش ُط الرضوري للتربير.
.بولإلميــان ثالثـ ُة عنــارص أو خطـ ٍ
ـوات مرتبطـ ٍة بــه :إينيتســيوم (يبــدأُ اإلميــان كنقطــة االنطــاق
ـت
التــي تسـ ُّ
ـتهل عمل َّيــة التربيــر) ،وفوندامنتــوم (يعمـ ُـل اإلميــان كالبنيــة األساس ـ َّية التــي يثبـ ُ
عليهــا التربيــر) ،ورودكــس (اإلميــان هــو الجوهــر األســايس للتربيــر) .وف ًقــا لذلــك ،ال ميكــن
الحصــول عــى تربي ـ ٍر بــدون إميــان.
.تومــع ذلــك ،فــإ َّن اإلميــان عــى الرغــم مــن كونــه رشطًــا رضوريًّــا ،فإنَّــه ليــس رشطًــا كاف ًيــا،
ـج يف ح ـ ِّد ذاتهــا النتيجــة املر ُج ـ َّوة
مبعنــى أنَّــه إذا كانــت حالــة اإلميــان موجــودة ،فلــن تنتـ َ
(عــى غــرار األوكســيجني ودوره يف إشــعال النــار وإبقائهــا مشــتعلة).
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ـيحي مــن حالــة النعمــة ،ويفقــد التربيــر ،ولك َّنــه يظـ ُّـل محتفظًــا باإلميــان.
.ثقــد يســق ُط املسـ ُّ
وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى عــدم كفايــة اإلميــان للتربيــر يف النظــام الكاثوليــي.
رس املعموديَّــة األداة ،والوســيلة ،التــي يحصـ ُـل
.جمــا الســبب الوســييل للتربيــر؟ اعت ـ َر املجم ـ ُع َّ
الفــر ُد مــن خاللهــا عــى النعمــة املـرِّ َرة .ما صــد َم امل ِ
ُصلحــن ،ألنَّهــم آمنــوا أ َّن الوســيلة الوحيدة
ر.
للحصــول عــى النعمــة هــي مــن خــال اإلميــان وحــده وليــس االميــان والـ ّ
.حعــاو ًة عــى ذلــك ،تدعـ ُم الكنيســة الكاثوليك َّيـ ُة النظــرة التحليل َّيــة للتربيــر .الجملــة التحليل َّيــة
هــي جملـ ٌة صحيحـ ٌة بطبيعتهــا .ولذلــك ،صحيــح أ َّن الربوتســتانت والكاثوليــك كليهــا متَّفقــان
عــى أ َّن اللــه يجــب أن يعلــن أ ّن هــذا اإلنســان بــا ٌّر لحــدوث التربيــر ،فــإ َّن وجهــة النظــرة
ـتحق اإلعــان .يجــب أن يــرى
متأصـ ًـا يسـ ُّ
التحليل ّيــة تتطلَّــب أن ميتلــك الشــخص بالفعــل بـ ًّرا ِّ
اللــه الـ َّر الكامــل ل ُي ْعلِـ َن الـ َّر الكامــل.
.خأثــار هــذا املوقــف اســتجاب َة امل ُصلِحــن ،إذ ال الكتــاب امل ُق ـ َّدس وال ضامئرهــم تتَّفــق وتوافــق
عــى هــذا العــبء امل ُلقــى عــى عاتــق الفــرد مــن خــال هــذه النظــرة التحليل َّيــة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.ال مكان ملراسيم مجمع ترانت يف العقيدة واملامرسات الكاثوليك َّية اليوم.
.أصح
.بخطأ
ـض القوانــن يف الجلســة السادســة للمجمــع املتعلِّقــة بالتربيــر إىل إِســاءة فهــم
2.تش ـ ُر بعـ ُ
موقــف املصلحــن وبالتــايل مل ِتدنْ ُهــم.
.أصح
.بخطأ
3.يف نظام التربير الكاثولييك ،اإلميان هو ______________.
في للتربير
رص ُّ
.أعن ٌ
تعس ٌّ
.برش ٌط ٍ
كاف للتربير
رضوري للتربير
.ترش ٌط
ٌّ
.ثمك ِّو ٌن ثالث للتربير
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4.وفقًا للكاثوليك َّية ،إذا ارتكب املر َء خط َّي ًة ُم ِميت ًة ،فاإلميان _____________.
.أيتالىش أيضً ا بالرضورة
.بقد يستم ُّر اإلميان موجو ًدا يف املؤمن
.تمل يكن موجو ًدا عىل اإلطالق يف الفرد
.ثهو الطريقة الوحيدة إلعادة الفرد إىل النعمة
5.للكنيسة الكاثوليك َّية نظام معقَّد من السبب َّية ،ف َم ْن أث َّر فيهم يف املقام األ َّول؟
.أأفالطون
.بزينو
.تأرسطو
.ث ُسقراط
6.تنظ ُر الكنيسة الكاثوليكيَّة النظرة التحليليَّة إىل التربير.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.مــا الــدور الــذي تلعبُـ ُه املجامــع يف الكنيســة الربوتســتانتيَّة اليــوم؟ مــا طبيعــة ســلطتها ومــا
ارشح.
هــو مــداه؟ هــل يُقـ ِّدم الكتــاب امل ُقـ َّدس منوذ ًجــا الســتخدام هــذه الوســائل؟ ْ
2.هــل ينبغــي للربوتســتانت أن ينخرطــوا يف املنتديــات واالتِّفاقــات املســكون َّية مــع الكنيســة
الكاثوليكيَّــة أو الطوائــف األخــرى إذا كانــت هنــاك خالفــات حــول الجوانــب األساس ـيَّة
ارشح وادع ـ ْم موقفــك مــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
لإلنجيــل؟ ْ
ظل االعتقاد بأنَّه قد يف ِق ُد خالصه األبدي إذا أخطأ؟
ويعمل يف ِّ
ُ
سيعيش املرء
ُ
3.كيف
4.داف ـ ْع عــن التربيــر باإلميــان وحــده مــن وجهــة نظــر كتاب َّيــة .هــل رســالة يعقــوب يؤيِّ ـ ُد
ارشح.
قضيَّتــك أم ت ُ ِعيقُهــا؟ ْ
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املتأصــل يف أيَّـ ِة مرحلـ ٍة مــن مراحــل حياتــه مبعــزل
5.هــل ميكــن للمســيحي أن يح ِّقـ َـق الـ َّر ِّ
عــن املســيح؟ إذا كان األمــر كذلــك ،كيــف؟ إذا مل يكــن كذلــك ،فلــاذا؟
َ
يجذبك نظام التربير الكاثولييك؟ ملاذا؟
6.هل

٩
نظرة الربوتستانت للتربي�ر
ُ

دمة:
المق ِّ

املتأصــل يف الفهــم
يف الثقافــة املعــارصة ،ينفـ ُر كثــرون مــن مجـ َّرد فكــرة االحتســاب املــزدوج ِّ
الربوتســتانتي للتربيــر .ويقولــون إ َّن قيــام اللــه بوضــع خطايــا اآلخريــن عــى ابنــه الوحيــد
بينــا يعلــ ُن يف الوقــت نفســه أ َّن املذنــب بــا ٌّر عــى حســاب اســتحقاق املســيح ،يتحــ َّدى
ـكل مــن أشــكال «إســاءة معاملــة األطفــال» .ومــع ذلــك ،فــإ َّن هــذا املوقــف
املنطــق ويخلـ ُـق شـ ً
يشـ ُر إىل خلــلٍ خطـرٍ يف التفكــر ،أل َّن اآلب ال يــي ُء إىل ابنــه .عــى العكــس مــن ذلــك ،فــإ َّن
ذنوبنــا تق ـ ُع عــى كاهــل املســيح فــوق الصليــب ،وهــو يتح َّمـ ُـل هــذا العــبء عــن طيــب
خاطــر مــن أجــل قطيعــه .عــاو ًة عــى ذلــك ،فــإ َّن املوقــف ض ـ َّد االحتســاب املــزدوج يقلِّـ ُـل
بشــكلٍ خط ـرٍ مــن مح َّبــة اللــه ألبنائــه ،وهــي مح َّب ـ ٌة كــا سيكشـ ُـف لنــا الدكتــور ســرول يف
هــذا الــدرس ،تنقـ ُـل الخطــاة مــن اليــأس إىل الخــاص.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

تكويــن ١٥؛ أعــال الرســل ١٥؛ روميــة ١٧ :١؛ ٢١ :٥-٢١ :٣؛ ٣٤–٣٣ :٨؛ ١8-١3 :١٠؛  ٢كورنثــوس
٢١ :٥؛ غالطيــة ١٠-٦ :١؛ ٢٤ :٣؛  ١يوحنــا ٩ :١
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تتعارض مع املوقف الكاثولييك.
أن تفهم عقيدة التربير الربوتستانتيَّة التي
ُ
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اق ِتباس:
ْ

كان لوثــر هــو الرجــل ،الــذي اسرتشــ َد بخــرة حياتــه الشــخصيَّة ،ليجعــل النــاس يفهمــون
مج ـ َّد ًدا املعنــى األصــي والحقيقــي إلنجيــل املســيح .عــى غ ـرار مصطلــح «ب ـ ّر اللــه» ،كان
مصطلــح «التوبــة» بالنســبة إليــه مــن أكــر كلــات الكتــاب املق ـ َّدس م ـرارة .ولكــن عندمــا
عـ َ
ـرف مــن روميــة  ١٧ :١أن « ِب ـ َّر الل ـ ِه بإميــانٍ » ،تعلَّ ـ َم «الطريقــة الصحيحــة للتوبــة» .وفَ ِه ـ َم
بعــد ذلــك أ َّن التوبــة املطلوبــة يف متَّــى  ١٧ :٤ال عالقــة لهــا بأعــال االستحســان املطلوبــة
يف صياغــة االع ـراف الكاثوليك َّيــة ولك َّنهــا قامئــة عــى «تغيــر الفكــر مــن خــال نــدم داخــي
حقيقــي» وكانــت بح ـ ِّد ذاتهــا وبــكل فوائدهــا مثــرة النعمــة.
— هريمان بافينك
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .اإلميان وحده واملفهوم الربوتستانتي للتربير:
ِّــل هــذه العبــارة االختــاف األســايس بــن
.أتعنــي كلمــة ســوال فيــدي اإلميــان وحــده ومتث ُ
الربوتســتانت َّية والكاثوليك َّيــة الــذي أحــدث اضطرابًــا كبــ ًرا يف القــرن الســادس عــر .تشــ ُر
أنــواع ســوال ( َو ْحــ َدہ) الخمســة ،مبــا يف ذلــك ســوال فيــدي (اإلميــان وحــده) ،إىل األه ِّم َّيــة
ُــرى لعقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده.
الك ْ
.بيعلـ ُن الربوتســتانت املصلحــون أ َّن اإلميــان باملســيح وعملِــه وحــده يح ِّقـ ُـق التربيــر ،ومــن هــذا
التربيــر تنشــأ األعــال .ومــن ناحيـ ٍة أخــرى ،تؤكِّــد النظــرة الكاثوليك َّيــة أ َّن إميــان زائــد أعــال
يســاوي تربيــر.
ثانيًا .عقيدة االحتساب:

.أكيــف ميكــن إلنســانٍ غــر بــا ٍّر أن يقــف أمــام متطلَّبــات اللــه القـ ُّدوس البــا ّر ويف محــره ألنَّــه
كــا يقــول الرســول بولــس« ،إِ ِذ الْ َج ِميـ ُع أَ ْخطَـأُوا َوأَ ْع َو َز ُهـ ْم َم ْجـ ُد اللـ ِه»؟ (انظـ ْر روميــة .)٣

.بعــى النقيــض مــن النظــرة التحليل َّيــة الكاثوليك َّيــة للتربيــر ،والتــي تؤكِّــ ُد أ َّن اللــه ال يعلــ ُن
متأصـ ٌـل فيــه ،فــإ َّن النظــرة اإلصالح َّيــة تعتــر
اإلنســا َن بــا ًّرا إِ َّل حــن يج ـ ُد أنَّــه بــا ٌّر ،وأ َّن ال ـ َّر ِّ
تأصــلٍ
التربيــر تكامليًّــا .حــن يعل ـ ُن اللــه أ َّن أحدهــم بــا ٌّر يف نظــره فهــو ال يســتن ُد إىل يشء ُم ِّ
يف ذلــك الشــخص ،بــل إنَّــه يفعــل ذلــك عــى أســاس أو اســتنا ًدا إىل أم ـ ٍر أُ ِضيــف إىل ذلــك
الشــخص .وذلــك األمــر املضــاف إىل ذلــك الشــخص هــو ب ـ ُّر املســيح ،وهــو ب ـ ٌّر دعــاه لوثــر
ـب).
إكس ـرا نــوس (خـ ٌ
ـارج ع َّنــا) ويوصــف بأنَّــه يوستتســيوم أليينــوم (ب ـ ٌّر غريـ ٌ
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.تتأيت عقيدة االحتساب يف هذا املزج وتزيد من االنقسام بني اإلصالح والفكر الكاثولييك.
.ثيوضِّ ــح الرســول بولــس ،مســتخد ًما إبراهيــم كمثــال ،أنَّــه عــى الرغــم مــن وجــود الخطيَّــة يف
حيــاة إبراهيــم ،فقــد أعلنــه اللــه بــا ًّرا ألنَّــه آمـ َن بالوعــد .احتســب اللــه لــه بـ َّر املســيح ،ونقـ َـل
بـ َّر املســيح قانون ًّيــا وط َّبقــه عــى إبراهيــم عــى حســاب اإلميــان.
.جومــن ث ـ َّم صــاغ لوثــر عبــارة ســيمول يوســتس إيــت بيكاتــور :أي «نحــن أب ـرا ٌر وخطــا ٌة يف
الوقــت نفســه» .مــن وجهــة نظـ ٍر مع ّينـ ٍة ،نحــن خطــاةٌ .ومــع ذلــك ،مــن وجهــة نظـ ٍر مختلفـ ٍة،
ـمح
ـر أب ـرا ًرا عــى حســاب احتســاب ب ـ ِّر املســيح .هــذا هــو جوهــر اإلنجيــل والــذي يسـ ُ
نُ ْعتَـ َ ُ
مبصالحــة اإلنســان مــع اللــه.
ـتب يل ،يقـ ُـف يف
.حإن االحتســاب املــزدوج ،أي أ َّن خط َّيتــي محســتبة عــى يســوع وب ـ ُّره محسـ ٌ
قلــب اإلصــاح ،وعــى هــذه املــا َّدة تقــوم الكنيســة أو تســقط .بطبيعــة الحــال ،لــن تبقــى
الكنيس ـ ُة الكاثوليك َّيــة صامت ـ ًة أمــام هــذا االنح ـراف عــن تعاليمهــا.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.طــ َّور امل ُصلِحــون ______________ أنــواع مــن الـ« َو ْحــ َدہ» ،مــع اإلشــارة إىل األه ِّميَّــة
املحوريَّــة لعقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده.
اثني
.أ ْ
.بخمسة
.تعرشة
.ثأربعة عرش
َّفق املصلحون والكاثوليك عىل رضورة ______________.
2.ات َ
.أاإلميان
.باإلميان وحده
.تتحويل الجوهر
.ثاملطهر
3.ال يتطل َُّب التربير إمتام أعامل الناموس.
.أصح
.بخطأ

الح
ُلو َثر والِإ ْص ُ
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 4.استخد َم املصلحون النظرة التحليل َّية لنظام التربير الخاص بهم.
.أصح
.بخطأ
5.يســتخد ُم الرسـ ُ
ـول بولــس أحـ َد اآلبــاء وهــو ______________ كنمــوذج للتربيــر باإلميــان
عــى الرغــم مــن وجــود الخطيَّــة.
.أإبراهيم
.بإسحاق
.تيعقوب
.ثيوسف
6.تعني سيمول يوستس إيت بيكاتور ______________.
.أ«با ٌّر وصالح يف الوقت نفسه»
.ب«تناول الطعام أثناء الحديث»
.ت«با ٌّر وخاطئ يف الوقت نفسه»
.ث«محاكاة البا ّر وليس الخاطئ»
ُ 7.يث ُِّل التربير باإلميان وحده طريقة واحدة فقط لتحقيق الخالص األبدي.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.للمراجعة ،ارش ِح الفرق بني رشط رضوري ورشط ٍ
كاف للتربير.
2.ما هي األخبار السا َّرة يف اإلنجيل؟
أي مســيحي .ادعـ ْم قامئتك
3.اذكـ ْر بعــض العقائــد األساسـ َّية لإلنجيــل التــي ينبغــي َّأل يقبلهــا ُّ
بشــواهد مــن الكتــاب امل ُق َّدس.
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4.ما املكانة التي تحتلُّها ُ
أعامل الناموس يف عمل َّية التربير؟
5.ملــاذا يتصــار ُع النــاس ،مســيح ُّيون وعلامن ُّيــون عــى حــ ٍّد ســواء ،بشــ َّد ٍة عــى عقيــدة
االحتســاب؟ ومــاذا يخ ُربنــا هــذا عــن الطبيعــة البرشيَّــة؟
6.كيــف يعلـ ُن اللــه أ َّن أحدهــم بــا ٌّر إن كانــت لديــه خط ّيـ ٌة واســتم َّر فيهــا بعــد إعــان اللــه؟
اســتخد ْم األمثلــة والكتــاب امل ُقـ َّدس ل َد ْعـ ِـم إجابتــك.
7.هل ُ
ارشح.
يتنازل الله عن استقامته يف عقيدة التربير باإلميان وحده؟ ْ
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١٠
الر ُّد على اعرتاضات كنيسة روما

دمة:
المق ِّ

إ ّن الثقاف ـ َة العلامن َّيــة وبعــض اإلنجيل ِّيــن غال ًبــا مــا ِ
ـامح متا ًمــا ،وأنَّــه
يص ُفــون اللــه بأنَّــه متسـ ٌ
فاتــح ذراعيْــه لقبــول جميــع النــاس .ومــن هــذا املنطلــق تدعــو الثقافــة العلامنيَّــة إىل الح ِّريَّــة
رف كيفــا يبــدو صائ ًبــا ،ألنَّــه إذا كان اللــه إلــه مح َّبــة ،فمــن املؤكَّــد أنَّــه لــن مي ِّيــز بــن
يف التـ ُّ
ـب خليقتــه
النــاس أب ـ ًدا .لك ـ َّن هــذه الصــورة خاطئــة متا ًمــا ،أل َّن َّ
رب الجنــود الســاوي يطالـ ُ
يعمــل عــى تربيــر أوالده بعــد
ُ
باالنضبــاط األخالقــي الصــارم .صحيــح أ َّن اللــه وحــده َمــ ْن
دخولهــم يف حالــة النعمــة ،لك َّنــه يطالبهــم بالتعــاون والخضــوع لفرائضــه وقوانينــه .يف هــذا
ـتعرض د .ســرول الدخــول يف حالــة النعمــة مــن خــال
الــدرس األخــر عــن لوثــر واإلصــاح ،يسـ ُ
عمل َّيــة التربيــر.
الكتابية:
القراءات
ُ
َّ

تكويــن ١٥؛ ١٩-١ :٢٢؛ مزمــور ١٧ :٥١؛ حبقُّــوق ٤ :٢؛ أعــال الرســل ١٥؛ روميــة ١٧ :١؛ :٣
٢١ :٥-٢١؛ ٣٤–٣٣ :٨؛ 18-13 :١٠؛  ٢كورنثــوس ٢١ :٥؛ غالطيــة ١٠-٦ :١؛ ٢٤ :٣؛ يعقــوب :٢
٢٦-١٤؛  ١يوح َّنــا ٩ :١
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن تفه َم ر َّد فعل الكاثوليك عىل إعالن الربوتستانت التربير باإلميان وحده.
2.أن تدرك عمق عقيدة التربير باإلميان وحده ورشع َّيتها ومدى ص َّحتها عند التمحيص.
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اق ِتباس:
ْ

ملــاذا إذن ،نحــن مـ َّررون باإلميــان؟ ألنَّنــا باإلميــان منسـ ُـك بـ ِّر املســيح ،الــذي بــه وحـ َدہ ننــال
املصالحــة مــع اللــه .لكــن ال ميكننــا الوصــول إىل هــذا [التربيــر] دون الوصــول يف الوقــت عينــه
ـيح أح ـ ًدا دون أن يق ِّدســه أيضً ــا .وهــذان االمتيــازان مرتبطــان
إىل التقديــس ....فــا ي ـ ِّر ُر املسـ ُ
م ًعــا بربـ ٍ
ـاط ال ميكــن فصمــه أبـ ًدا ،بحيــث إ َّن الــذي ينرينــا بحكمتــه يَف ِْدينــا أيضً ا ،والــذي يفدينا
ي ِّرب ُرنــا أيضً ــا ،والــذي ي ِّرب ُرنــا يق ِّد ُســنا أيضً ــا ...ومبــا أ ّن الــرب جعلَنــا نتمتَّـ ُع بهاتـ ْـن الربكتـ ْـن فقــط
عندمــا بَـذ ََل نفســه ألجلنــا ،فقــد أعطاهــا [التربيــر والتقديــس] م ًعــا ،ومل مينــح أبـ ًدا الواحــدة
دون األخــرى .وهكــذا يتَّضــح لنــا مــدى ص َّحــة كوننــا م َّربريــن ،ليــس بــدون أعــال ،ولكــن
ـتمل التقديــس والـ ّر أيضً ــا.
ليــس بواســطتها أيضً ــا .أل َّن ات ِّحادنــا باملســيح ،والــذي بــه نتـ َّرر ،يشـ ُ
— جون كالفن
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً  .االعرتاض األ َّول عىل التربير باإلميان وحده:
.أاعــراض الكنيســة الكاثوليك َّيــة األ َّول عــى تأكيــدات اإلصــاح الربوتســتانتي يف مــا يتعلَّــق
بالتربيــر باإلميــان وحــده يشــتمل تهمــة أنتاينوميانيــزم ،أو تناقــض القوانــن ض ـ َّد املصلحــن.
رشيــر ًة خاطئـ ًة بينــا ال يزالون
اتَّهــم هــذا التحـ ِّدي الربوتســتانت بأنَّهــم يعيشــون طو ًعــا حيــا ًة ِّ
ي َّدعــون املثابــرة يف حالــة النعمــة.
.بر َّد امل ُص ِلحــون بالقــول إ َّن التربيــر باإلميــان وحــده ال يولِّــد إميانًــا خال ًيــا مــن األعــال .عــى
كل مســيحي حقيقــي ثالثــة عنــارص تك ـ ِّو ُن اإلميــان املخلِّــص هــي:
العكــس ،يجــب أن ميتلــك ُّ
نوتيشــيا ،الــذي يشــر إىل املعرفــة الفكريَّــة ملحتــوى شــخص املســيح وعملــه؛ وأَ ِس ْن ُســوس،
الــذي يتطلَّــب َّأل يعــرف املســيح ُّيون فحســب حقائــق اإلنجيــل بــل أيضً ــا أن يوافقــوا عــى
صدقهــا ويؤمنــوا بــه؛ وفيدوكيــا ،التــي تدعــو املســيح ِّيني إىل وضــع ثقتهــم الشــخص َّية يف يســوع
كمخلِّــص مــن خطاياهــم .تختلـ ُـف مك ِّونــات اإلميــان الــذي يخلِّــص عــن االع ـراف واملوافقــة
التــي أعطاهــا الشــيطان وأعوانــه ،فاملؤمنــون الحقيق ُّيــون يعرتفــون ويوافقــون بفــرح عــى
حــاوة وجــال وتف ـ ُّوق يســوع املســيح املس ـ َّيا.
.تعالو ًة عىل ذلك ،ال يأيت اإلميان امل ُخلِّص إلَّ من التجديد الذي يقوم به الروح القدس.
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اض الثاين عىل التربير باإلميان وحده:
ثان ًيا .االعرت ُ

.أقالــت الكنيســة الكاثوليكيَّــة أيضً ــا إن إعــان الـ ّر هــذا الــذي ق َّدمــه الله كــا وص َفــه امل ُصلِحون
ال ميكــن َّإل أن يكــون خيال ًّيــا ،فكيــف ميكــن للــه أن يُعلـ َن الخاطــئ با ًّرا؟
.بجــاء ر ُّد الربوتســتانت عــى هــذا االعـراض بوضــو ٍح وإيجــازٍ .قــد يعلــن اللــه اإلنســان بــا ًّرا ألنَّــه
ي لــه .ال مجــال للخيــال يف هــذه املعادلــة هنــا.
يحتسـ ُ
ـب فعل ًّيــا بـ َّر املســيح الفعـ َّ

ثالثًا .االعرتاض الثالث عىل التربير باإلميان وحده:
.أاســتخدمت الكنيســة الكاثوليكيَّــة تعاليــم رســالة يعقــوب باعتبارهــا األداة األهــ ّم لدحــض
اإلصــاح الربوتســتانتي.
.باستشــه َد ممثِّلــو الكنيســة الكاثوليكيَّــة برســالة يعقــوب األصحــاح الثــاين الــذي يركِّــز عــى
ـر ُر ا ِإلن َْســانُ ،الَ بِا ِإلميَــانِ َو ْحـ َد ُہ» باعتبارهــا جوهــر ح َّجتهــم .مــن
«تَـ َر ْو َن إِذًا أَنَّـ ُه بِاألَ ْعـ َـا ِل يَتَـ َ َّ
الواضــح ،أنَّهــم جادلــوا ،أ َّن اإلميــان وحــده ال يصمـ ُد أمــام التدقيــق يف الكتاب املقـ َّدس ،وبالتايل،
ـغل مكانًــا يف عمل َّيــة التربيــر أكــر مـ َّـا أتاحــه لــه الربوتســتانت.
فــإ َّن االســتحقاق شـ َ
ـض مــع يعقــوب  ،٢حيــث يتح ـ َّدثُ بولــس كث ـ ًرا عــن
.تومــع ذلــك ،يبــدو أ َّن روميــة  ٥-٣تتناقـ ُ
التربيــر باإلميــان وحــده.
.ثمبــا أ َّن عقيــدة وحــي الكتــاب املق ـ َّدس تســتبع ُد إمكان َّيــة التناقــض ،فــا ب ـ َّد مــن التوفيــق
ـالتي.
بــن الرسـ ْ
كل مــن يعقــوب وبولــس الكلمــة اليونان َّيــة نفســها (ديكياســوين) للتربيــر وقــد أشــارا
.جاســتعمل ٌّ
إىل أحــد اآلبــاء وهــو (إبراهيــم) كنمــوذج لهــا.
.حينشــأ اعتبــاران يف حـ ِّـل هــذه الصعوبــة .أ َّولً  ،االقتبــاس الــذي اســتعمله بولــس لإلشــارة إىل تربيــر
إبراهيــم َو َر َد يف األصحــاح  ١٥مــن ســفر التكويــن ،يف حــن يســتخد ُم يعقــوب يف مناقشــته
ـجل تكويــن  .٢٢إذًا وف ًقــا لهــذا الجــدول الزمنــي ،فــإ َّن إبراهيــم موجــود يف حالــة تربيــر يف
سـ ّ
ـأي عمــلٍ مــع إســحاق.
األصحاحــات الســابقة مــن ســفر التكويــن قبــل أن يكــون قــد قــام بـ ِّ
ـب عنــه الرســل .يف :٢
ـي للمشــكلة عــر دراســة األســئلة التــي يجيـ ُ
.خثان ًيــا ،يظه ـ ُر الحـ ُّـل الحقيقـ ُّ
 ١٤مــن رســالته ،ال يقصـ ُد يعقــوب التحـ ُّدث عــن عمل َّيــة التربيــر ،ولك َّنــه مهتـ ّم بتأكيــد وإثبات
التربيــر الحقيقــي .وف ًقــا ليعقــوب ينتــج اإلميــان الحقيقــي أعــال بـ ّر كثمــر الــروح واالمتنــان،
ـي .يتَّفـ ُـق جميــع الربوتســتانت مــع هــذه الفكــرة،
والتــي بدورهــا تؤكِّــد وجــود إميــانٍ حقيقـ ٍّ
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ـي .هــذه األعــال ال
و َو َصـ َـف لوثــر هــذا اإلميــان بـــ «فيديــس فيفــا» ،أي إميــا ٌن ف َّعــال ،إميــا ٌن حـ ٌّ
تســاهم يف التربيــر بــل تتدفَّــق منــه.
ـس مصطلــح التربيــر باملعنــى الالهــويت األســمى للمصطلــح،
.دمــن ناحيــة أخــرى ،اســتخد َم بولـ ُ
وأراد أن يوضِّ ــح دور اإلميــان يف إنتــاج التربيــر يف رســالته إىل أهــل روميــة .فاإلميــان وحــده،
الــذي يض ُع ـ ُه الــروح القــدس يف قلــب الفــرد ،ينتــج عنــه إعــا ٌن اللــه عــن الــر.
كل مــن بولــس ويعقــوب عــن التربيــر ،فإنَّهــا يفعــان ذلــك ألغ ـراض
.ذلذلــك بينــا يتح ـ َّدث ٌّ
ـن أ َّن اإلميــان الحــي الحقيقــي
مختلفــة :بولــس ليــرح كيــف يت ـ ُّم الخــاص ،ويعقــوب ليبـ ِّ َ
ـال ميكــن التع ـ ُّرف عليهــا أمــام اآلخريــن.
ينتــج أعـ ً

.رعــى الرغــم مــن أ َّن هــذه الحقيقــة ال تـزال بســيطة ،إال أنَّهــا تشـك ُِّل حجــر الزاويــة يف اإلنجيــل،
والدعــوة إىل االعتــاد الكامــل عــى اللــه أجــرت املصلحــن عــى إعــان ســويل ديــو جلوريــا
ـرب.
باســتمرار« :املجــد للــه وحــده »،أل َّن الخــاص هــو مــن الـ ّ
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.أعلنــت الكنيســة الكاثوليكيَّــة عــن خمــس قضايــا خالفيَّــة رئيسـيَّة مــع املصلحــن وعقيــدة
خاصتهــم.
التربيــر َّ
.أصح
.بخطأ
2.اتَّهمــت الكنيســة الكاثوليك َّيــة املصلحــن الربوتســتانت بـــ ______________ يف عقيــدة
خاصتهــم.
التربيــر َّ
.أالقدريَّة
.بأنتاينوميانيزم
.تالبالج َّية
.ثالنسطوريَّة
3.وفقًا للمصلحني ،فإ َّن اإلميان الذي يخلِّص له ثالثة عنارص ،هي ____________.
.أ نوتيشيا وأسنسوس ودمينسيا
.بنوتيشيا وأسنسوس وفيدوكيا
.تالعدل وأسنسوس وفيدوكيا
.ثنوتيشيا وجستوس وفيدوكيا
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4.ع ّرف إدواردز اإلرادة بأنَّها اختيار العقل.
.أصح
.بخطأ
ِ
اعرتضــت الكنيســ ُة الكاثوليك َّيــ ُة عــى النظــرة التحليل َّيــة إلعــان اللــه للتربيــر ،التــي
5.
للمصلحــن الربوتســتانت.
.أصح
.بخطأ
َّ 6.
شك لوثر يف ص َّحة رسالة يعقوب ،واصفًا إيَّاها بأنَّها رسالة هشَّ ة.
.أصح
.بخطأ
7.كتــب بولــس يف رســالته إىل أهــل روميــة عــن اكتســاب الخــاص يف عمل َّيــة التربيــر ،بينــا
خاطــب يعقــوب _________________.
.أانبثاق األعامل من اإلميان
.بخالص الناس باألعامل
.تمقياس االستحقاق
.ثالهوت االنتصار
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـت
1.هــل يوج ـ ُد مفهــوم «اإلميــان الســهل» بــن املســيح ِّيني اليــوم؟ علِّـ ْـل إجابتــك ،وإذا أجبـ َ
بنعــم ،كيــف تحـ ُ
ـاول تغيــر هــذه الحالــة؟
2.مــن بــن العنــارص الثالثــة لإلميــان الــذي يُخلِّــص ،مــا هــي العنــارص التــي ميتلكُهــا الشــيطان
وأعوانــه؟ ملــاذا ال يزالــون يف موقــف إدانــة؟ كيــف يُقا َرنُــون بغــر املتج ِّدديــن؟
3.هــل اإلميــان املســيحي الحقيقــي ينطــوي عــى نشــاط للعقــل؟ هــل ينطــوي عــى نشــاط
ارشح إجابتــك باســتخدام الكتــاب املق ـ َّدس.
املشــاعر؟ ْ
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4.هــل ميكــن للمســيحي أن يكــون يف عــداوة حقيق َّيــة مــع اللــه؟ هــل ميكــن للمســيحي أن
ارشح إجاباتــك.
يعيــش حيــاة غــر املؤمــن ومــع ذلــك يظـ ُّـل يف حالــة النعمــة؟ ْ
يناقــض نفســه؟ مــا املشــكلة إ ْن بــدا أنَّــه يناقــض نفســه؟ مــا
5.هــل الكتــاب املقــ َّدس
ُ
الخطــوات التــي يجــب اتِّخاذهــا للتوفيــق بــن املقاطــع؟
6.مــاذا تخربنــا أفعــال األف ـراد عــن مكانتهــم يف حالــة النعمــة؟ هــل يجــدر باملســيح ِّيني أن
ارشح.
يحكمــوا عــى اآلخريــن؟ ْ
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