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يوم األصالح – مارتن لوثر وأقوى رسالة يف ا 
يظهر اإلصالح كيف ميكن للناس أن يغريوا أنفسهم وبيئتهم عندما يدخلون الله يف 
حياتهم. منذ حوايل ٥٠٠ سنة – يف ١٥١٧/١٠/٣١ – غري راهب يدعى د. مارتن لوثر 

أملانيا وأوروبا.

يف الواقع، كان يريد فقط مناقشة ما كان يجب تغيريه يف كنيسته. لكن هذه 
املناقشة كانت أكرث مام كان متوقعا: حيث أن أفكاره ال تزال مطبوعة تفكري الناس 

اىل وقتنا الحايل وعىل اساسها تكونت كنيسة جديدة لتذكر هذه األحداث، يوم 
٢٠١٧/١٠/٣١، هو يوم اإلصالح، وهو عطلة رسمية يف أملانيا.

مشكلة مارتن لوثر مع الكنيسة
يف وقت لوثر ادعت الكنيسة أن مغفرة الخطايا ميكن رشاؤها باملال. وكان يسمى 
هذا بالتساهل.هذا الفكر أثار جنون مارتن لوثر ألنه يف حياته الدينية الشخصية، 

كان عليه أن يكافح مع حقيقة أنه ال ميكن لله ان يسمح بذلك. ال ميكن لله أن 
يسمح بأن يتخلص األنسان من ذنوبه من خالل دفع املال أو القيام بأعامل معينة.

والحل لهذه املشكلة وجد يف الكتاب املقدس يف رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية 
يف الفصل الخامس: „كام نحن اآلن مربرين باإلميان، لدينا السالم مع الله من خالل 

ربنا يسوع املسيح“. وهذا يعني أن األنسان يقدر أن يخلص وأن يعيش مع الله 
إىل األبد فقط إذا آمن وسمح ليسوع املسيح بأن يغفر خطاياه أمام الله. كان هذا واضحا للوثر: بأن يسوع املسيح 

دفع مثن الذنب الذي يفصلنا عن الله.

لذلك، ميكننا أن نأيت إىل الله، فقط من خالل النعمة. حيث يجب علينا أن نذهب إىل يسوع ونؤمن أنه وحده 
يقدر أن يعطينا الغفران – لذلك نعتقد. األساس لهذا هو الكتاب املقدس الذي من خالله نقرأ عن يسوع املسيح 
ونتعرف عليه أكرث. وهذا ما يسمى „اإلنجيل“ أي األخبار الجيدة. ولذلك ميكن القول ان الخالصة التي تولص لها 

مارتن لوثر لخالص اإلنسان هي: أن األنسان ميكن أن يخلص فقط من خالل الكتاب املقدس وحده، باإلميان وحده، 
من خالل النعمة، ومن خالل يسوع املسيح وحده.

< االميان املسيحي

http://deutschland-begleiter.de
mailto:info@deutschland-begleiter.de?subject=


D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2017 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@deutschland-begleiter.de

الكتاب املقدس باللغة األملانية
فحتى ميكن لجميع الناس قراءة وفهم الكتاب املقدس، قام مارتن لوثر برتجمته إىل 
اللغة األملانية برتجمة مفهومة. حيث كان هناك القليل من الكتب املقدسة باللغة 
األملانية والكثري منها باللغة الالتينية. كانت اجتامعات الصالة باللغة الالتينية ايضا 
لكن القليل من الناس الذين كانو يفهمون هذه اللغة. لذلك وجد مارتن لوثر ان 

من املهم ان يرتجم الكتاب املقدس اىل اللغة االملانية ليك تستطيع الناس ان تفهم 
الكتاب املقدس بنفسها وتعرف ما الذي يريده الله منهم.

من خالل ترجمته للكتاب املقدس، أصبح من املمكن للجميع أن يتعرف عىل يسوع املسيح يف الكتاب املقدس، 
الذي هو كلمة الله، وباألظافة اىل ذلك، كانت ترجمة مارتن لوثر للكتاب املقدس لها تأثري كبري عىل تطوير اللغة 

األملانية.

تأثري األصالح
وهكذا تم إعادة إكتشاف أسس اإلميان املسيحي مع اإلصالح. باإلضافة إىل ذلك، تم متهيد األرض ألملانيا، كام نعرفها 
اليوم حيث أن الناس يعلمون أنفسهم ويقومون بتشكيل آرائهم الخاصة. لقد نشأ الوعي أيضا يف وقت الحق عىل 

أسس اإلصالح. وهكذا أصبح حرية التعبري واملجتمع ممكنا. وباملناسبة، فإن الديانات األخرى تفكر أيضا يف نوع من 
اإلصالح. وبالتايل هناك أفكار حول ما إذا كانت الكتب املقدسة ترتجم بطريقة ميكن لكل مؤمن بنفسه أن يشكل 

صورته الخاصة.

يف سياق اإلصالح، تم تشكيل كنيسة جديدة. مارتن لوثر مل يقصد ذلك. وهكذا 
اصبح يف أملانيا نوعني من الكنائس الكاثوليكية واإلنجيلية. وهناك الكثري قد حدث 

عىل مدى ٥٠٠ سنة املاضية. بالنسبة للكنيسة اإلنجيلية بدا أيضا للمؤمنني أن 
من الرضوري اإلصالح عىل مر القرون. وهكذا الكناىْس الحرة أو حتى املجتمعات 
داخل الكنيسة اإلنجيلية. وهذا هو السبب لوجود مجموعة واسعة من الكنائس 

والتجمعات يف أملانيا.

يف أملانيا، نصف املسيحيني تقريبا من الربوتستانت، والنصف اآلخر من الكاثوليك. كان لإلصالح أيضا تأثري كبري يف 
أوروبا. وعىل وجه الخصوص، انضمت بلدان الشامل والسويد والرنويج وفنلندا والدامنرك إىل فكرة اإلصالح.

عيد القديسني
يف يوم ٣١ أكتوبر، يوم اإلصالح، تم تأسيس مهرجان آخر: يدعى هالوين. هذا اليوم له جذوره يف الواليات املتحدة 

األمريكية. ولكن جوهر هذا العيد هو عكس فكرة اإلصالح. حيث أن يف الوقت الذي كان فيه مارتن لوثر يسعى بأن 
يحصل الناس عىل حياة جديدة، ضهر عيد الهالوين الذي له عالقة باألرواح الرشيرة. ولذلك يتم تجويف القرع يف 

هذا العيد، ويرتدون األطفال مالبس تنكرية معينة ويقرعون أجراس املنازل للحصول عىل الحلويات. أيضا يف العديد 
من املدارس ورياض األطفال يحتفل بعيد الهالوين كعيد لألصالح. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات هنا: 

www.derweg.org/kultur/halloween-2
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