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الكتابقدمة

بمرور3891أمءفياالنجيلىأوالبروتستانتىالعالماحتفل

لوئررتن51الممميواالنخـبىالمصلحهيـالدعلىمطخهسمائة

اسبةاكبنفسالشرقيةةامرالحخالمانيادولةواحتفلت

أبذأئهامنظهراعىاخومصعلحغكرىزبخبملوثرمارتنأنباعتباش

بهذهيةالممنجالعافىة6االنجاالكنيسةفلتواحءأرضهاوعلى

ءصداهافىهغزأهالهاكاناخـماالتأكضاابخاشة

االنجيلىاالدالحطىاءضونهىتانالمنامعـبعنكانلكل

مختلفىمنهاوانتشرعشرالساثطمىالقرنفىأوربافيدأبالذى

المجيلهداءأبنامنقكثيربانالمصريةبالحناومنهـاالعالمبالد

ولمـاذانقعافولىاالنجتالنثكرتراثعنانكلثيرنيعرف

بروتستانتلكلمةالظاهزوالمعنىبروتستاشتأوانجييونهم

هغافـاكانتوهلالمحتجونءهزاليحـنيفعالمالحتجاج11هل

الكنيسةانقسامتـنجتحهمنكانالذىلدينى11لثصالحصرةض

رسوليةجامعةواحدةكنيشةعتبارهاالموحدبرهامظاعوضي

وتشملهاالصالح11حركاتاكنيسةتحتـوىأنممكنايكنوأم

تحتاجالناسبعفذهنفىتدورأشئلةءنرهاوهذهداخالثالى

ادراكوااجابةالى



التعاريحةالرسائلهذهاتحمأنثه11بمعونةتأرخللث

واخرامابالنةومحمالعديةااآلمانةاستطاعتىخرمتوخعا

وشابتهاضعفتمهماالكنيسةأنباعتبـارالكنسىالتـاريخ

االتىالحياللىكنيسةتظلملكنهاوفل11بعضفىثوافبال

الىوتسلمهالمسيحىااليماناوتضظالمالعااالىارسالتهتععل

ءالهعاقبةاالجيال

اليةلدس11منطلقمناقدمهاألرسائلاهذهأقـدماذوانى

الهسيحيعمدموعالربفاجميافكرالىوعودتهاالكنيسةحاةتجديد

والىحسةاكلمتهفياردةلولالصاثقةشريحتهالىوالمطص

الرحوحدانيةتضظأنيدعوهاوالذىداظهافىدالخجروحه

هالصالمبرباط



األولىلرسالة

ول89ضك



للكنيسةياضرواالنجيلىاالصالحكانهلتساملناو

كنزعلىالمترإكمالغبار11ازالةجدوىعنلءايتكمننكونغاتأ

ءموفليدظهامكانفيالنوافذفتحةضروعنأونعمىنئمب

المكانفلكفىاثفيمونلمشتطيعالمنعشىؤالنسيمالغقىالمممس
نفوسهموينعشقواهميجددنكياءهواتنفسوابأن

عصرهاهنـذالكنإسةفىموجودةاالنبيىالككونجـورإن

مةمةشمصالكتشةألناألوقاتمنوغتفىتفارقثاولماألول

علىراوغبظالالتلقىكانتمتوعةظروغالكناالمجـلعلى

عحركلوفىوآخرجنبينالكنيسةفىاالنجيلىالفكرةنقاك

ءالحشـايسمعوناللهرجالمننكوانجـدأنعمتطيعنرالعحععن

ورسلهابخـشةربحالمصعنتسـخوهىاكاللقىالميراث

عاداتمنعليـهتراكمماويزيالواجـديدعنليحبوهاألطثار

تارةينجحونءهؤالكانوالسنعناأليامموعلىوثنيةوتقاليد

منللمقاومةيتعرضونأويشلونأخركطوتارةالزمنهقولفترة

مراكؤهاعلىللحفاظنسعىءكانتافيالؤسميةالكنيسةمسطات

الشعبعلىوصلطانها

علىتجسدهءأئـاحالمسـبيسوعالربأنالواضحمن

يكونبهوالمؤمنينلتالمليذهتجمعقاكيكونأنقصداألرض
وبخـنانالمضـاجةالننوسوخحمةللعالماالنجيلتكديمهدف

قينمتهتكونهأنسوعادبأرالخدمةواالمحيةشركةفىالمؤهنين

عملثهرهىالتىخضائلهسنلموأداةلالرضوملحالمالمنورا

ضعبلمالعالمفىلهوقاعدةللحىوعموداساقحياةفيروحه
معببنـاأسلوباوالالكنيسةالدارةداهحنظامايسوعالرب

والصالةوالحقبالروحاللهعبادةهوبهأمرماكل5ءللعبادة
فريضتىوممارسةكلهاللخليقةباالنجيلوالكؤازةمانبااليله



روحهوعمـلاالخطايلغنرانرمزاالربانىءوالعشـالمعمودية

05لبمصر11أجلمنالكنهارىلموتهكاراوتالقدوس

ككاتيسةااحاجاتنيواجهـهالرسلكانصعودهونجعـد

ونظامغفيالمخـامةلخثأخمممامسةانظامافوضنعوبهاونيش

والشبوخةإحربنظارواالشاقثةالقسوسأوالمعدينخالشيى
فيباختفمسائليرظكأنعتوعندمابالشعباببتنوااخبريق

اويحملوواأل4اليثاكشومعاونيخموالمثمايخلرسل01كانالراى
الرسلاأعمالشفرفىنرىكمافييارأىالى

الذىوالتهصورائضعفعالمفىموجودكيانىءالكنيسةلكن

بسبباالنسانىالضعفلعواملكثيرةأحياناتعرضتفيهنهب

جىاصحاائهاثاللهكلمةعنوااللعاداتهاقياثفيالبمثريةاألطماع

وعامهالدينوجالجانتعنءواألهوااللنيويافءوراإقواالنعمه

ءالسواعلىممعباا

شيئاةلكف11كانتخـىالوسطىالعصورتءجاأنفما

هابتـخلىكانتحينلاألعصرهافىعليهكانلتعماتعاهايخبف

وبساطةالشركةوجمـالالمحبـةارةوحالعبادة01روحانية

حالهاوتبـدلالكـيسةتغيرتلقدالحياةونقاوةااليعان

شكيبماغـائديةبخالفاتانشغلتوسطىاليونالماظمماتفى

ةالنشالمممميحيةالحياةجوهوعنأبععتهامظهريةماهاتوا

ليسيطرواواألسامةالكهنةاصطحهاوخرافاتطقوسوسادتها

منهموسرىلحين1رجالبينالفسادوسدمادلشعب01عقولعلىبها

الكنيسةيختايقـؤأوعناألخـالقفانحطتالشعبعامةالى
منيقوأماهولمننفسهوترتجفبهيقشعرالحصورلككفى

الكنسنةالمسنونجاتأعلىفىتحدثكانتوموبقاتعثرور



يلزمناهوضوعيةدراشةلتاريحية11الحقائقندرسلكى

عليهاومالهاماالوسطيالعصرالكنيسةموجزاخقييعانجوأن

لعنـاية11هاسقخد11لقى01الجتمعفىالخنوعةوفالرسنوان

الكنيسةفىالنجيلى11االصالحلمركةالممالخاختحدااللهية

سلطاتاجهضتالذيئاالصالحطالئعمنبعضـامستعرضين

روساواستشهادهمجهادهمفكانالصالحية11صكاتهمالكنيسة

بجانبهاوقفوومنلوثرمارتناالنجيلىاالصالحزعيمامذاسحفاد
اياهمؤجثين

الوسطىالعصورللكنيسةموجؤتقييمماوال

الكنيسةالعـالمناريخفىطويلةححبةاببخازسهالليس

االحداثمصردفيننوسعلماذاريخالمبندارلموفليعخإناسطورفي
لتسدملالضروريةااألساسيةالنقاطبعضالىباالشارةمكتفعين

التفاصيلفىلخوض01دونالفكر

ثروتهـاوكذاتحريجياتزدادالكنيسةشمـلطةكانت1

كانتخـنىعثعرالحادىالقـرنءجاأنااتهاوممتمكاا
والحنيويةيـيةالالسلطةقعـةالىوصلتقدالكنيسة

الثفاطحاتعلىنيةوملمجنجبماسطةأصحاباألساقغةكانفقد

واألباطرةالوكانكاطأندولهمتتبعالتىوقياتوال
بللملوك01عنالحقااهذبالب01انقنىاألساقغةيحينون

نفسهاالمبراطورعلىسلطاتيفرضأنرومابابااستطاع

هنرىورالهبوااط01غرضن11فحماءأنهالمـالسعبيـلعلىنذكر

تعيينفيءلنطكااثدلدبرهيابابارنجـةعلىالرابع

نهبحرطقرارارأصثماالمبراطووالبـاباهدداآلساقخة

االمبراطوريةيخكمأنيمكنالانهاالمبراطوزحرهانترارمعنىوكان



لحوجةالحرماناركللغىلكىالباباالىاالمبراطوروتوسل

وطفليمازوجتـهواالمبراطورةهوالقـارسقءالشتافيسافرأنه

الىوصلحقىوالثلوجاالمطاروسظاأللبجبالوعبزالرضيع
حافىوقضيسكنهاابابااكاقالتىالقلعةبابعلنىووقفرومأ

باالبلهيسمححتىيتـخللوهوخشنةثياباالبساالقححين

البابالهسمحخىأسحمةاطالبمايومينمدةؤاقغاوظلابلةبا

لسلطةمالطخضوعهبشرطالحرمانحكمعنهوزفعبمقابلته
البـابا

بالعكسبلقويةالكنيسةتجعللمالرهيبةالسملطةهذه2

ظائفاللىعلىللحصمولتنانسونبالناسانصاراضعفتها

دونوالرثموةلباويشترونهادرجاتمابمضنلفالكينوتية

رجالوعاشثيغيةمببولأوروحيةرسالةأيةلممتكونأن

مصوراهتمامهمكلأنانيةمستهترةخليعةيخـاةالحين

االجتماعيةاظيـازاتهمووحقوقهمسلطتهمعلىاالمحـافظةفي

وظيغةعنأكنرليحتليسعىعنمنيمكانبلءالماديةو

بعملهليقوموااراألهمشأناساويعينأكبراتايرادلتاال

والعربدةوالسكرجبةالروعمتاألخالقفسدتوهكذا

كانوافلكومعويكرهونهمالكهنة4نيعحتقولغاس11وابتدأ

المعحرإألب11يقرأوهنسلطهمتمتألنهميخافونهم

العثعحيدالهجومواالالذعبالنقديشعرالزمنامنحقبةالعكك

هألثشرةيفىوالرهبانؤاألساففةالكهنةمخازىعلى

اقعليموينعمإنةبالتنحطأنكذالةوالطيعياكان3

كانلتى11الطقوسفىلديانة11فانحصرتعبللشماليهنى
اتالحعلواوفىبالسحرأشبهبكيفيةالخالصاليهايعزى

الخوفبركاتهمنوالبغيةوالقيمممينءاالخلىارواحالى
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األححيةلىءواألنكالالشريرةواألرواحالكهنةلعنةن
ابالعمنالنـاسلتخليصالقديسإنوذخائراويذاتخ

اقكةاألاشرافوضعفةروحألرعايةدوقالمعبصارهـ

اتوالصلولطقوصاءبقؤاالكقةوادتنهىلجنـة11لىت

اكهنةبعضحتىأوالشعبكنلمشت11يةارئيتأاللخه

تالىثقونبالكمنةكان51راوناثخياثصىب

وتزايدجديدةمحنأوربافىهغينشأتتاإىاننهتاصافى

لبقلتاطاسقنجاوحيةصاوالعنايةايةءالرلكنءابممكان
انعدمتقكونتكاد

المخجلةالعالةهالىاابرةءاتاشارنثمونحنلكـاغ

أيصؤراكنخمحةبحهاتقاهالتىالخدمةضحلأنيخبغىلمأل

أنربونهباالنجيلييىانوغـورهاضعفهاراكألهعطىا

الوسصالعصووابخـيسمةفيكانتالتىبنجبىاللى11ادقـت
حفظتالتىهىأخطائهاضيسـةكالكأنواويتمى

نفسهكضبلماللهاناألجيالىعبرالمسيحىاأليمـان
ءأقفياسةبالكتفىكاندالزمانفلثفىشـاكأبال

والرهبـانابخساكومناكشبـدئبننينها11منوقدنجسون

خوسوهااالنجيلوبشارةاللهكلمةسحوتالمالمذينالؤاخببن
دالصهذافىقننماأروعوعنءعفيـاوكقدواوخئومروها

قالذ01نخ11كاتبكتبهما

الرسصىونالظلمةوسطفىأنهالنكرانالىشبيلال
النورمشعلعلىالمحافظونهماللهرجالمنرالنةهذاكان
كعحاالزمانامداروعلىالمجيـدالمبراثاهذاعلىمونصيوا

هفوولهفالوبهمفتقنهزبولسرسائلنرهمالناسبعضنرى
وفةمتصجماعاتإيضاوهناكاالنجيـلبععمارةالى
دعاةهناكيوخـاانجيلفىعميقةءأشياتجدكانت

الجبلعلىالعظةفىانطالقهمنقطةوجدوااألخالق
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نهـنجغؤقالرهبـاننرىكنامافكثيرااألثيرةضمنخى

المنهمةانكـببراعثمدبجتوهناكعميخةروحيةحياةالى

عنوغيرهالكمبيمعىلنومابالمسيحءاالضـداكتابمنلى

055لروائع11

أورلمجاوحـدتانلـااإلسطىرالعصفىفىالكنـشةمآثومن

كافتالتىالفوماتـهالدولةوانييارضعفبعدالزعنمنفترة

جماعاتالىأوربالتفرقتولوالهاقبلمنالوحدةعامل

الكنيسةلكنةةالبزابهجماتبسببمتحضرةغيرآلبربرب

غموبالىوهئتهمالبرابرةءهؤالأخنتلشامل11نهابسلط
فىغرستلكنهاقبتـاداتهاسـادالذىالخلقىاالضعفعن

فبكلكيالميسلمتيرأقأمكنمااألخالفورفيمنالنـاس

ءمبادىتقثمأنالكـيسةاستطاعتاليهاألهعرناالتىأخطائها
العبيـدمعاملةفىلقسـوة11منولطتفخغفتاألخـدق

عنلتشواألسرةكيانعنودافعتالمـرأةهقـامورفعت

ثتلءاللنقراالخـيريةوبالمساعداتالحـروباحتماالت

نجحبةلمعم1لخدهة01عنصورةنجلكقدمةالممتاجياحتياجات

دالوحمثراهىتكونالكنيسةكاتأوربافىموونولعدة

بينمنكاذواالوسـطىالعصـورامفكرىفأغلبللتعليم

كلرالكنيسـةجعلتاأللهيـةالعنـايةانكهنتها

أنالىوالحضارةلجحيةالمصحغظفىمالظأخطـائها

الفكويةالنهضةعصرئأخرىبعواملالعنايةخيوطأمسكت

وثخـعالحضارةارالهـملمتمأخرىاتأدوالتكونالعميهوا

والفكرالققثمعجلة
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ينىاللدصالعكلتمهيدالنهضةعرااني

أنكوناالنجيـلىاالصالحاعنناتكلمأننستطيعالنحن
فيظهرتلتى11سياسيةوالوالقوميـةكريةاالعواملالىنشير

لعوامل11هذهكلفانلهوالمصاحبةلالطعالحامسابقةونال

استخدميااالتـاريخادسلله11يدفىأكواتكانتهعـامجتمعة

لحستناوةبهاليعدالكنيسةوفىالعالمفىالعظيمةهقأصدهلتحقيق

كنورحيةل01ورسمعالتهاالممثرقوجههاالكنيسةالىليعيروحيةال

لألرضوهلحللعالم

لساثس11ؤالقونعشرلخامس1نل11علىنرضاويطلق1

وباحجليزيةالجا1عصرأوالنيضةراسمعمصر

يدجمنالميالدالحرفىاللفظوهعنىهكمنهةحمء

وغزااالنسانيةاالطبيعةقوىاستيتظتالعحركدكففى

ثالكمنبعهىأورباوكانتلمياحين1مختلفالبععرىالعقل
وسرىالوقتفلكفىللحضاوةمركزاكنانتألنهاالحركات

ملعالمبالدهخعكفلى11مغهاواالستنارةالفكرتيار

االكتثنمافاتوالتوتأمريكاكولمبوساكتشف3941عامففى

ضيتهى11وحجمهااألرخقهـممعكلتحدونجلكصباوغشرقاالجغرافية

النظامعنكوبرينكسأعلنهماالكتشافات01أروعمنكانوربما

نجلكففتـعحشصمقاحمولتدورالتىهىألرض11وانالشصمى

منهءجزفينحيالذى11الكونافيالنظلبمصرى01للغكرخالقامجاال

4فتحالثجارةادمقـدا1علىلجغرافية11االكتشافاتتساعوقد

فىإنارالذىألمر11وافتجاتلبضائح1لتسويقيدةجمجاالت

جاماثفاسكوغشض11وعندمااالسمحعماريةااللمطامعأوربادول
الىلوصول01اصبحأفريقياجنوبفىالصالحءجاالراسطريق
فزالدالبحريقعنميععوزااألوسطالعصرقاوبالدأفريقياشرق

41



صركانانبعدكثيرونبسببهاوأثرلىالدوليةالتجارةشاط

وظهرتاألرضامتـدكعلىقاصراالوسطىالقرونفىالثروة

هءاألغنيالتجار11منجيدةطقات

وعـثمبالحكقشعورالجتماعية11اقغيراتهذهصاحبوقد

اورباووسظالمانيافىخاصةءواألجواالفالحينعندالوفى

توراتفيوآخرحينبينتتجلىالوضىمعمظاهروكانت
منالمشمرةالشكوىتاالقطابأصحابضـدالغالحين

لفالحين11يؤيدونالمحنفىلصـال11وكانوالقهرلطم11
وكانء3حقوقهـتحمىالالموجـودةالقوانينبأنويشـعوون

أخذالفعحيناحقدأنااذإالفوراتاهذهفىفعاالالدينيالعامل

منهمويستفيدونيستغلونهمكانواالذينالكثنةضديتزايد

نفسوفىاطلومةالطبقاتعنللتخفيفشينايعملوااأندون

لمسيحبة11اناالدكةبتطبيقيطالبونلرالثوبعضكانالوقت

ـاالجتماعيةالعدالةفىاألصجلة

ظهرتلومانية01االهبواطوريةضنععفتذ01العصركللثوفى3

تلكتحكمهاكانتالتىالشعوببعضفىالقوميـةالروح
ءواألمراءاألقوياالملوكبعضضادةوتحتالمبراطورية1

األباطرةخـلتعلىتحتجالشعوببعضكانتاشطموحين
نجلترا11فىخاصبنوعهذاوظمرؤشئونهاءالغربالكهغةو

حـركةندرحمهونحننالحظوسوفوالمانياوفزنشا

علىساعدتلقى11العواملهنعاماللنلدينى11االصـالح

حكمضدأوربابساتلتى11لقوميةلالووحهذهنجاحها

الرومانيةوالكنيشةالبابااسطانو

اننشارواالفكرانتعاثمىدالنهضةلعحرالبادزةالمالهمحومن4

3541مطألتواك11يلىفىالقسططنإلآلاسقطتفعنثعاالعلم
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ذا4ا
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كاذتوقدتالغربالىاليـونانيينءالعلمامنكثيزهرب

ءهؤالأعادهافلماالغربيةأوربافىمهجورةاليونانيةاللغة

علىرائعةافذنوالمحاسأمامفتحتالحيـأةالىءلعلما

فجةفمحركةفنشأتالقـدعةبواآلدالظشة1والعلم
زتتميولت5ولاالنسانيةبالحركةسميتيةك

وابخركيزايةوالببةالكرالروحوالكثشكيةاآلدابءبايخـا

الحـركةفىالفكرقادةبعضأوتالنسان11خـدمةعلى

دميةأل11البيمانانيةلقتهفىالجحيدالعهداسفارسانيةاالن

الخـاليةالصورةأماملوجهوجهايقفـوأأنوإسعمتطاعوا

سةالكنوواقعالصورةاتلكبينوقارنواالمسيحيةطكـيسة
لكنيسة11الصالحالدإعينمنبعضثمفصارالوقـاذلثفى

اكسفوردمنهثهحءأمأكولتصنمنهمنوو
ءالشهإلريدالجالعهدأستاذممع5ولول5وارانممموسى

نتشار11سرعةعلى0541عامالطباعةآلةاخـراعساعدوقد

وهكذالمثيلهيسبقلمبشكلاألفكاراولوتالمعرفة

هاالصالحلبكةالجوتثت

لىاالنجباألصالحطئع

منذالكنيسةفىكانتاالنجيىالنهكرجعورانقبلمنرنا

قاللالتقدنووهاكانانولحظةقفارقهـاولمأتهانف

آثاجدنأنونسممتطيعموجوداكانلكنهباهتاصاهـأو
قهاوقاالكتشةءآباعضوكتاباتأقؤالفىالفكرهذا

الكفيشةأصالحاوحاولواابوتافرواالفصل11درسوابنالى
9013511برناردمقالقديهممنونخكلالداخلعن

اشتهرواعمرهمنوالعشرينالثانيةفيوهوافاصارىاتا

يوعياالطعاممنواحدةوجبةيتناولفكانممفوالتقبالز

الشاقالعملفىالنهارومعظمالصالةفيالليلأكبويصرف



وبخبأناستطاخلكنهوثيعاحديثهفىكانوقدالضولي

أيضاهؤالءوعنمواجـاتهاهمالهمألجلالملوكواتالبابوا

الوضثااشتهزثنيال21األ71األسبانىثومينيك

اخرجتهمالفيـنالروحييناألبخالوعنللوثنيينازةوالكل

األسدرىفرنسيسالقـحيسلوسطئ01العصوركنيسة
ايطاالوسظفيغيةأسرةعنكانالذى6331أل281

الىتمامافتحوللله01الىبككرهرجعلمعميـت11شبابهءوأثنا
علىأمالكهاكل3وواناساللهخدعدفىمتغانانسان

وةالثاعنمهوبالجنـونأبواهانالمهحتىءالفقرا

الصحاح01فىهفبلنحالهممسالمجةاوتاثربالفقرفاوتضى
محباللجميعوخاثماكارزافخرجمتىانجيلمنالعاشر
4ءوأتبصخـحمتهوتميزتواألزهاروالطيـورللطبيعة

للمسيـحالممعيدةاوالطاعةقةالصاوالبهجةنماطةباتج

قلةاكانوااألبطالءهؤالأمثاالأننحكرأنينبغىأنهعلى
القاعدةالىورسالتهمأفكارتصلوممالكنيسةفى

غالديةنظرقىالمسيحبةكانتلقدلكنيسة1لعععبالعويضة
فقدلخوف11ثانةهىالوشطىلعصور1فيلهمميحى11الشعب

ورممشةءباحياالناسطـىالقويةبقبضتهاالخنيسةطقت1

ألخرى11الحياةوالحياةهذهفىاصكنيسةسلطةمنفبألض

ائههوللناسالوسىلعصوو11كغيسةهقحقالذىاللهإن

الناسعىينبغىىوالثالناسشرعلىالغاضبالعينونة

اعالهاالتىكنيشهأوامريطعواأنعليهمضعبهلدتقوا

أنساقجخكانالذىالدافغأناألرضعلىسطافه

بهالثقةواللله11محبـةيكنلمالدينتعاليموايطي

اشتميلتولقدعصيانانتائجهمتصمومنالوهبةولكنه
بللضإفية11والممارساتاتالمقنضمنكثيرعلىببانةاص
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ارشاتوالمهمالتعالبعضمزجالىقادهماسااجهلن

المسميحيةبافتعاليمالوثـة

يحاولونلكنيسة01فىوالمستنيرينألمخمصينبحضكانوعندما3

الكنسبهالمجامحبعضبعقديطاتلبوناحانواالكنيسةاصالح

المجاععهذهلكنالمالحهاخطةووضمعالكنيسةحالةلبحث
زبدةتضمكانتانهـاغمسصالحافيلتفشىالكنممية

الذىالمجمعالمثالسبيلعلىمنهاكرونتالكنيسةقيادات

مجمعفعمملامحنهأل4عام95نجيزمحينةفي
دوناتسنوثالثاشمرىاكء330أل5كونستانس

ومجمعحضروهعنعندوالحزمالجديةوجودلعحمجصوى
1321441عاممنمنعقدااشكزىاك5أباظ

اصالحيححثانأليمكنأنهلكثيرينتبينحتىجدوىدون

وكانالوقتفلكفيالكلشهافىالسائدالنظامخاللمن

يذمانيمكنحقىوتهزهلقاقم11الفظامتكعصرثورةمناللبد

عصرهفىكلألفـزاد11بعضالثورةبهذهقامرقداالصالح

حوكاتهمىيجكانارهيباالكنيسةانسلظلكنوبلده
لتورية1

نسبةالظحوسإينحركةرتظعثراطانىاالقوقأواخرفكى4

اتاصكانذىاأس3أ04فالمدوبطوسزعيمهاالى

الركلهذاكانفرنساجنـوبفىلببـونمدينةمنغفيا

عندتاينعقظبأحدهمكاذاأصدقائهخصلبمعمرةيتحث

الووحياتنصطجهاقواسبالغاتانرائرفنتحميه

فصـولبعضلهيتهجمـؤاأنائدينارجالبعضعنوطب
بلهفةالنصولهذهوقرأالشعبلغةالىحسىاالكتاب

ارساليةىيرالذىمتىلجامنالعاشرمماحباألثووت
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ءللفقرإثمنهاوأعطيأمثكهفبماعقالميذهيسوعالرب

المسيحيينحقعليهنبرابالالنجيليكرزلناس11بينوجال

راعهقدالنهفنثاينهمونهاالتىباللغةهالاطمايقرأواأن

بموجباليسيرونصنميحيونانهميدعونممقكثيريقوجدأن

الكنسيةنسلطاتأنجيباواالمقثممىالكتابشاليم

ظـلأنهاالفاقبالحوإتباعههوعلهوحكمتقاومته

مجمععايهحكمحتىنلكعنبايركمهرسالعليمنابؤا

لنظامالفامخاوقياهرطباعتبارهبالموت2811عامفيرونأ
لكنيعسعةاا

هوعظيممصـلحعثرالرابعاللقرقفىظهـرانجـلتراوفى

بقبعـرفالذىلمط33ثفاويكليفجـون

وهذاألتاهعاللوالرلمحزحركةمسىومؤالصباحنجمة
وربماويخليفباعأعلىالمانيافىأطقالذىالقتصهـ

ومعنـاهاأللهـاأللمانيةالكحةمناالسمهذااشتق

مرنمينترتبكانتالجماعةهذهألنوالقسبيحالغرنيم

منويكليفكانمرفعهمأسرةعلىوهمللمرضىيرتلون
كاهغاكانكمااكسفوردمعةطفىااستاذوالالهوت01ءعلما

كبيرةشعبيةوقدحازثامألهـسهـطملترووثمدينةفى

الترجمةوبالوعظوإشـتهراللشعبوعاهةءراالبين

استقبلهمالبكفىمتجولينمبشرينمدمـلوأروالمتأليف

وحالةالكنيسةفسادويكليفارأكطولمابألترحابافاس

فشـنصامعيقفأنيسقطعلملمنحطةيالحينرجال

لتحقيق3سدهارلى11تعودأنالكنيسةودعاالفسادضدحطة

بانكارهالكنيسةالىقاشةضربةوجهتماألصيلةأهدافها
ظروفشجعتهوقدانجلتراءعنجزيةيأخذأنالباباحق
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آخـروباباعاوفىبايأووجودوقتهفىنمةالكنينقسام

وأنكرالباثويةفكرةركضالىفدعابفرنسااقينيونفى

ابااففحرمهلخلكالشحالة11ومذهبالمكهنوتيةباالرق

لكنهأكسقوردجامعةوطركتهالكغسيةلمجامع01وادافته

للغـه11لى11سالمقكنأباايترجمحيـافأيامباقئظل
عظوييكتبوظلىاالنجلتيئالعممعبيغهمهاالتىاالنجليزية

831عابمهاتخى

لمطاولكهسجزنرظهـأورباوسظفيبوميمياوفى6

وقدعشرلخامنمى01القةهـنوبدايةعشرالرابعالقونأواخرفى

بخمسويكليفوفاةبعـدىبراغجامعةثخمل
الجامعةفىانتثصرتقدويكليفكتبوكانتاتمممـنو

ثالكتشةوكانتئهابمبـاوتاثرتهاضواعلىفاكب

هعأنضاضىجونمضطأنطيعيافكانويكيفأدإنت
الحياةعبذوينددالنجيلبايعظأابتعندماخاصةسةالكني

أمؤ141عاموفىوفيايعيمالكهنةكانالقىالهممتبيحة
القحبرساحةفىفحوقتكتبهباحراقبواخأساقغةرئعلمق

لكنمىهويكليفكتاباتمنمخطوطةمنتىعلىيزيدما

لمجنههمهكمالمشيع11بحهقالكزازةافىحقهويؤكديكتبظلالرص
المستبمسنا5عنؤانهمشهورابافيكتبثماألنجيلمن
وأنالكعـشةالرشـادكافالجيدالعهدانهيهـهر

تتفقاتجىلتعاليم11فىاالاباابطاعةملئزمينيخرالمسيحيين
المسيحناموسمع

4141عامكونستانعىمجمعفىهسجونكمصفلكأثرعلى
وكانتيشةالالصـالحمعقوداكانالذىلمجثـع01وهو

يستدعيهأنقبلباداثـةمقرراكانالحكمأناذمهزلةمحاكمته
سجونسيقواألربعينالثانىميلألدهعيدبوموفيهانمجفع



وأحرقتالنهروسظجزيرةفىكبتبىعمودالىوربطالنارلى

يترنموهوالنيرانفيهاشعلتثممنهمشمهدعلىهومالبعنبهك
رمادهنثرحرقهوبعدءهـالمسيحيسوعلمخلصق01اسموينئمدوب

أتباعهلكنرفاتهباعهأيخدسأنخثنةاخرانجتىشهر15ءفى

بالدهمفىاآلوضاععلىتائرينادهستش01أثرعلىنهضـوا
استطاعواوقدزعيمهمأراصاألخـذالكفينمةرجالبئجهمط

مذهبهمءهبادىاويخشرواالديخيةحزيتهمعلىجصلواأنبكنهاحهـم
بوهيجناءأرجامعظمفى

فلوونساينةمفىثائرراهببقليللوثرمارتنقبـلوظهو

برسالةقام5ياهولء8أهسافوناروالعهاهـيطالياب
اوايطالإلارنهظمدنيةيطهؤأنوأرادمصلحةأخالقية

وانعظماهالمكاميواجهوكاقادإضاعنااكسءعهبوالكت
وكاناللهاواءأفيةثتحكومةأردتمانقائالبشجاعة

الخلةالكنبلهلخمعوااسصغارااألوالدمنخـنىأتباعهسملب

بئفىءبالنارويحزقهاللشالواترةك01والحمورابباال

يتثمـدونوهمءلبيضا01بمثبسثمحولهألوالدبيخـتهون1كان
واجـهوقدالفضميلهارصالنتاظجـاراالينيةيدةاألذا

جميعادةبشكانالذىالساخمىوالكحممنالجابااالأفونارء
نفسهويغرقانينالقوابكلحيشنءرصطاحيةالمؤرتنجن

انيتورعكنبلمأنهرجةلالقسوةفىممعناالعمميواتفى

سافونارولباحراقالباباوأموءالتباعهالسمشسب

وهمفأحلىقواالرهبانورفقائهءأتبامناثنينواهو

غدما8941عامالمسيحيةوالنضائلبالمعمميحايمانهمعلى
ـسنة51لوثرتنهاركان

اننستطعفكرناوممالىاالفجياالصالحجحرهواهذا

سةللكنباضرورباالنجيلىاالصالحكانهلباليتهينرفن
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الثانيةلرسالة

ثوول8

نجبلبمحب8



كثيرلجبشانهاثارالتىاتالشخصهمنلوثرارتن

نعفمنالناسممنهيدهعلىمضمتالتىالعرونالخمسةخالل

ربأء5اعـتمنوقـهمشبعنطانابنبأنهولقبماالصفاتبأسوأ

االنسانيةلخيرااللهيةلعناية1أقامقهمالذىالمهمينءاألفعـاالى

صهيتحمسعنوهناكضدهيتحمسمنهناكوخالصها

النتقاداناأحبيتعوضقفينالىهئنبينمعتدالموقفايقفومن

هينالط

الفكرفىءبصماتهتركلوثومارتنأنالمؤكدعنأنهعلى

ثققحالمتىاوالكقبالجلتقاللالبصورةوالكنيسةوالتاريخ
عنكتبماال11ترة11فىيعاثلهاالقرونالخمسةهذهخدلعنه

لرسول01بولسقالمشيحالسيد

االصالحلمـركةزبخبهاصاهـوكيفلوثرهارتنوفعن

هعهاواصدمكنيتاتسلطاعلىثاولماذااالنجيلى

يـكنلمأنهنرىلوترمارتنحيـاةتاريخنحرسعندما

عنيفصلأنأبدايقصـدولممفكراكانبلثائوابطبيعته
نااليطرعايةنحوالكنيسةاتوجهعلىمصراكانلكنهنمةالكني

الوئاساتمعيصطثمأنضطؤارا11فاضطرالغماسنفوسفي
ينبغىكمابواجباتهـاتقومالأنهايرىكانالتىالكنسية

مرتفععاجىبرجفىيجلسوعالماكاتعالومويكنلمنحللث
العقيـدةفىكراسافويخيعالكتبويكفبالنظرياتيضـع

معهمويتجاوببالطالبيلتقىهحاضراكانلكنهوالالهوت
كانكماالضنيفىهفاثرحسسويدراساتهعليهمويلقى

صدار01فىاثنهبكلمةويعمعترشداألحذاثةهعيتجـاوبكاهنا
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أحـداثعنويسمعيوىفيعارأيهجاهاتواتهفكنونات
حولهتجرى

أيسليبإنبلدةفى3841عامنوفمبر01فىلوترهارتنولد

أالنيافى4حالتقعاثماطعةوهذهبالمانياسكسونبامقاطعةفى
يكنةالتالودالحوقرببرلينمحثينةبشجنوبصرقيةال

وكانومثقفةغنيةعائلةمنليندمانهارجريـتأمهكانت

يكونأنيتمنىوكانوحينالالمناجمعمالمنلوترهانزأبوه

البنـهيمالأنواعأفضليمضعلىحرصلنلكهحامياابنه

الالتينيةإاللخةعلعتهالغىارصبالىالتحقأصثروقدءماهـتن

عصرهفىالسائدةالعـلوممنذلكوغبرسيقىالىووالخطابة

حقيلأنقبـل51ء5عامفياألدابفىالماجستيروجةونال

القانونااسةلىب

جمـعالليـالىعناللةفىولكنهالقانونحواسةاأثبوفعال

بأنهالحفلةءأثنـاهءأصحقاوفافيمنزلهفىحفلةالىقائهمأه

اهبارللصميرالحثيرخليأنفجأةقررفقدليودعهمدعاهم

العسيرلمنوانهوالكنيسةينباللوثرعالقةبحاأتوهكذا

لكننىويخـزوقتفىالعريضةالذشطةالحياةهذههثلتلخيحق

مقسـماوفكرهمواقفهمنيسيرانفرامأقإناماااهفىاوجو

مراحلثالثالىجاف

التساؤلوالصرةمرحلةا

والمواجهةالقحدىمرحلة2

هوإثمابرةليقينلممرطة3
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والتساؤلرةالصاألولىحلةث

االحساسميقوفيلشوفامفكرابطبيعتهلوثرمارننكان

سةوالمطاالجتماعيةووالدراشةالعائيةهباختباراتأثر

الزهدبروحتتصفكانتاألولىدرإسقهسنواتفيهاقعلمالئى

فرنسيسسالففكرحسبواالتضـاعةواألهاتوانخـشمف

تالمدهارسةالمتكداكانتماينبمنانهصـلكلوقداألسيزى

وانـكاراضعالنوعنتعبيراالناسيشجـدونيتجولواأنبه
الذات

بالغااتأثلىلوثرتأثوخطإشضبىلهصئيقماتأءغد

اسمهلهصثببتاغيلوعندماشبابهءأثناهومرضندماءكذلك

ءالموتةفلوثرماوتنعلىسيطرتغامضةظروففىالكستش

5051عاموفىاةالحبفارقتلومصيرىهومااليتساةكان

األثمعجاشىاعلىةصااصقضمتاتالغاىاصيفـبركانبينما

وصرخالموتخعمىيوهواألرضقالىفارتمىأهامهواشقطتثا
ماالببلجـأكانالتىالقدينمةوهىحنـةبالهقديسةاهستنجث

وقالمنهماحـداوأبوهكانالذينالمناجمعمـالباالستغاثة
بضيخةراصـافساكونالموتعننىقلىأااثحنةقحيسةيا

حياتىأيام

يخةألوغسطت01للرهبنةلئبىلوثرحقالفخدذلككانوفعال

وتقشفاتحقايـاالؤهبناتأكثومنأنهاعنهامعروفاكانالتى

الحيرلى01لوثوخولأنلباحثين11أكثراويرىارفرتمدينةفى

الموتمنفهوخاألبدىصـهخاأمـرفىرتهحبعنراببتكاق
عتقدونيالنأسكانوقدىالخنوالمنيتأكدأنفىورنجته

الرهبنةهىالخالصولنوإلالتقوىلحياةوسيلةأفضلأن
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اجبـاتاصاكلاتمامفىممتـأزاراهباكانلوثوأنيبعو

رسمحتىلديلى01خولهعلىواحدةسنةتمضفلممنهاطلوبة

رئيسأخذهثمارفرتفيالعظيمةالكاتدرائياتىاصفىكاهنا

لهوله3ولأز5ستابيتزفونجونوهوبهالخاصةالوهبنة

تعينوفعالءاستاذاليكونليعدهرافهوارعايتهتحتليكون

جامعةفىثماوفـرتجامعـةفىألخـالقية11لفلسفة11فىمحاضرا

معـاونااخـيربللرهبنتهتابعاكانالوقتنغسوفىرجوتنب
الرهبنةلرئيس

القىبالرهننةقخقصلمهمةروماالىذهب1151سنةوفى

راهبكلونظرنخزهفىرومازيارةوكانتءلهاتابماكان

يرىأنيشتاقكانلقدعمرهوفوصةحياتهأملهيوكامن

استشهدثالمقـدشةرشليمأبأنهـالقبتالتىالمغيـة

كانتالتىالمنيةءاألولوقالمعسمئخـيرنوناضليسونالق

مثبسهمعنبقايايسينالقافخائرذوجدوحيثبالكنائسءتمتلى

أنحينذاكالناسىيعتقدكانوالتىممتلكاتهمأوأجسادهمأو

ألأثلخطايخاهكثنجرةاناتغنهإينالأنيمكنهاألماكنتلكيؤورمن

وابخدللالـعلدفىزيادةقدميهعلىروماالىلوثسار

منليها11مالقاابالفالراهبذاكآهالخيبتروماأنيبعولكن

ركبتيهعلىركعروماأبوابلى11لوثروصلعنـدماهـءبعيد

05ءالشهدامبالقداسةمثلثةياروماياأجيكانىوهتف

ورأىروماتلوثكإنتالتىنجرواللشرابحباةءنوجىلكنه

الذىوهوواالسرافوالترفالبذخحياةيحشونرومافيالكهنة

ءاألشياهذهكلتركتوالصلواتوالصومالتتشفعلىتربى
لةالهتسالحائرة11نفسهفىآثارها
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روفالمةاثعحسلمالسهنـاككانرومابخـيسةأهام
بيتمننقلتكرجاتهانالتقليديقـولاذبيالطسسلمب

ادرجاتيصعدهنأنيعصونالناكانالبنطىنسب

درجةكلعلىويرثدركبتيهعلىراكعاالععصرينوالنماتيةالسم
ويخدصيهمهشخصلخطاياكامالغنهراناينالثبانيةالىالصالة

لنلكالعياةقالبعلىاالقفيالواهأبكانولماالميثرمن

ءالمطهرهنجدهانقاذآلنجلاسماللماهذهصأنلوشكز

هلوقالهتفلصعود1عنانتهىأنبعدأنةومـلهاصثوضعال
ننسهلونرولكنالمطهرمنبخروجكجدىيااآلنسعيدأنت

بقولهبعدفيمااغعةالبهذهيووى

المطهرمنجـدىأخلصأندومافيوأناأرثتتلقد

اضـالةدرجةكلعلىأتلووبخـتبخـإلطعمقشمتوصع

نفلمفىتساعلتالنهايةالىوصولىعندلكنةالرباف

الأمحقيقةاألمرهذاكاناذايعرفوعن

نالأنبعدحتىالتشاول1والحيرةدائملوثركانهكذا

جامعةفىستاذا01وعيق2151عامالالهوتفىالحكتوزإهثرجـة

دائمكانالجديدالعهدورسائلالمزاميرفىيحاضروكانوتنبرج
ءالتساول

الىبعدفيماهثتهالتىاتساؤالتهمنواحدانموكجاونقثم

اثمسسالكتابكـماتمنجديدنوراكاد

اللهبرعننثتتحالتىااالتاتدائماخستوقفهكانت

اثمعىالكقاباسـفارباقىوئيوالمزاسنهرفىأكثرهاوما

فكيفعادلمعناهاباروكلمةبازاالدكانأذالءيتساكان

ءالخاطىاالنشانمعرحيمايكرنن1يمكن
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أنالعاجؤالضعيفلالنسانيمكنكيفءليتساكانم

لبار11االلههذايرضى

عنعطيةاللهبرأنهوالوتتعلةفيالسائدلتعليم01كان

صالحةعـاال11ويعملونلنعصة1معيتعـاونونلمنيعطباالله

األعمالكلركماأنيشمعرلوثروكانالكغيسةفرائضويتممون

أظمببريطالبهالبحـارالكفانيعملهاكانالتىالصـالحة

هبوطوليداالحساساهذيكنلم005يعملهأنهواليشتطيع
كلموفياهمنمنازرإهباكانفقدالخلقيةجـاتهمستوىفى

قداسةةبعاحمماسهنتبجةكانشعورافلكولكنالفروض

اقصالنواتقبلأنيمكنالالتىالله

فهمتهألنىلله11بوالتعبيرهذاكرهتلقدلوثويقول

أحبأنأستطعاولمالخطاةبيعاقبدألالعـاثلاللهن01بمعنى

هقمالمننالبارااللههذا

رسالةفىارداصاالنصفىالنوزواالحللوثواكتشفوأخيوا

اللهقوةآلئهالمسيحبانجهلأستحىلسلت6171اوفة
اليمانبايماناللهبرهعلنقيةألنهيؤمنمنلكلللخالصق

أخيرا5لوتوويقوليحيافباالبحانالبارأمامكنوبهوكما

االنسانأنتعنىاللهبعبارةأنأفهمبدأتعلىالذأشفق
اللهلهيمنحهالذىبالبرايحيفقطايمانهدبمجيؤمنالذى

يقولتمبااليمانننـالهااللهمنونعمةرحمةهواللبراهذ
ءالسماابأبهوأنجديدعنأوأصدبأننىشحرتوحـاالةثرلو

عبـارةأكرهكنتماوخرهءأهامىمصراعيهاعلىفتحتقد

لىبالنسبةاطصاهذاأصبحوهكذاءأحبهارتافهبر
ءالسماباب
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لوثرصتأعنبااليمانيرالتبالتعليمهذايكنم

بهنادىلذى11الكتابىلتعليعا01لكنههواكتشافهنحتىأو

ومنولالربولسقبلهوعنأوغسطينوصالقديسقبلمن

العجيباللهعملحقيقةيعلنونجميعاوكانواالنبىحبقوققبله

مهمالمنسمعياكانأنبعداكتشاتأعادلوثرلكنالمجانى

الوتتفلكفىالكنيسةوطقوساتشكلبوسطومتروكا

بعنظاوالحياةالىينظرلوثرجعلالرائعاالكتشافهذا
جديدةنظرةوفرائضهاوطقوشفاسمةالكنعالىوينطجديد

يروىمافيهلجدصالمقالكقاتآياتفيلوثربحلثامنوزاد

تفةالىالىواتجعطشةائلةابخننفسهعا

اجيةوالىالتصالدانيةالمرحلة

التبحريرلحقيقةالراتعاكنشافهبعـدلوثرمارقنظل
فكاناللهبكلمةويعظحعمىاالكتابفييحاضرظلءبااليمان

اللهكلمةأسرتواستهنطقهفىمقنعـاهفكفىمجحدادائفا

وهررمعالتهعلىالغاسوأقبلصيتهفذإعالناصموب

الىوفظاههاللكنيسةهويقعرضولممحاضرافالىالطالثبه
ءعندماطاجيةوالىالقمدىمرحلةالىوكخلالموقغهتفجرأن

وتنبرجعنقريبمكانالىكيا9اتتزيليوخااسمهركل
الغفرانصكوكالناسليبيع

وقدلشرحهاالمتاميتسمعالطويلةالغفرانصكوئهوقصة
الغاسعلىتفرضأنحقهاعنانالكغيسةاعتقادةوليلىنشأت
قوباتالهـذهمناخرضاوكانخطانجاهمألجـلاتالعكوببعفق

ءالكتشةألوامزواالمتثالالطاعةعلىالناسونجدتالتأدثاتأر

أومراتعدةمفيةنصوصاايقرأواأنالناسبعضعئىفكان



يرضوالكىأثيباتالتعنفلثهوغيرمحـددةفترةصـوموا

الحاللكنلخطاياهمغمزانهاوينالواالكنيسةمطاليب

يعهاتبصكوكارتصملمالاحتاجتاالكنببسةةأصبحتتطور

ئم055الكنسيةالـأكثياتأوالعقوباتعنهملضفعللناص

يغالواأنيستطعونالصكوكهبهتأنهميتحمورونالذاسبتداأا

هذافىالكنسيةالرئاساتهمشجعتوقدلخطاياهماللهغنران
مورداالصكوكهذهولقكونالناسعلىسلطتهالقزداداالعتقاد

األشكالمتنوعةصكوكاريصالباباواصبحللكنيسةللمال

مننوعوكلالمختلفةالخطاياوكلىجاتاعأنولغفزانوالمفعول

يغفرهاامتىالخطايمافظاعةمقدارمعيتناسبثمنلهالصكوك
للناس

يسالقكنيسةزخزفةيعيدأنالباباارادالوفتفلثافي

بننسهأهضاهالصكوك11عنداعحفأصدررومافىبطرس

لبعـدلحسأببيعهاليتولوااآلسـاقفةءرؤساالىرأرسلها

لهمعمولةعلىالحصول

ةالخوهىكعفءمينزأساقفةرئيسكلفوقد

عماألـرقينباسثهيناالكرأرجالرجلوتنبالجاورة
االبروشيةقلكتكنلمروشيتهابفىلصكوك01ههليبيع
سمعواغـدماـاسلن11ولكنلوثرمارتنهـافييحنمالتىاهى

كانمجاورةمنطقةفىالبـابامنغراناتلبيعنرصةبوجود
ليشترواالمجاورهالمنطةالىقصيرةمسافةيسافرواأنبمكنهم

ءغرتقدخطاياهمكلأنالىمطعئنيناواويعواناتتالغفرا

للبيعالضمكوكيعرضعالشوافىيسيرهذالتتمزيلكان

األجراسحولهتدقوالراهباتوافرصـانالكهنةبحوطه

ليشترواالفرصسةينتهزواأنللنـاسيعلنوهواقيسالنوو
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ومضمونةصحيحةصكوكهذهأنلتأسويؤكدءءفزانات

أنينوونالتىوالخطاياالماضـيةالخطاياغنوانلهمتضمن

كانالمطهرعنوفويهمأقربائهمنكوسوتنقـذيعملوها

الصندوققاعفىنقوثكمافيترنالتىةاللفىقائالبخادى

005ءالسماااليةوقطيرصالمطهرمنقافنفتنطلق

هىبهايهتمالتىالقضيةكانتلوثراألمورهذهازعجت

نوالالنوبةورشهالمسيحبهانادىالتىالتوبةتضعة

لكناأللمأجلهاعنوذاقالمسيحصلبتالتىالخطاياعلى

فىسلعةىأسـعارهقابلالغنرانتبيـعابتـدأتاشكنسية

ولييمقبالعزاهميشترىرخـيهعاخالصافلثاكانالسوق

سوىثمنهضيأنأحديقدروالحياتهالمسيحكلفنميناخالصا
األيمانواالصاكقةبالتوبةمجانايقعمالصليبعلىالمسيـح

الغفوانصكوالبععبهاهاجميقضية5لوثركتبلخلك

7151سنةاكنوبر13يومفىوتنبرجكنيسةبابعلىوعلقها

المجومذلكفىالكنيسةأنيعلموهوالقديسينجميحيوموكان
بالناسءتمتلىسوف

الغكريةالقضاياعرضقفىلخامعة11سعلوبأهونحلثهكان

الغفرانبشانتهعقيالقضاياهذهفىلوثرأعلنوقدالجيدة

غعراناينـالقةصاتوبةخطاياهعنبيـةمسيحىكلأنو

لكللمسيح01دعوةوانغفزانصكوكالىحاجةمادونكامال

هعالقضاياتللثفىوادانحقيقيةتوبةوبواأنهىالناص
صالةلى11يحتاجالبـابااانوقالللنـاسوتضمليلهاالمكنيسة

هوبحقيتى11سةالكنمجاكنزوانالمالالىحاجتهمنأكثرألجان01
اطهنعمةلانجب
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بلاألساقفةأولبابا01قدانقاصنجلكيريدلوثريكنم

انبـابااالىيسببئوناآلعثالبتللثهيقوهونمنأنهعتقدكان

باللغـةالتضاياهذهلوترتجـبوقدوالكنيسةواألساقفة

وطعوهأصةاأللمـااللغةىاترجموهاالناسكنالالقينية

ختـكلكماالكنيسةأوصععاطفىكبيراجـدالفأثارتونشروها

لالجاشـقدوهكذاالباباالىمنهانسخافارسلواالبعض

علىونصفنستتالثخحللوثرمم11وصارالنقاشواخدم

قاوهوهأوأيدوهعنءسواأوربافيلشانكل

اخمسكين11ولكنالنوبةمعنيةمشأتحثعرلوثهثفكانلقد

الشرعيةاففواتيتجـاوزانهوهامحشوالرسمياتاتبالمثعك

اسطةيهاجماالقكمابهذهلوثراعتبروانأفكارهاعالقفى
كلاشـابافىيثـهالوقتدلثافىفياسكانوعصمتهالبـابا

الكيفيةهفيوفيضحهوقفهفيهيشرحخطابالهفكتبالمة
اهانةعتبرياألمرفلثهأنكيفدالصكوكبهاتباعكانتالتى

بالقولرسالمتهلوثروختمللكنيسةوعاراللمسيح

قداستكمأمامبنفعمىالقىانىألقحمى11األباصما5

انىابنالونىأواحيونىوحالىهالىبكلخاضعآ
فنيكمعامالمقكمالمسيح11صوتكانلوكماصوقكمأقبل

األرضللربألنأرفضـهقناكتاستحقكنتفان

ءلالنداللهوليحفظكممباركاالرباسمفلكلنومألها

لوثرعقوقيلومافىصدىلياتجدلمالرسابةتلكلكن

الىصراألليواباالبدعاهثمالفكرمختلمخمورهبرإانه
المختـاروحاكمهاهاأميأىاسكسرنبمنتخبولكنروما

الموتمعنـاهرومألى11لوثذهابأنعرفالحكيمفرداليلث

األصالحعلىءأضوا3م



مجـادالتفلكبثوجرتالمالـافىقضيتهتنخرانطب

اشمندويناالبـابواشسللخصوص01بمذايزةكومناقشات

وفىموقنهـهعنحتزعيأورأيهعنيعدلنلملخاقشتهلوثر

لهاتضحاكغـئىاتللهـاسلتهجتانهلوترفالاخاخمماتاحدى

وهجـامعهووأنهسةالكنعلىالهيةسلطةللباباستليأنه
الخطـةمنمححـمرعتبئليسواامكنيسة

بخـتوابخاقمماتالمجادالتفيهاتداايتىالمترةهذهءواثنا

األمةفىيخحيينلميمه1ءنبالالىعنوانهالذىالمشهورهءندالوفر

تتحـرأناأللمـانيةنلثقاطعاتدعوةءابخداهذاوكانةاأللماني

زةابخهامحضةوانجابااذلنعلطاتانكازاتخـممنكماروهاسلطةعن

الذالىاباالتولهمكهنةحمالمؤهنينعجميبأنهعلنا

ويعنرهسالمقالكـابأيصأنمسيميكلحقمنوانهمبرةمبا

اشـتمل11كماهوحثاالباطىزاقاصليشالمقهذاوأن

هومصلحةمقحردةالمانيةلكنيسةخطةعلىءالثدا

قطربعنءسـوالوثرالسكاتاوالتايةففغدما

كابخـتـانتإلماسنالدالـكازهموأضماهوتينواللاكلةالـكههـ

اباالبغدنوالالهوتبالحبلوماسيينكلبارأحدحأووأول
تسكتهأنلونريتبعهاالتىاألوغسطينيةبنةالرحعجزتوعندما

الىشوةلمه11بشبهماخفـمأنالكنيسةالسطاتبعضحاولت

ركضلوفيولكنمالحكبفريخربكاسكسوأميرطريهقعنلوث
لوثربانذارازاالعاشروليالبابااتخذاوأتبئأضاالمحاولةهذه

ستجنخاللفىالهرطقاتهذهعنيوجعوالمذا01بالحرهانواتباعه

حاكمألىونجحهتءالسمامنمحرومـنببقفرونكافهـمالايوما
المخلصينجميعالبابادعاكمابالموتيهمعلويعكمعتقلهميأن
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معماتالهفلكعلىالردوكانلوفيكتبكليحرقوانلكنيسة

صلـهواتجحمسينلوثرءصدقا01نواحدقاماذازاالننفس

ودعـاامكنيسةاوكـبالباباتنراتكلبجمحميالنكتونلجيبف

بحزقمانكونماقاموفعالحرقهاواالشاالجأمعةفىبالط
أل025شةديحمممنرألفىفلكوكانلوفرضدالباباقرازوهعها

عنيفاجماهليزياعلنياشكالالتحدىاتخذلكوب

لوثرمازتنبحرمانقرارا1259شةينايرفيالباباأصحر

المنيةالعمعفطةقنثذأنوبقىالهراطقةوباتكليستحقوبأنه

مصيرمثلهمحبويكونفلكثيحأنيمكنوكانالقراهـهذا

عطفهولوثرأنقذالذىالكنمالحل11ضمنهبىءوهسصن

هنـاكأصبحوقدخاصةلمجهالحكيمفوثريثياسكسورأمي
يجـوزالاففريحريكرأىلفلكأانيافىلوثرلمـارتنينمؤي

عنافعوفيأقؤالهوضـحبلكىفرصةاعطائهدونلوثراعـدام
نفسه

يعقـدأنالخاصمىشارلاالمبواطورقررالبابامنوبضغـط

بألماال5ورفمنىينةمفىلوثرلمحاكمةاهبراطوريامجبنعا

جحلمجـودمنتحولتقدلوثرقضيةكانت1251عامفى

أيضاتحولتبلاامعومبالكنهسةشطةتمسقضيةالىثتى

وقوميةسياسيةقضيمةالى

الوقتنفسوفىيةقونمساويةعائلةمناالمبراطوشكاق

التىاأوشبعلىنفوذهبخشظبأنخلموكانألشانياملكاكان

افقسسـامأنوشعركثيوةصةمسياوحداتالىمممةمقكانت

يجبكانانهفمعتلكأحالمهقتحقيطىهيسالنالكنيسة

معهمتعاطفاكنبلملكلنهلوثراأقواليسمعأن
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االشماعجسماتلبداه2سنةابريلشيرايامأحدححد

ءومحاكفةلوثرالى

رحلةانهـاعلميوهوورمسالىجوتنبمنثولوسافر

كثيمينوجدقيالطفىوانهوذهلخائنهايكنلملكنهالموت

مؤجـينيكسبكانبلوجـدايكنلمف11فظهلىيرافقونه
وعتدماألمافياانببكماراساشكلماالطبقاتكلمنومتتعاطنهين

ولالمالويخـدالرإهبقـكيكنلماالهبرإطورىالمجلسأماموقف

الكنيسـةاصـالحتريدتقصةلجمأعةوزجممـابطالكانبل

ءستقاللهااو

اصدرهاالتىبالكتبوهواجاالهبراطورىالمجلسوأمام

ضياالواردةأفكارهويعلبهاءجاماينكىانمنهوطبوا

منيمنعوهن01يوثحونالبعضوكانليتكلمفالصـةاصثرهو

أافرصـةهثاعطوايخـوايسمعوهانيريدونوإلبعضالكالم

ليقكلملشالى11الهوم

همهيبهجلسفىالغاصلابهجواجمن11عليهكانلغد11وفى

كوقفوديناندوشتيقهالخامسشاشلراطواالهبأمامهكان

االمبؤاطزريةفىالبالدءوأهرالواليات11حكاموبجانبهـماالنمسا

عنبعـةأوبينهمالحلنورجـاللعالمانيين1منلشعب01ءوزصا
اثماطعاتوممثلىوالفرسانالنبالءثمءاللةالكل

وبفالله01كقابمناليهوصلعماباسهابلوفروقكلم

ححجثهوخـمشعرةقيدموقفهعنتنازليانيوضولمالقلوب
بقوله
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اناداسـتعداعلىوانيأناانسانبلالهالستانى

عنالخطبهذايقنعنىمنهناككاناذاالتعليمفىبخطائىاعتزف

ةواالنجيلءاألنبياكلمةالكمةفلتنتصرااللهيةالكلمةواقع

انكبيرضابظطريقعنالهوهـانتهرهاالمبراطوهـلـكن

عصمةبعحمأقوالهعنيعحلكاناذاعمارةمباثاجايةيجيب

لوترجوإبخكانءاثملسةوالمجامعالبابا

االمبراطورالجاللةصاحبدىسبيا

ءءالنبالالشادةأيها

فععثعداكنتااذعماصريحاواضعماجوابامنىتطبونأتـغ

هووهااثعحسةوالمجاععالباباعصمةجـمأقوالىعنلأعأن
الـئعيظجوابى

انالمؤكدوااضـحالوعنألئةلعصمة11بهذهأؤعنالاننى

فىضاببعضهابخـاقضأنهاعنمالغضااءاخطأتقدقراراتهم

أنالكتابىواالعفلىباالقناعأثيمنعنىلماوهءاقاألمنكب

بكلماتمقيدألفىفلكقئتمايرءأاناسقطيعفلنخطأأقولهها
لخلكضميرىمصرتاسظقداللهكةاننعمهءسالمقالكعاب

عنليسألنهأقوالىمنءشىعنثلءأأنأريدوالاستطيعال
هناوهاضعميرهضداالنسانيسلثاأناألمانمنوالالصواب

معىوالكهكفنجرأفعلأنأستطيعوالأقف

منالحاضرينبعضونادىالمجلسفىالحاضرونوهاج

المقاطعاتءامرابعضلكنابخارالىههاتمـنويخرهماألسبان

وتنبؤجنمـوهتبهينللواأخحنوهلوثرحولالتفوااأللمانية
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وحضوهجواد5صثيمحنىاخدطوهفيسانالطريقفىبهمايتتى

فردريثاهوالنهوسانءهؤالأرسلمنوكانفارتبورجقلعةالى
رلوةفيعلىمنهحرصاسكسونياأمبالحكيم

جوولمأحدالكنوقتـهاهادارىاكلمبشاالمجلسوعور
لكنيسـة01خناربكىجيدفصلبدأوهكذايدااليهيمدان

لوثرحياةوتاريخ

والمثابرةالبقينالثالثةحلةا

لةشةيخـاتهكافتأنولبعدفارقبورجقلعةالىلوثرأخذ
كانوكدحركاتهفىدامحدوننهسهوجـدوالحـركةالنشاطمن

الـال11علىالغـزالظاردوناثينالصنيرىوهوباألممىيشعؤ
ن31ألنهمفاة5نفسفىذنمسهيرىوكانالغـابةفىالطيورأو

والهضيقاالكتئابمنءبثمىورهشطوو005باالبمنامطارد

ءبئالححصنوالحاآلمتبئالملجةفيهنوآىاللهقصفكرهوجه

األلمانيةاللغةفى11اثفحسالكتابتلىنجمةفىخالقةطاقةالىوتصل
اتمذ01قيـاسىقتءفىالجديدالعهـدترجمةةأنجرالشعبلغة

ولم5سبتمبؤرجمة5بأنهاوعرفت2251سبتمبرفىلترجمةلم

دائمـاليروكانيمالقالعهدتلىجمةبدأبلفلكعنديتوقف

أىأانىثمخصكيتكلمالمتعسلكتاب11اجعلأننىأريد11

كالابقهكامالصثاالكتابميغهأناأللمانىلشحب01ديرانه

انخـاسأيايعمماجزارةواالبقالةومحاتالحوانحتالىذهبيكان

ةبالواالجـواناتءألجـذاالصحيحةةاأللمانيءاألسماعنهناثا

الناسايدتخدمهاالتىالمختلفةءاألشياءوأسفاهوسىشريعةفى

يكونلكىفلثكلسقاالكتابفىاردةوالوالموميةجاتهمقا
لبىثركان05الناسيقرأهغحماوواضحامألوفاعمىاثمالكتاب

فكتبكنيسة11حيـاةتجـعيديريدثله11انويرىاقهفىبثق
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لوثروكانميحىايسحريةعنوكتباالمحدسللكتابعروحات

ومنهـاالشهيؤةانيمهتألبعضفكتبسيقىواالترنيميحب
مطلعهاوالننى64مزهورعلىالمبنيةالترنيمة

فع3هـ13لها3ة3لول33حالهما

يحبلوفيكانلقدلنـاالهنامنيعحصن5ومعناها

كلمةألنااللـطاقنعةومعناهاةكاألألول3فارتبوزجفى
ملجأهأننجرىكاننهحصنأةةقلكاـمعناهاول3

اللهعوالحقيقى

اشصارايكتسبنيمذصوابتدأيةاالنإيلوثرتعالبمتءوذا

الحكامواةالكاتوليكيولالكنبءزعماإدواةسراسوبوفىالمايخاؤ
المافيافىثرابتدأيالذقالجثتضبك11هذايخاربواأذاكحبت

نجحبـلىزوبزعامةالمانياوخـوبسويسراوفىلوثرامةءب

3كلس3شـبايريخـةمفىمجلعىفاجتمـعد76زولأأ
يلييناالفبعحدعنأكترفالكاثويخكعحدوكان9351عام

مقوئعوقاالنجيليين01حريةمنتحدالتىانينالقوابعضضعواف
ةالميممهوعبـارتهمقالوااالنجييينءونبـالءزعمالكنأفكارهم

انينووالةالظلمهـعلىنمـتياننـاأى3هء5
ءةئـزلجـاا

ءزعثـابهانطقالدىالعبـارةأنءأالعـلسبعخىلثو
صففياتـاأى3ههاباليينـةهىيخيناالن

أواالحتجاجالعبارةمعنىكانءوسوازالحقناطوالشهادة
كلمةتظيلتـاريـخ11ذلكمنفانهالشـهادةصففىفالو

الفكربحويةة1المـأدفىةالزيادالىترهزالتىيةالبووتستا

اببالعالمأمامفتحتلتى11الحريةهذهاالعتقايةوحببنسال
اأساسبحقاأصبحتوالتىالمجاالتمختلففىحموالالحضارة
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لكلحقهىالتىالحـريةاتحضرااللمساتيرجميعكفله
األقليةأوبيةاألغنضمكانءسواانسان

نادىالوقتننهسوفىاالتنمانبحـزيةلوثرنأدىوهكذا
الحريةتجـابهفىوكتباللهنعمةالىوحاجتهاالنسانبتواضح

يشعبدالادة5شبحريةلناس11أفيهوالمسيحىانـبآلالممممي
ألنللجوخاخمعاكلمخاهوالوكتنخممىوفىالنسان
تحتمنوتطيعتخثمخنهابطالمحبة

الخالونكتابهؤخفهارتميعمهفيانبالخكليرجهوومما
األستاذلخصهبوالذىالتاريخفىبىالتأأعظملثمالهخببئائةا
ءهؤالعناألكبردالحأنفـكلالمصريةالصحاغةفيمنصورلجسأ

أوزباشيمالفىيةوتستابالدخينبالدمناجاالخـالئن

ظمءألـهكانروقسقانقىإباإلحاإااىاكنكوعـزاوأمريكا
عنخوفهناكيعدلمكوبتالدينىفيقايةنعمرتفياألب

المجاالتكلفىواالنطالقالحيضاتوافـظرباالفكاركلمراجعة

انهوهىةجرخطرةاتخذرلههارتنأقنرأنبقى

ضالبحاولوقدىمتاالنووقهباكاغفقتراهبةمنجقز
اقمعناهماقااللوثرولكناجواالهذابسببسمعقهيشوهان
الشمبهاتهنوأضملشافبةقثموبهاالالمقسعةالعثرعيةالعدقةهذه

المشهورةاتالمحباوعنالرهبانبعكىفيهايعيشالتىافلوالم
تبكىالشياطيئوتكمطاالمالئكةليجعلتزوجانهعنه

هاتأنالىءهحوفىاألخيرةعمـرهسنواتلوثروعاس

اننـاكتيهاالتىالعباراتاآفيومن6451عامفبراكر81ق
قةالحقيهىهذهشحاكونجميعا
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ليكوناللية01العنايخةأوجشهالذىلوثرمارتنهوذا

ءيخوالتاوإلكنيسةالنهكوفىاصالحارةسث

كلهناوتمجيلىالبشريؤلهونممنفلسنانقحسهالاننا

05وحدهاللهالىيتجه

ملكفهويخونادونالنجيايين11نحنلنـاملكانعتبرهال

سكبهاتصحيةالمعمهوالكنائسقكلهاوللكنيسةوالفكراريخلل

لاالنجخاللمناصكنيسةلخـديدوساقهأنوترىهأفكااآلن

أروعومنالطوائفبينالفوارقوالحواجزتتخطىآثارلها

بهاشادما5لوثرفلعلىعامخمسعائةمروزبمناشةقـننما

لحماسهليىحمنالخالىوماباباالثـانىفسبيوحناالبابا

لاالنجبعلىويخرتهلوثو

لوثرليسالكاثوليكىأوليهيهدايخـالاألبغالهاوهـ

5لكهمابلوحسدهاالبروتستانتيةللكنيسةطكاالجمهوتعـا

تعاليميدرسىانيكىالكاثولالعالمناضمدثمالجامعةللكيس

والعثثرينلثالث11يوخـاابخاباعصرفىلوثروجد6لوقاللوثر

ءكلهاحيةالمسيملحتالعاشرليوالبابأعصرفىوليخس

سالحالوفيرنقبأننكانجيلبعليـالجـعىالأننـاكما

نكتشفلكـتاالماضىفىغعباكماىاألالكنائنعىبهحارب

أعماقأنكشفت11هعالننمونسعىكبيومجتمعمنءجزأنناليومل
معاهلحياتناأبعد

الخطأمنمعصومغيرانساننفسهعنقالكمارلوان

انفعـلفقـداليهتوجيههايمكنمخكفةانتقاداتوهناك

هناككانسانأيضاوتطفكانسانوتحمسكانسان

التطرفالىثفعتهأوعاقتهأخرىوظووفساعقهظروف
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نقـعأالنحرصانفعلينابافكارهتافينااذاأيضأنحن

تمهتهزنموعنفتـجصالخطأعنبعصمتنااحساسناخطأفي

دائمانفسهاتصلعانينبغيالمصلحةنيسة11انءونضعن

رففىاللهنعمةروائعلتتقبلتتفتعبلنفسهاعلىوالتنغلق
ءجديدادائمخالق

اتالسموفىالذىأبيناءناأفبكنخالقمبدعالهناان

ينآاآلبدينأثالىالمجـدله

22



الثالثةلرسالة

انجيليننألثيمبا



حاالصاطالئععنالسابقينيخنالرسالتفىفاتحندما
االصـالحارتبطالحابىالزبخملـوقوتنمـاوعناالنخـيى

تاريخعننتحسثكناباسمهابووتستانتىأواالنجنيى

وتحخيلأحداثهوايةلمجوديكنلمالتاريـخهذاعنححليثنالكن
اىاواألفكازاآلنظارنوجـهأنناصأنماونتائجـهاأسبابها

شرارةمنـهتولثالذىءالجـادىصراعأوالفـإىائحراع

األهؤواقعفىيعتـناهافالذااألصالح

بئءواخـماوقومةسياسيةاملعأنفىشكقـاكليس

واتتممارهااألنخيىاالصالححركةفجاحمخىساعاوحضارية

كهاالعواهلهذهلكنحمـالمابالدباقىالىومنهاأورباؤ

هاتءاوبمألمشئاتعملأنتشطعكانتمامعامخـشعة
اخئعهاباألوألهصرالعتولطىستحوت11خالقمخحـدىثو

يلىاالنلحاللنكرةسمياألساالجادهىفماربالتتاخ

يعوافئالفزكثيزةاالذجيليةالكنائسنرىاليوماننا
أسايـبموتتنالعقثدةتغاصيلفىلبعضاعنبعضهايخص

ىكالكنائةيلتمكي1العبادةاسيوبعنبكربهومافمنهاعباقـثأ

العبادةشكلياتمنتماهاتحرقدعنومغهـاافوذريةواالسقكية

ثظكهبينوسطاطرليقااقثمناومفاألخوةكاجتماعات

دارةنظامإئالحاللثهكينالمعمدانووالميثوحستاخعيخيينكا
وقيمعوساأشاقغةنظامهـافىتتخكنائسهناكةاالنجيايالكـائس

هممعمينشـدخاترسمأخرىوكنائسوترسمهممامسةوث
الحـاجاتلخدمألوشمامسةلالداوةمدبرينوشيوخالتسوس01

هناكءلخدامهاالرسامةمننوعأىتمارسالأخرىواجتماعات

بعضهاتربطهاأخرىوكنائسفردىاستقدلىنظامهاكثائسنى

8كوليةأوأقليمةغامةمحافلهجـامعأوببعض



الكنائسمنحاماالزهذاوسظفىئقهقدالعادىاالنسانن

ثالمذعلىنيفيوالبعضألشكالواءاآلسمااتجنوعةالنجـلية

افهنرىاننااعىالشيعوتعددالفرقيكثوةسماحهاالنجيلى
هذهءاتجمناالنجـيةتعـانيهالذىالضروبعضمنبالركم

اذاالظاهوةهذهفىنرقامجانباهناكأناالالخعحدةاالنقعمعامات
القـديمةالكنيسةالىنظرتناوانءلحوية01لهذهلالمجيفىفظرنا

الكنيسةكانتاتالحويةلمذهلتقحيرناتكفىاالصالحعصرقبل

اداآلغرفىوانطالقهاالقوىتختحوجهفىسداتقفالقـديم
الكابتفشيربحهتاحتكاظهابسببفلكوكانوالجمـاعات

رتبتحتووساالكلءهؤالووقـوعفقظيههاساف

الذىاألمرقمتهعلىالبايجلسقإهرمىتسلسلذاتمتدرجة

الحاجزاخحطمفلماواالفطالقاففكرحريةمنالكفينععةحبرم
ربمـاحريةفيلفكر11طاقاتقتتاالنجيليينفيالمصلعند

بمثابةلفرق01هذهأصبحتاالجمألفىلكناجاناصدانحتجاوزت

يثبوعمنمنحدرةحيةءماأنهارتجرىأخنتمنهاابخىالقنوات

هالمعمعيحيسوعالربالحياة

هناكأناالاالنجيليينغدكثيوةوشيعافرقاهناكأنومع

باالضافةمعاالثعنعهذهيجمعالنجيدية01ءلمبادى01عنواحدارااط

يسوعمنخثتالتىالكنائسعجفيهاتتحدالتىءالمبادىالى

هذهعنهوجزةةثفأخمأنوأرجووفاقيومخحمااربالمسيح
مبادممبعةأفىتضمينهامحاوالالنجيلية11ءالهادى

54



ا

األولالمبـدأ

اتفدساالسلطانسمو

وننفمممببرهتهءقرافيمنمقكلوحق

الكتابةءبقراالكهنةلغيرنسمحاللقذجة01الكنيسةكانت

لغةتكنلمالـىالينيةبالئغةأونهيقالءهؤالوكانسالمح

لناس01حياةعنثمحس01الكتابانعزللخلثهالناسبينالتخاطب

الغاسلكنيسةاحرمتكعلثاثرالبيخافيحياكتابايكنولم
هـذاوأعطتحثمقاتاالكـاتفسيوفىاالجتهادمنوالكهة

االبـابقراراتواعتبتوحدهاكنشةأاوالمجامعباللبالحق

التغسيرههذافىالخطاعنمعصومةاكنسيةوالمجامع

وبينلوثرماذتغبيناألولىلخحف01نقطةالمبدأصهداكان

ةءقرافىانسـانكلبحهقتمسكلوثراناذلكنيسة1رئاسات

القىالوحيةواالسقنارةيفهمهاالقىبيغتـهالمقثسالكقاب

نغعمنمهعنكفاعهوفىسالمقاكتابكلماتعنكانتلوثزوجدها

هستعدنه1أعلن1251سنةضىوفىاطورىاالمبايجلسأمام
الكتابتجماتمنائطـأاثحذاأحدأقنعهاذابخطماهعترفيأت

حسا

مجمعأصبوقدفكرهاعلىأصرتلقحيمه11سةالكنأنال11

يضـعقرارا451هبقليلاالصالحبعدانعقدالذكىقينت
فيهءجاذ11الثعحعببدآلالمقعقالكتابةءقرانحىةشحبثقيودا

64



انسانلكلسمحاذاانهاالختبامنظهؤقدكانلما
ءالشعبلغهالىالمترجمالمقدسالكنابةءاتمبزلبون

منأفيشرايسببقراخهعنالشـاجمالبئصرتهورفان

ةءبقواللسماحخاصافنعلىلالحصوجبلذلكاني
الشعبلغةالىالمنرجمافحسالكتاب

اظقـبداضافةبتمسكالمجمـعفلثافانفلكعنفضال
بقولهالمسيعىللثينكمرجـعالكنسى

الكتابهمـاالمسيحىالعينلدىلعظيمين1نجعافىان

الكنممىوابخـفليدقحس11

ليدوالالكندسةلتاريخاحترامهممعاالنجيليينأناال
كلرفضىعيصرونلكنهموممارساتهمءاآلبا3أقوالالكنسى
كاناذااالمبدعةشخصيةعظمةكانتأوعهدهمقمهعاتفاليد

هوالوحيداالنجيئيبئمرجعانالكتابفىاللهكالممعمتناسقا
لاليمانالمعصومالوحيدالضـانونباعتبـارهمقالمقثالكتاب
اةحفىهاهادورالعبيالتقليدانوناألنجـتينكرالواألعمال

القافيعننوعاالمقعسةالكتبمعلديهااناألدوجميعالناس

التاريـخمنكنوعالتقليدمحبرسونلينالنجب1لكنالوحىتفسر
أقأىءتتممعهاللكنثاالوحىنقنرالتقـاليدبعضأنويرون

هالسلوكوالعقيـدةأساسىوحـدهوهوكامللمقثس11الكتاب

الكتابفياألسفازقانونيةأقوتالتىهىالكنيسةمجامعانصحيح

فىأونغسعااألسفارفىداخليةلةأعلىءبنافلكوكانإثفدس

لكنءأخرىةجيخاوقؤائنأكلةأوتابافىنظيرهااسفار

بعضابعضهويكمليتكلمالذىهوالنهايةفيساالكـاب

7



أساساوحـدهالمقدسالتابىأالنجحاالصاجعلبك
الكلمةلله11كلمةهراتذىالمعمطجحعلىحنوىانهءةالمعقبلكل

علىالمشـحصدالمتربنطيثتجسدوقداألزلمنثاآلبهعالكائن
يتكلمالذىهوكـيسةااأساسهواتججسدالكنمةاهـتآلرض01

سةللكتوالقرةالحجاةىيىاكوهوسالمحالكتابأشارفى

فىكزبخـةوماصكاملسلطانهلهصالمقفالكتابؤامالما

المسـيمفـهيتكلمالذىالمجالأواللهكحمباعتبارهالكنيسة
8نيسةل

األلمانيةالمسيحيةاألمةءنبالالىلوثبرمارتنكتابوفى

لكيالكنيسةوضعـعتهاالتىاألسواشأوالحواجزبعضعنكر

حقالحواجزهذهومنناحمااعلىوسعياكتهابسلطانهاتحتغظ

انلموثرقالفقظلالكالليروسالمتحسقالكتاببتفسيرإالحتنهاظ

يعملالذىهواقهروحألنللجعيعحهتسالمقالكتابتفسيو
جفهملكىعاهياامعالماعلمالـاأوكاهناكانءسواءىالثـاشفي

المكنوب

يتكلماحمازاجعلالذىلله01ن01يرةالشلوترالأضومن

انسأنفمعلىيتكلمأنيمكنهأال50مبحاهونبجايربخلكى
البابابوبخلكىننقى

الكتاباتفسيرفىالحزيةوهذهالحقهذاأننخكرأنبقى

التفكتفىعيةيمالموفميةوأءالعلماامقيازتنالإثحس

الوصولفىاالنسانيتسعانهامعذولئيساللهكمةراسةعند

المثمعورةبعنـادويرففقالمقـدسللكتابتفسيرهفىنتائجالى

علىويصرالمستفيضةالحراسةمنالنابعةوالحكمةالعلمية

84



انسـادأىأنالحقهـذايعنىبلهزللكتابجاهلفسير

علىالوسائلبفاغةويستحينالمضئسالكتابقوأيأنيسطيع
ااتهتنهستبخـطأقتاعاطامئ5يكونالوقتنفسوفىفهمه

واشععنرأيهيربضنعهيكانركةومعلماهنهاكثرانساناستطاع

سالمقالكتاب

اللغاتاآلتانىاثمعمىلكـابالكئيإلةالترجماتوان

عوبنوزيابخـوجماتبهذهتهتمالتىمىانمتهالكـاتوروواليثجات
بدأاثمراتمنرائعةثمرةهىاافالمالءأنحاكافىابخـاب

لجىالنجا

االصالحعلىءأضوا4م



الثانىلمبـدأ

هوحـلىبااليماقالخثص

أمامالخياةطريقأصارالذىءاةااهوالمبحأاإعكانوقد

افثهلكلمةدراستهواقععناكتشافأعادوالذىلوترمارتن
لوترجاةعنححيثنافىذكإناكما

لناس11علىضتشالوسطىالعصوشفىالكنيسةكانتلد

معللمصـالمةألزمةتعتبرهاواألسرارلمراسيم1ووضالبعض
مزاراتفيإت6الصتقـعهيمالىيضطرونالنـاسوكاناقه

لبلكانهممعتقجنصمعةلمق11األماكنويزووونءوالشوراالقيسلىت

خطاياهملهمفتغنهرالرويخـةالنركةوينالونالله11يتقوبون

الممالماويغالونانثهمعويتصالحون

وضالهذهوتممقالهذهكللوثرهارتنجربوقد

الصوسلبـار01الله11بأنشعرـبالسالميعممعرلمذلكومع
لكمال11يتطلبالذىاالفوهوالممارساتهذهترضهأنيمكنال

هذايئضىأنيستطيعاشذىالكاملاالننماقهوومناالنسانمن

وأعوزهماأخطـأوانيالجاذوضفيعنعصما5اثفحسمىاالله

ذهنـهعلىالحقنورأشرقيلكلروحىكفاحعدوباللهمجد
يمكنالتىالمجـانيةاللهعطيههويطلبهالذىالغفوانأنفعرف

وانالمسميحبيسوعاليمان11بمجرداالنسانيخهايحصلأن

بهيطالبحنانجسلللخالصكواسطةااليمـانلهذااللهقبول

ليساللهفانءمنهورحمةاللهمننعمةهوبلاللهاالنسان

بحسمبولكنهانهايهلمجرداالنسانالىالخالصميقملتزهابأن

ورضىللخالصقلةكوسبااليمانيقبلأنارتضىرةالكثبرحمته



يكونالاالنساقأنومعءالمؤمنلثنسانالمسيحبرحتسبين

المسيحبيشوعبااليماناللهأمابميتبررلكنهبالفعلاباكأ

وتجبتلوثرمارتنأهابمساالكتاباآياتوضحتهنا
ةكيغيهمأهاالحقيقة

وباظبيعةوالخطايابالخنوباتاأموالناهـمقكانافات

أجلعنءالرحمةفىكىهوالذىهالالغضبءأبنااكان

هعأحياناااصخصااابأمواتونحنبهاحبناأالدكاالكثيرةتهمح

حالجممهفىاوياتالسقمعـهتالوأبمعـهوأتمامناالمسيح

منكمليسوذلـابااليمانأمخـصونماتباخعمةهيسوع

أحدكياليفتخراعمالمنلييمبىءانئهعليةهو
2أفسس

وحدهااللهبنعمةهوىالخأنايؤكداالذجيلىالغان

بالنعمةاماوفمعاواألعكالبااليمانيكونأنالبمكنفالتبوير

اضحوالله11وكالممعـابكليهمايكونأنيمكنوالباألعمالأو

روميةرسالةفىاللهمنبومحىالرسولبولسقالاذاألمرهذافى

فليممعتواألباألعصالبعدفايسقبالنعمةكاننان6أألص

فالعملواالنعمةبعدفليسالباألعكانواقنعمةبعدالنعمة

هعمالبعدكونال

علىالمنصالمسيحعملتمجدبالنعمةالخثصعقيدةاق

ىللخكاملةوكفـايةلهاحودالقيمةلهوتجعلبالصل

خطاياناألجلماتلكنهسبببالماتقدالمسيحيكوناالوا

الىيحتـاجالكاملاآلمرهذافىوعمـلهتبريرناألجـلوقام
البشرعنمساعدة

منتنبـعنتيجةهىاذمنهافالبدالصالحةألعماال01أما
الرحمةذاقهاحـدفىتبئبالأنهاال11ءالحقيقىالحىاالبرمان

15



الخدصدليلوهىءااليمانتتبعالحعالمةفاألعمالءالغنهران
معاالفسانفغسيوحـداألاعانألنفلكلهسبدبالنشتلكنثا

نببالتاتجركاتمجرىويغببعطعميا

خيمةبالألفليسهمجانىالخالصمجاشفالتريو

انهبالمسيحفححعهاءاالنسانعهـايأنمنأكلىحمتهقبألنبل

المملبعلىغيةذاتهخماذ

نعلماذغالطنهأهلالىرسالتهفىانرسولبولسيقول

المحمنيحعببسمباجانبـلموساقاعمـاليتبرزبالاالنسانأن

بأعمـالاليسوعبايمانلنتبرهـيخحالمعصبنشوعيضانحنآمنا

ماجسدريتبالالناموسبأعمالآلنهالناموسى

يقصدنجوبابخـاموصكانانألنهءاللهنعمةأبطلستل

26112كلأمببمهبالماتاذافالسيعلباصتبريرا

نصواخجهـتفكرهااالنخييةالكنيسةركزتالمنطلقهذامن

جوهرهىبالئهالروحيةنساقاعالقةواعتبوتاللىوجةالعبادة

المعارسـاتواالطقـوسالىالروحطةالبركاتتنسبولمالحياة

معدةوصلواتأصواممناطقسيةدةوالحبالشكليةوالفوائض
رصاحبادةابشكلتهتمولموسنننوشهورأياموحنظسابقا

يسجدونوالخببنحراللهانباعتباروروحهاجوهنرهاباهتمامها

وايسجانيفبغىوالمـقوحفنالله

ناحيـهمناالنجيلىالغكوكانأيضاالمغطلقهذاوعن

الكنائستاعتقجمينماالجحيدالعهـدألهصرإراوالغرائض

واالعتوافوالتثبيتالمعموثيةهىسبعةاسراببةالتقلي

ونسبتسةلمق11والمسحةالزيجةووالرساهةالربانىءوالعشا

الكنائممىافانالهيةوبركاتائدفهااآلسسهذهعنسركلالى

اانىالزبءالعشاوالمعموثجةهمافقظيضتينشبةاعتقثتاالنجيلية

5ت



هاتينمنأىالىالخالصاالنجييبماالكنيسةتـشبلم

جنهافيمااخقنهتاالنجفليةالكنائسآنصجـغنجضتتيئال

الكباربمعموديةالكنائسبعضفناكـتريضتينالةهاضينبثمان

بالمسيحواالعتزافاالجانبعدتتميةالمعموانأساسلىءخقط

عنءجـزباغـنبارهماألطفـالبمعموديةالكتائسبعضوناثت

جميـعولكنالحوساللهروحجمثايعملالتىالمسيحبةاألسرة
الىبلالمعمـوديةالىلخالص11تنسبلماالنجيليةاتكناخس

احقيقبايمانثميكنولمطقسياااعتمحهمعنوكثيهرونااليمان
هالساحلىسيمونمثلهلكوا

المذاهببعكىقالتغقـدانىالربءالعشاخرجمضةفيلثا

ههـثقالالذىزوينجلىالقنسبةلزونجلى01بالرأىاالصجيلية

علىةفاعلبلهتكونأندونالمسيحتلمهتئهاردمالكريضة

اهبالمتبعكىوقالتالخناولاليمانشهادةدمبهولباالطالق

لهالربانىءالعتعانبشيخةالميخيةاالشبالكـتشةمتطاألخرى

بينحـدثوبشتهمماوافقيالقدسلروح01أنذ11خاصـةبوكة

ويتؤاواسنهروحيـاضةاللىيخحضرالذىحالمسيوبينالمؤمنين

النعمـةوساظمنريضةالتعتبرلكوفيلحعاتهمقوىباأليمان

املوثريةالكنيسة01وقالتالمؤقينلغيرالخالصتعطىاللكنها

المسيحجسدالىجوهرهمافىيقحوالنالالخمر6اخبزاكانانوااف

هسرىمنوالعليجسدياالفأليضةفىحاضرالمسببحأناألودمه
فاعليةيمنعااليمانحمألنالمؤمنينرلضفاعليةبالةاءيضالكن
السر

تعتقدلتى11لتقليليه11نممةلكني11رأىعنتخقاءاآلراهذهوكل

السراهالوأنقةحقمهوالمسيعجسداشضسوالالخبزبتحول
لكنمغـهلالخنماايمانعنلنظر1بصرفيتناولهمنفىفاعلية

والتقثمبااليمانيتـملخالص01أنترىكلهـاإالنجيليةالكنائس
جسـدفىالشركةعنتعبجراالخالصبعدكونيالربماذدةالى

ها
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3

الثالثالمالمـدأ

المؤمفالبنيعجنإت

مالحال11فىاألساسيةالكـكرةهوالمبـدأهذاكانوربما

حسبمااألخرىءالمبـادىعنركثحولهخوروالذىاالنبيلى

الخامحىكهنوشت11رةفالغىاالنخـيلىفاالصالحكنـيزونيرى

هنخاصةلجـمـةأوخاصنظاميقـامبموجبهالذىووالخميز

الحـالكانكماوالنـاسقاللهبينلعبادة01فىيتوسطونالناس

لوايتصأنبامكانهمالمؤهنيننيجهأنوأعلندىاليههالنظامفي
وسعطدونرأسابانن

الكاهنن11لعرفناايةبعنالمقسالكتابرسناانناولو

مليقواللهالنـاسوسيطاتبئيكونالبعصرمنانسانهو

مـعحهماليصالبشرعننيمابةوالصلواتابينوالقراالنجائح

اللهقدامفيهمعويتثمضخطاياهمعنويكفوافه

فحسباليهوديةانةالحافىموجودةليستالوظيغةوهذه

قصيغىالوهذاالوثنيةالئاناتمنيمـيردعفىنبراهابل

اقزهكـلفيالناساحلمماسعنتعبيهوماوانةلوتني11العيانات

الله11لهـذاتصورهمكاناأياااللهضـداياهمبومكان

كبائحبتقحيمخطاياهمعنوالتكفيرارضاثبضرورةوشعورهم

الصلواتاوالخبحائح11هذهنخمهءوسطاطريقعنوفلكلتمضيته

هالكهـنةهماللهالى
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اعالهاائحوالخإلعهنةمغصلةشريعةودكطثاليالنظامفى
التكفيرهىالتىالمسيـحفبجةانىرهزالتكونلمودمىالنه

أخرىنفسقعندنهنفسنقإلمهىيحةفالذبالخطاداعنالحقيتهى

أنقادرةتكنلمالحيوانيةياتحارانوطيعىالخطايابنسةم
أنجةنلىاناالخـيىوت5يقبليـنىلمفالثهاالنسانفنبعنتكخر

ثماخابىمزاباعتبارهاافئيحةمنجقننكانولكـةاالنسانعن
لنللظاالنسانىلخاألزلهنذالهـيابيراكانالذىيخحالمم

كاتبفكماوتكواراهراراالدبائحمـثمأنالكاهنلىءكان
قائالنالعبرإنيبالىاتالرسا

تللثةكنبمراراويقثمميخومبكليقومكاهنوكل

الخطةتنزعأنالتـبماتستطيعالالتىنهـاءالخبائـح
11اءعب

ءجانناس11صورةفىأرضناالىيسوعالوبءجااوعنئه

الكهنةرئيسهرونبةرمنأعلئوهىصاىتىمرتبةعلىكاهنا

جميـععنفيـخةةاثورة5لنهننهسهموقلهمىهةشريةحسب
الخطاياكلعنللتكفيرةكافبكانتقيمتهافىثنيحتهألناياالخط

عنهقيللكل

وبعد772عبواحدةمرةنفسهخمالمشـح

يمينعناألبدالىجلنعقواحدةفبيحةالخطاياعنمقما

مينهااكدالىأكملقدواثلـربانألنهالله

هناكخقلماألساساوعلى0121641عب

ألقالـعضبحضهمهاليطونمتغيرينكهنةالىحاجة
كهنةاصاروقدوأولئكقيلكمايزولالالمسيحكهنوت

أجلنفههذاوأماءلبقا01عنتالىبمنعهمأجلمنكئيرين
7322عبيزولالكهنوتلهاألبدالىيبقىأنه
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واهللوتعرضهاالعالمهذافيبوجودهاالكنيسةأنال

سلطاناالـدناللئربتعطىأنتـريجياابتأتاالنسانىاضعف

مملطةكانالزسحلىاتغؤونجاعتماحتىالناسحياةعلى

ثاألحاهذهمناألولىالرسالةفىأسصانمناكثارهإيةالكهنة

اللهبنءوسطااالكننبئوسرجالأوالكبةمنكنبنممة11جعاتاوقد

منوحلهـماضاسامناالعوافاشقبهليالهماكتوأووالناص

يسنجتونبقوإنىإاءالعثمافريكمةفيانهمواعتقتالخطيما

وهكذاالنهإيضةههماثمارسونمرةكلىالمسيحفبيحةوتقحيم

ثالىوصلتواسعةسلطاتولرجالهاففسهاالكنيسةاتخنت

األبديةشحياة1ومنءالسمامناالنساقحرمان

عارتنأعننهاالتىامةالىءببـادى01بينهنكانتلكألط

أنتءو5ا3ثمناناالنجيلااالصالحغادةبعدهومنلرثر

جكيعلبالمسببحميدااوانطدمهدونةشجااللهالىميتق

الىويعتإفضةأصدؤبةوبمنوكللثهوكهنةفوكامنينالى

ةبخثراطةوم11حاجةماندغفراناينـالبخطاياهافه

داصاتالوبواسطةاللهمنالرحمةالىيانيمكنهانسانخكل

بالئهتصالاللحزيقوأكضلءإسيحايعوعواللىبالوحيدوالشفيع

أمامحةمخذاصثينوحقاثتباللهىالشفاالتحادواالحعالةهو

أمأهالمفنوحسالمقالتـابفىاكتةإااللهأعلنوقدالجميـع

مةالخـاتجمعممثوليتهيشعرانسانكلجعلتالعقيدةهصجميعال

اجقـهمالتىالجيدةالطرتيفىرونيسثالشاممقدأفباللهتجاه

السيطرةعنوحرإتهمواألخالقأصوحافىءأقوياءونسارجاال

الصلطانمنواعتقوااالكلتريكىفالفمنفتخلصواالكهنوتية

كوةمرقابفوقاصطلمم01الحـرمانلسيفيعـدولمالكنعمي

ء5ءتخيغهم
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لـشوعلمـانييناكليروصالىالناسسيمأنالواقع

ءانسانىاستحسانوبعرىفكلوليدهووانطكقابياتقنيما

منالماخوذةاالنجليزيةأللكلمةترجمةعلماشفكلمة

الغربيةاللغاتش01عخلتالتىأفكل50بونانيةكلمةالى
ألمكهالكلمةوأصلفأله3االالتيذجةةالصوفىلةالحث

بمروررتغياعمانىكلمةمفهـولكنافهشعبتقىهى

فدماالماهيدانفيالمؤهلغيرالشخصتحنىاصبحتخـىالوقت

يكالوربوسعلىحاصلغيراأنهأىالطبفىمحلمـانىفـالناأت

ليسانسعلىحاصـلغيرأىالقـانونفىعلمانىأوبا

علمانيونبأنهمافىيسمينفيالىيشارالكفنجسةوفىالحقوق

باالكليروسنةنجالمتاينيةصنةلهمليستأى

هوالذىاآلصلىمعناهاعنكمـافىكئمةخرجتلكوفي

اللهشعب

لهـهـعه15اليونانيةالكلكةمنخوذة51روساكلاحة

الالويينعنيتححثعنـدهاالقثيمالعؤمنمأخـوذأصمالومعناها

كلمةفمعنى812عثدبهمنصأطيباارافذصنوالكهنة

الكلمةجلجدالالعهدمويشخمعيننصيبمح3ه5
813أع71االزأكثيرةباتمنالهمهفيالمعنىابهث

الكلمةبهذهوصفوقد21ا3ميواثرجمتتاناوأت

بطرستخـبفىالرعاةأحـدرعايةتحتالظنالمؤقينجماعة

53بظأاألنحمبةعلىوديخمهكعنالايكوذهأنرمحاةل

الذينءاوالتجالاجمتياشميردالكلمةمعنىاننـرىاثر

وبنهئانصيبالربلهمالذينةلروت01اقههباتئيشتإلكون

كايروس01وكلمةأهةانىطكلمةأنالجديدالعيدفىىذ

طبفكيـنالىالاألشـخاصذنمسالىتشـيرول3ه9
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معينةزاويةمنالكنيسةأخرادالىتشيرواحدةغكلخنمتين

اليهمرتشبوالخحانيةفه01شعلتاباعنبادهماليهمتشيراألولى
هلناكيكونالوبخلكاللهوهباتوالمجدءللنهداوارثينباعتبارعم

باسمهعمدشخصكلانلوثررتن51قالوغدالمؤمنينبينفيق

يخبهفوالالـاباأواألسقفأوالقسيسمقامفىهوالمسيح

شقطفاجةالنايخـةعناالاالبعنشخـص

تسليممعنـاهاليساالنخييةالكئشةنظؤفىوالرساهة

بسريعـرفماوهرآخراليشخصعنمعيةروحيةموبخة
االنجييبماالكنيسةنظرفىالرساهةولكنيخبالتقلمخدإلكثنإت

معينصلثتلله11منتأعطتمعينـةبمواهتالجحاعةاقرارهى

يهلتكونأندونالكنيسةفىهعينةمةلخصهوتخصتوفرزه

اللهأهاممتساوونجفالجهالواثالجسدفىغيرهعلىسيادة
نعمتهالىحاجةفيوالجعيع
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اورعالردأئل

ععيعحىاالضصحـرية

الحرالتكيوالناحماعلىالوسطىالقرونكنيسةلخدبمت

النجدلو01االصالحسبقتالتىسثةاالربعينخحافيانهاقيلش
ةالهركانتوقد555الهرطتةبتثمةشخصا5031نحوقتاح

متعمعككالءايتأولعشهاالنسانيفكلانهىيسةكت11ممنههههـفى

األحكاماصدارحتىوحـدهاللكغيسةكانالكنيسةسلطةفى

يحبلهاأنالمسيحئعلىوكانةيفالباآلهورالمتعلقةاراتوالص

هذاعنتخلصهن11تممعتطيعوحدهاوهىاستغرامأوسؤالبحون
ءطاال

الفكوحريةبنوزالمسيحىدالفعلىأشرقاالصالحرغبامحن
يخرهضهانقالمحاكمقهغدلوفيانكيفالحظفاوقدممئبروالض

االنساقيتعرفأناألمانأوالصوابمنوليساللهكلمةبمقد

ههبىضهضد

هضميروحريةالفردقيمـةعنالشهيزةلونرأقوالوعن

حىالمسل

أجابهأقيجبووحدىالعالمهذاالىتولوحدى

هحظيمالىالحيانأمامسهأقفووحدىومسئولياتهاالحياة

كاهنوالأسقفالاللهوبينبيفىوالمكانـىأحديففلذ

ساقفبلىءمىكنذكالجدوالكفعمىنقافيوالبخـعمىمجععوال

ءخالقىالمحيانصجاهالمسئزلصةتقعوعلىعاريااللهأمام
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مختلففيكئيرةقيمالمسيحىالضمبةحربعنتنوك

اعىاالخـةأوالسياسىأوالنهكرىالجانبفىءسواالحياةنواحى

الحؤيةعلىهاءباأبتداالنجيليةالكنائسكانتيفلك

اوهكثالوايخـةلةالمنئنىزعةالمحريخةالبلىارصوضىنقسدو

اإهـيةراالديمظالىلحزية01ةتاشعوثنظـامكلتؤث

هوىابالثهاالنجيلييناعتقادمننابعقراطهباءبااالعتقاد

ايرادةحـريةطقهلخوهبالذىمسيةالبخالتقالجميعأب
الحـريةبيأنغببببدورهناالنجيلىوهكذاواالختـاكأ

51والعقيدةواخولالرأىحريةمنغيرهيخحرمفاللالخرين

فمـاءالثعربجاةفىقيالعهاألثرالمبدأالكاقوغد

افكارأتابتحتىدالوبحيزالىتظوتشانتيةالبكات

افكرنجنأحـدأنحتىواامديمقراطهالحـريةالىتتجهالغاس

التطوراتأنهـقالولك39بـرفماكسويدعىالمشهوربق

كانتائياواقتصاسياأحالماتفكيرعلىأتطالتىالعظيمة

فكرمنوكلفنلوثهـخمهلمانتـجة

نءماكولىالعظيمجليزىاالوالكاقبرالممهباالمويئوكتب

شرءاتجاسـعالىعشرسالسـاونالففىةاللبىوتشانتأثر
قاالة

حكمتحتوهىأوربااتمقاطوأخصبأجمـلكانت

الثممياسىوابقالفخرفىغازقةاالصالحقبلالكنيعمعة
التىلبروتستانتية11البلدانقحولتوقدالعقلىوالسبات

حدائقالىوالبربرصةلنقحطصارخاهاالهايوماكانت

عنوصارالمصلحةالكنيسةءأبناةومهاذشاطبفضلءغا

بطـالوأءوالشطراالفالسفةعنالممتازةالنحيةسكانمابين

اسةشسيا



قبورهمعنيبعثوااناليوماالصالحمشعللحملةاتيحلو

لكىبااللحـاحخوىادواتهملسمعناءلحنياناالىيعودواوان

مصباليكونبدأوهاالتىاالصالحاتاحفادهموابناؤهميتمم

الضفيريستنيراومواالننراقالقوهج01دائماالنسانيةالحرية

خالقعملكلالىبالمسيحزرةالمتاالرادةوتنطلقالمسيحلبنور

الناموسبتشريعاتالالحيـاةفىاألولىمكانتهالمسيحلياخذ

ءالسعيدةالحرةاالرادةباختياربلالجامدة
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لىاالنحتحاالصاكانأذاعماثاألحاثهةبدافىلناءسا

الجميـلةالثثمظهاخننهـث6وميحالمىسةفىشرخاأححثقد
عتـددائعانعلنكعارسوليةجامعةواحدةكنيسةهاباعتبا

خواطوفىجالهـالسؤالهذامبنولعلااليمانقانونتالوة

اللهكنالجععةفىالطائفيةاالنتهساماتوتقفقهمتزعجهمهمنالكثيبزين
نمتافـىوافياالصـاشعنهمشفهـىظالالطفألقىةالواث

والعتانجاالومتاالمبمايتوجهونوجعلهم

تكونأنعىاللهتخبوغـهأنفيشكمنمنـاكوليس

المسيحيسوعالربرفعهاالتىالطلبةهىفهذههتحدةكنيسته
قائالصلىعندمااآلبالىصةنوثالكيصالتهفى

اعطيتتىالحسيناسمثفىظهماحخالقـدوساآلبأيها
ءهؤالأجـلعنأسألولستنحنكماواحداليكونوا

ليكونبكحمهمبىيؤهنونالذينأجلعنأيضابلفقظ
ليكونوافيكوأنافىبااآلأيهاأنتأنئكماواحداالجميع

ارسعلتنىأنكالعالمليؤعنفيناواحداأيضاهم

71110212يو

مالعـاأهامعـرةضبلىمبعكعجـيـنالمعانمنمامان
الهعميحبرسالةالعالمايمانطريقفىتقفوعقبة

الىاهماداعيـاسسأفأهـلالىكتبيالرسولوبولس
قائالالوحدة

يحقكما1تسلكوأنالربفىاألسيؤأنااليكمفاطلب

أناةوبطوالداعةوتواضعبكللهادجمتمالتىللدعوة
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تحغظواأنمجتهحينالمحبـةفىبعضابعضكمحتملين

واحدوروححدوإجسدالسـالمببرباطالروحةوحداني
ايمانواحدزبالراحدكمدضوءرجافىأيضادعيقمكما

علىمذى11للكلواحـدوأباءاواحدةمعحوديةواحد

6ألثأفسسهكلكموفىوبالطلكل01

انقسامفىاألساسىالعاملهولىاالنجباالصالحكانفهل
فيالخشودةالوحـدةنوهووهاالوحـدةهذهوفتهدانهاالكلشة

لقحققهافسعىوكيفاكفيعنمة

محاوليناآلنضهـانفكراننحاولاطىالةاألسئهىهذه

فىبعضمايتداظقدعليهااالجاباتكانتوانعليهـااالجابة

أنالفكترتيبألجلنحاولنما11هترابطمالموضألنبعض

اآلخربعدسؤاالننناوليا

انقسامياألسالعىالعاملىهواالنجيلياألصالحكانهلأوال
الكنيسة

الألىروتستانتىالبأوالنجيلى11االصمالانابداننكوال

علىبصماتهتـركهامااحكانعثرالسـافمىؤناافىظهر

فىامقفيندامخافيوأنشـأالعالمكلفىالمسيحيةسةالكت

وحـدهليه01ننسبأننشظيخعاللكنناحدوثهمنذالكنيسة

لءاءهبأهوثهنعتنبأوألمحعميـحلمجعةكتفىثرخايجادتهمة
مخدةاالصالحرقبلالمسيحبةنيسةاتكنفلماالثقسام

يعحـظالكفلجممةناشيخيدرسقومنكثيوونيتمناهاالتىالصورةب

بعضهاالكنيسةفىانقساهاتعـدةحتالعصومرعـىأف

ميةهـفومنافساتاتجاهاتبنممببكالوبعضعقائيةخالفاتععببب

وآتحينبعنالكفيمةتواجـهأنغرليبايكنولماقليميةأو

االصالعلىءأضوا5م



أمرافلككانالقعـليمفىانحزافاتأوالرأىفىختالفات
اجتماعهوالخـالفات01تلكلعالجالطبيعىقالطريوكانطبيعليا

تلكفىللنظكنسىصـعهيئةعلىوهفكريهـاالكنيسةقادة
فيهاهوحدرأىالىالوصولوهحاولةخالفاتا

الرسلفيهاجتمعالذىالمجمعضلكهوكنممىهجمعأولعلول
فىاليهودغيرألمم01قبـولموضموعلخاقشةأورشليمفىوالمشايخ

سـغوعنعشرالخامشمحاحاألفىذكرهوردوالمذىالكتشة
األمهبنيبعخولالكنبتسةسمحتبموجبـهوالذىالرساأعمال

ليهودى01الناموسوحنهظبالختانتلزمهمأندونعضويتهاالى

تآ

م533عامنيقيةمجمـعالشهيرةالكنسيةالمجامعومن
المكرىؤيةاالسكنشماساترسولىوسأثناسيغيهأفحملمذى

فلكوبموجبالمسـيحالشيداالهوتانكالذىأريوسخصمه
النيقولىاناالقانونصيغةاليناصلتوقراراتهالمجمح

مجمـعمثللمسكونية01الكنسيةالمجاهعظثابعدتعاغبتوقد
استطاعتوا134سنةأفسسومجمـع183سنةالقسطنطينية

ايعانهاونقاوةقياوحتحغظانالمجامعكأهفىالكنيسة

ننأثيرتحتالمسكونيةالمجامعهذهوقعتبعـدكيعاانهاال
بالخافلمماتلعقـائحعة01الشـنونخاخـلطتالسـياسىالنفوذ

السلطةعلىوبالغزاعوالشموباألهمبالنثازتالتىوالحزازات

والقسطنطغيةانطاكـهورومامثـلالحتبرىالبطريركياتبين

خطيراننقسامانايسةالفىحـثثليكونتيجةيةواالسكند

نالقلىفىالجووخستانتىااالصالحبسببثحالذىاالنتسامقبل
صرعسالشا
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غئثاالميثدىلخاصعق11القـرنفىححثاألولفاالنقسامأ

لياكيدين11وبعضاالسكذكريةبطزيركيةكنيسةانغصملت

خلقدونيةمجمـعأثراعىءالعـالمفىالكنائسسائوعن
كثيرةألنهاالتنهاعميلفىنعخلاننريدوالم15سنة

ركربببيناستحكماديعخثفاانالخالصةولكن
هفالنيـاقةنجيعتسطنطاراثطوبلوسقورسالسكندريةا

افتيخوسقالافتيخوساسمهالرهبانأكأرأىبسبب

بعـدولكنالتجسدقبلطنجتانلهكانتدهـ2يالربان

انرأىهذاوكانواحدةطبيعةفىالطبيعتانشحتاالتجسد

تحتقدهكانتماوعكسالمحرييناقصإتاأىالىأقرب

انطـاكيةاتلبطريزكيابعةالالعـالممىائكنباقى
هذالبحثاجتماعاتعدةتعقوقدوروماوالغسطنطينية

فيهابعضابعضهميدينونالبطاركةكانالالهوتىالخالف

مانبوحكمم4اشةخلقثصنيةمجمععقـثانالى
نادىألفهرطوقياواغتبارهونفيهوعزلهاالسندريةكبطربب

تلثاوسميتواحـدةةطبيالمتجشدمنـحالمللشدبان

كهولمذح9حء3احدةالوالطبيعةطقةبالالنظرية

بصمانوحكمترأيهاعلىاصرتريةاالسكنكنيسةلكن

سالفـائعضبفلكفىوسانشهاالعالمفيالبطاركةباقى

اأرمينيافىنيةاألرهـالكنيسةمثلالمحدودةاألقابخمبعضفى

هشةألحبةوكنيتوالعراقسوريافىاليعـاقبةوكنيسة

عنىتوأطةالعالمبخـائمىباقىعنالكنائسهذهوانشقت

مااسنفسهاكوربطتوكنهشيةاألرثلكنائس11اسمنفسها
انقبطيةالكنيسةتافوهكثههأتوثالذىلباالقلب

والسريخاناألرفوذكعحيهأسميـيـةوالمصرفياألرقوككسية

بىتإعتمىالكنائهذهاألرثوفكعمقواألحباساألرثوككس

راتقيإمنشيئالتقبولمعلىأنهاوحدهانخسها
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م15سنةاخحقدونيةمجكـععنءابخـداالكغمعيةالمجامع
التازيخدلكمنذالعالمكذأئباقىعنخماماوانعزلت

وهعشرالحادلىالقرنفىحـحثالكبيؤثانىالواالنقسام

آلرقوظئاالرومباسمورةالمشهـالثرقسكغانباقىانفصال

تسرىاالفنهصالذنخابوادوكافتالجامعـةالكفيسةطن

القـرنمنذالغرتوكنائسصرقالكنائسبينسةالكنفى

فىالشرقكةبطـازبينخالفاتبسببوذلكالتـاسع

جفاكاذواوماكيةيىوبطروأنطـاكـيةالخسطنطننحة

رألببظولـكنإتبةانفسولهمالعقيدةبنفسيؤمنون

خلفـةنفسهواعقيرالروهانيةالدولةعاضمةفىكانووما

باقىوكانالرسلزعيمأنهعنهكيلالذىالرسوللبطرس

وزانخاهمروماطبطريركثبشبادةيعقرفونالالبطاركة

بوالضالشرقبيناالضاريةاالختالفاتبعضحدةالخالفات

ىالقدافىالالتينيةللغة1تستخحمالخربكنائسكانتخقد

البالداهللخـةتشخحمالكناثعمقفكانتالعصرقفىأها

أباحتبينماالقشوسزواجتمنـحالغوبيةالكنيسةوكانت
ببعضالكنـائسىقعللتوأخيـوانحلئهاشثعرقهالكنـائس

هلالقدسالروحانبثاقمثلالجعنيطةاالعقائحيةاالختالفاقت

كماواالبناآلبعنأمالشرقيونيثرلكمافتطاآلبمنهو

نجفعلكماللناسامحأسواالخبزيتفموهلنتالضيقول

يفعـلكماموافىمغموسافقظالخبزميقأماليمرقيون

الكنيسةابيناالنقسامتممه4عاموفىالغـربيون
ضـدحرماتفربتكلروأصالغربيةاوالكنيسةالمصرقية

علىةالشرقيالكنائساطلقتوااآلخرالفريقأفرادثءؤسا

أرثوفكسالكدةومعنىاآلرثوكسيةالكننشةاسمننهسها

والبقـاناليونانبالدوشملنتالعقيدةهستقيمحو
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سونىيافىأتبحاعالهاأنكماالصغوىاوآلاروسف

عنيختـلفونومحماألرتوفكسالرومباسمرفونومصرب

االرثوفكساألقباط

الكـشـةهلقبنخسـهاعلىالغـربيةشةالكنياطقتوا

الكنيسةحمىألثـاباعتبـارالجامعةاللفظومعنىالكاتوليكية
غبرهاهثونالجامعة

يةاظتليالكناشسقفىاالنقساماتهبيثاتكـبنشصالكأبما

القجطيـةالحنيسةيتبعونلجنالمسـيغالبيـةألنبالدناق

الكنائسفىموجودةالخعحدةاالختثغاتأنونتصورثوفكسيةاألس

بيـذهنشىأتبداانالواقعولكنوحدهاتشانتيةالـنر
أوضحبصوزةاالخفنهات

كسألرذوثالالغباططويركبةنجدبأنمكننابالدنابثوحتى

تسوعاعىعالوةاثوليكالىوأتفكسهـاألرترلووموأخرى

هموتلمارونيين01مثلأجفبىأصللياللكاثولمحثاأخرى

أقلالكنائسهـذهبيندةقباافىالفواوقأنمنإغماوب

لـكنالبروتشانتيةاكنائسقوبينبيذمجـاالنواىقمنافيكث

العصرخـنىفشلتبينهااالنتهساموعحالجدعالصرأنجاالتمحاث

آخزالىحينمنبخغهاتجرىمحاوالتهناككانتوانالحافر

معاءواللقااطئفاهم

االصـالحإنالحقـائتيهـذهعننشخلصأننشتطيع

والراععالكقيسةفىاالفقسامعاهلحـدهثليستسقافقىاللبون
ثتيجةءجاانهءاالصاللقاريخثراستنامننلمسأننطنمتطعاننا

تقبلهاوعممرونتهاوعـحمالكنيمعةقياداتلتعسفاضطرارية

السيادةعلىواالصيرارالداخلمنيخـاقهايدتجتلمحاوال
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النخـيمى01المذهبنشاةختاشبفىامراالظاهرةهذهتكررتقد

ممقيخرينكثنانالمحريةبالثناومنياالعـالمفىكثيرةبالدفى

ومنهمعشرالتـاسعالقرنبالدناالىاالنبفيرسالةحملوا

كنييملعةءنشا01يحاولوالموامريكاجترااوالمانيامنارساليات

قجودةالىواةالقائسةالكنيتعليمأرادوابلمسققلةانجليلية

تلكقياداتمنأشدداوجممصيدةمقاوهةوجطولكنهممصر

ننسهةباآلخروالمجعضقروحيلالى01بعضهمفاضطرالكنيسة

اشـارةواوجنالخبتضمانجـبيةكنيسةنواةلتكوينامضكل

بضىالذىبايأخملهـبايتفـجشأنوأراكـوااالنجيلعنيخةم

هنفوسهمويؤيعضمائرهع

الفنعبممةققثمودةاالوحدةنوعهوماثانيما

وددالمثالوحـدةنجنوععئقآخرسؤالاينىينقلناهذا

واطابقةالتـاملتماثأ11هوةبالوالمقصودهلالكنيسةفي

هوالمقصودهلإلتهوتنمسوالنظامودقائقهالنهكرفىالكاملة

هرمىنظامخـطأساضها4وقسوسهاالكنيسةخداميتدرجأن
اسمهاكانأتواحدةهـئاسةقمتهفى

نيظـهضالنجاننيفحالككونيتصدوءالبسطابعضان

أخرافضولى0161إوحنافيقالغدماالمسيحالسعدان

وتىصفقسمعأيضابتنكآخىأنينبغىةالحطهذهمنليست

فيضريةرذاسةافودانظيـنونواشدوراعواحدةرعيةوككون

يقصدكانالمسيحالسيداناضحالوابينماموحدةلكنيسةواحدة

لتكونبهـابأتىأنأرادوالتىاألممحظيرةفكانتالتىافالضا

شضىأىهولهحـدة1رعيـةهىىالتالمشـيحيةالكنيسةق

لكنيستهالواحدالراعىالممععيح



لكنهالمنظورة01لرئاسة11وحدةليستالمسيخيةالوحدةن

يسوعالربالعظيمواشقفهاالكنيسةلرأسلخضوع01وحـدة

والرشادهالزوحالهذواالنقيادروحهلعملوالتفتحالمسيح
الروحووحدةالهدفوحدةانها

شلـهةولكنهاءاالحنواوالالتماثلتعنىالالوحدةهذهان

صـالتهفىالمسيحالسـدطلبكعاالالهوتأقانيمباتحاد
هوفاآلبالالهوتصجوهرالوظائفتتنوعوقد05نوتيةاا

الكلمةالفـادىهوواالبنوالكلوضابظحافظالمبدعقالخا

متهدسهمالبثرفىلحال01االلههومقالقـحوالروحالمتجسد
جوهـرفىمطمتحدةالثثثةواألفافبخمومعلمهمومرشدهم
يحبنواالباالبنيحبآلبفابينهاسائدةوالمحيةالالعوت

نجعـلاألزضعليتجسدهوفىارادتهويتممهوصويقبلاالت
االغانببمانبلوالمقامإتبةافىرجتخاكيكونأندونمثمينته
سالنماالشؤالاجابةفينقرأكماالمجدولقرة01فىمتساوونالثالثة

االيمانأصمولمن

عنتخلوأنيجبالكنيسةأنتعنىالسةالكتدةوان

الفـادةنجبلألطأواصقيت11بعضفىواالخنالفالتنوع

وتجاهداللهمشيئةلعزفىتساألرضقلىءوهىالكنيسةانة

انالطبيعىوعنتفممـهأنيمكنماكماوحـهشاداتطيعنكى
موعلياللههطـاليبفهمافىكثيراأوقلياليختلفونقدادهاافر

أعمقفهمالىللوصولىباخوادجاأنوالمعاناةباقوافع
المحبةدتهأنينبغىالاالختالفاتهذهأنطىأوسعراكوا

لىءوبيـغاائخصامتشيعانخىينبوالاومذاهبأنزادهابين
كمايسلكواانأفسسأهلالىلرسول01طبكاناألساسهذا

ءهبهااللىدعاهمالتىدعوةلليحق
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بعضابعضكمنمحتملأناةوبطولووداعةاضعتبكل

بوباطالرجوحـدانيةتحفظواأنمجتهدينءالمحبـةفى

4أفالسالع

اخـآلفطياتهفيحمليالتنوعاصءتنوعفىالوحدةانها

ننهثملموماعائهاوألنيسهاالمعطاةسىالتالروحمواهب

لتظهتءتنوعفىةإباهصقةحشقياداتهابكلالكنيسة

ءانوحـدالىاظريهتختضلالنخامفىوالتماثلللتشابهتسعى

بنوطياتهابينتحعليةظاشكيةوحدةعنوتبحتالحقيقية

رءاومدثءواواالتةاتحمنطعحاوالتبتوأعمقأشدافقسام

والفورةالمتمرد

أننحفنمـاولالااتقائمةحقيقةالكتيخنمةوحدةان

ألتجايحمااصلىهالبشريةدإلتنابمجاوالبأنفسنانوجدها

ةالكنبفىاوحدةايخحتـعىتالصفالجمميـحوروحالوحدةهذه

جالهنعوحلعملالخـخموعاالوفإداقهاالكفيسةأفرادعلىوها

فىويخـويةبقوةالمسيحروحىيسسلكىلذات1عنجـردوالت
55بالوحدةاحساسهافيزيدالكنيسة

ىواكاواثزباثألنهاتخعالهائمة11وحدةن11

واحدإهاواتـظاواثورجاوهاواحدبدمهواشتراهافداها

المالنظرفىالوحدةةصويشوهعمانبتعدأناالنحنعليثاوما
والجودوالقعصبءوالكبريااألناتيهمشاعرمن

ععيصةاالوحدةلتحقينسعىجمضقالةا

يف3وهوالثالثالالسئافىاتلقاتتكلقتقدنغسىواجد

فاننـافعالاالجابةقدبتوأزانىالوحـدةلنحققنسعى
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اللهعننعمةألنهابأنفشناالوحدةنصنعأننحننستطيعا
مسموعةصالةوهىاآلبالىلصالتهاستجايةالمسيحمنوعبة

نتفتحأنهونعملهأننشطيعهاكلانشثاوالومستجابة

فىبعضـابعضناونتقبلهسيحيةكطوائفالبعضبعشعناعلى

انيةوثنحنهظأنباخالصمجتهينمتباثلوتقحيرومحبةتواضع
كيفلنعرفمعاونلتقىمعانسعىانناالسالمبرباطالروح

أننستطيعالخنحنهويريدهالذىالطريقالىمعااللهثشاهـيق

6نحوهتـخـهأوفجهلخـدمعيننظـامأولشكليطاتخظنضع
الامااهثفىانقاصمةلألعوامأوللغدبرذامجانضعأننسمتـبـغال
نكونأننحنوعليناءللهلكنهبخـايخسلايشقبلألناتجاإل

نعرفلكىءالحاضرفىالمسيحروحمنوممتلنينالحاضرفيءأمنا

المسيحروحفىاليومعالف005ستقبلافىاللهيقودناماذاالى

سفنوالءانجاهااللهأعطاناالتىوالمواهتاتوالقدشياتبالمعط

ءغيهتـغاونأنيمكنغيمامعانتعانالثفىملستاماث

هعاتخبطأنيمكنالتىالمحانىبيناطماليبزالىءنفوسناذثرب

التعصتبينفنميزاقعصـفووتعـكرشركتنالنتفحمد

لسلماتأوألفرادءالوالبينونميزبالجدأوالمسكالممقوت

لنعلننعملهأنينبغيفيماشاحوونعرفللمسيحءالاصاوفييئ
معتزينغيرناانىءيتأندونواخـراممخـةفينققـدهما

ءوألعضالنـاليكونالمعاتاةهذهغيرناكأيةممـنزميـنبتناب

قيـاداتمسئوليةهوخريبالىتحتاجلروح01هذابخـائشنا
طائغةكلفىيخممةالكف

لخقيقالتاريخوفىاركنيسةفيانثهروحعملبشائيمنوان
منةامحاثوفياسةالكنيفىويحـثحثقدنراهماوحدةالهذه

اآلرثوثنهسيةالكنائسوبعضقالبووتشتانتيةالكنائسوفىناحية

أخرىناحيةمن
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مجمعالىوالعشرينالثالثكوحناالبـابادعاأنعنـذ

علىعجيبتغتحفىالكاثوليكيةوالكنيسةالثـانئالفاتيكان

الحافزأقعلىتلمثيللهايسبقلمبروحاألخرىالكنائس

شـاداهوهابقحرانشانيةرجمةليسالتفتحوالتقافبهذاالى
الالهوذيخنمنكثببرينكتاباتفىالروحهـذهتجلتوقدالهى
اصالخـيماكتابيةءبمبادىالمسيحىالغكرأثروااشفتنليكالكاب

االشتراكواقبتمنوهناالالمؤمتـنجميعبكهنوتنادىعنخهناك

جـديدعصربدأوهـكذابافيهائدةعلىأخـرىكنانسمع
هجميلوتقاربمثمرةاتءلقافى

حركاتالعثصرينالقرنشهدآخرجانبوعنجانبمنهذا

ميةاألرثوذكعمنائسااوبعضالبروتشتانتيةالكنائثمقفيوحدوية

غبعدللغايةهتسعةألنهاالالمحالاتسعلمانشرحهاأنناأرلو

مجامعيعقـدونالمسيحيةالدعوةبنشرالمهتموننفيالمسيكانأن
الشركةوالتعاونهواألولوابخـهمإنشعؤوامرسليةوهؤتمرات

فيهمىاكيحعهالمروحعنكقعبببمعما

المسكونيةالحركةعنكئعببعالمىاالكنائسقمجلسوتكون

هعاهالكنائستضمالتى

للتقـاربقامتالتىالحـركاتةفرهوالمجلسلكككان

معترفاهالموالعملالمعمميحى

الكنائسعنالعالمىالكنائسمجسءبانشاكرةابجاوقد

تلكفىحييقلمسـي01بينأغلبعيةوهىببكناوأأوربافيةاالنجيسال

نهيسعىأنعتهطبيمنالصوتستانتىلفكر11ألنوفلئاالقارات

امستإدامفىالمجلسلهذاعامجثماع1أولوكانوالماممالتقارقتا
أل8عام

47



ويةأمشركةبأنههذانءخنبالعـالمىاصسالمجلس

ومخلصاباحالمعمبيدموعالربتقبلالتىالكنائسمنلفتـبن

نيسـةالعووالاالخربنعليتشطرعلبتـاكغيسةهواخيس

ضلواكىحيينالميدعوىاششاشمجلسعوبلاحدةالو

ءاوالبنخعاتاؤاتىاثلالغبـروهوءنقعاوبمعاالهوبمط

للكنائدالتوصياتوتفيمالتظرماتوب

اتالعبافىالمجمعاليهاسعىاخىااألهدافيصقلضمكنوي

اذ8491سنةلهاخـماعأولفىقراراتهمناثقدسةإنجةانتـا

تتولى

فىعميتةغواقبتـتـاألننشحـدأنالنقـدرنحن

عنبعكعنامنكصليننجـثىأننقـدسالااتعلىالعقإة

ونجـاهدنسعىأنونريدواحدبالهنؤمننـاألضب

جسدهىالقىاثعـحسمةالواحدةالكنيسةضإةلتحقيق

كاملةشركةشجأألنبمستعدحمنلسناكناواقالمسيح

لكتـاهنقسمنجبرواحددمهكجونعملحضبمعبعضنا

واالنفصالهزلةالبأسانيكلغـالنطرحاآلقبعئونسر

باالشتراكونعملالمسبقإوحبامعاالتباحثذبئأوان

امشتركمخرضاثناوبكلمامط

الفيوالرثدهالتى11ارةالعبامسنبداممؤتمرشعاركانوقد

معانبقىأنعزمناقدالممميصلمالطفىصداهايرن

بئجمهعجنهفلسالمااتءابخمابعدفيحاتوالتوف

مختلفمنالمندوبيناآلفويحضرهاشوإتسبعكلمرةالعاهة
لجانهتعقـدكماالعالمفىواآلرنوذكسيةابوتستانتيماالكنائس

القبطيةسةالكنبأنبالخكريروالجدةمتجلساتالمختفة

57



األولىاصسنواتمنذالمجلسهذاءأعضامنمصهـفىةألرثوكسب

ااآلندبالراحلالمـببطالىذلكفىايخضلويوجـعلتأسيسه
الالهوتيةبرونسـنوقجامعةفىالالهوتبسالذىصثوديل

النجيليةا

عالقالرجل14اعفضلننكراننستطيعالانناعوالوا
يةكدصثاألرثةالننهبـطنمةالأمامنافذةكتـحمنأولكانالذى

الخامسالخرنفالعـالمفىأخرىكنائسعملتتعىمصبفى
ءاأعشعنبمصراالذجيلىالنيـلسسنوفانكخلثهالدىإا

صسـةالكتمناقلـبنابعضالمجلسيحضركماالمجلسا

ليكيةثولكاا

يضمسكونىحىثصدمجدمىهفاككاناألوسطالئرقوفى

أرثوذكسيةةواثوكنيسةالمنطقةفياطبونستانتيةاالكنائس

اخساكتكللهبونالمجلسواغغلبنانفىاألرتوفكسللسريان

اتءلخادارت71ثالى071هناألعواملخوفىشركـهالى

ةاألرثوكعحهالكنائممىأيهاتنضملكئوهطولةمكثفةومخاوضات

االشفـاقتموأنجـترااليهالخلثعونيةوغيوالخلقدونيةبنوعيها

كنائسجصبعانضمتاجببصللعضويةخاصةالئحةووضعت
المجلسهـذاالىممقفيةوالىواالنجيليةسيةاألرتوالظقة

ممثال4مفهمللكفائسممثال66قضمالعموهيةجمفيتهتوصا

نةالـكظجـعلجهحالمم22وبأنواعهااألرنوحسيةكنائممقا
الخطقةفىروقستانتيةالب

هـذاءروساأحدكانأنهرالسطهذهكاتبيسعدومما

الكنائمسباذضـمامانتهتالتىالمفاوضاتفترةطوالالمبس
للمجلمعىالعـامةالجمعيةواجتمـاحالمجـممىالىةاألرقؤذكسي

أل79مسغةحماقبسفى
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والمرونةالتفتـعروحالكنائسلجهفييعطىن6اللهندعواننا

لووحنخاضعتبحقنونانيمكننافبمذاواضعوالتوالتخبل
الكنائسغادةندعوالوغتنفسوفيمعـاغلوبنايوحدلكىانته

المجالسشصـدرهمابخاغشةمعـاالالمحوتيةاتءاللخنـامنشفي

الئركةبخـادأعثقمخنحوخيمـئفاساتقىعنالمسكوفية

مجلطعقأصـدرعاالتىاساتكأاءاأفيماالمممميحيةةوالوث

فـكريبخستشأثفانالتىعاتالموكمهمخـلففىالعالمىانكـائس

ءىالجـاثعنحرانمعةبينهاومنعضالبنحربعضهاالكنائس

أفرادبعضلصحضتمارساللكىالكنائسبينجهاتطباتواجب

تعطىالوقتننهسوفىكأ5ءأيم3مذعهـافىاعف

يتنهقالذىهبالمثيخـاروأنفكرهعنيعبرآنشخصقلكليةاا

بعدمالخاصةوالتوصياتراساتالوكدلكالشخصىاققاعهمع

بالثـالوثتققدكنائسفىاعتمدواانشبقلمنالمعمركيةادةءا

عـلىالكنائشتجريهاوركطابافواجابخبادلافواالمحـةإاألكس
عكيئهااخالف

لـكنثاكفلجممةأيةعلنىأحدبفرضثاألاخـراساتاهذهان

الرحـدةطيقفىالجادةصةالمخلصوالمناقشةليـكرمجمال

8المسيحية

التفتحبروح1ويتقبتانالمختلغةالكنائسقادةندعوبخـلئا
ءأبنابعضيخهـااليصلاتجىيةالفاألجتهاداتواألبوةوالتسامح

الفإىواالرهابالحرماتسيفضدمحمبخثسهرواقالبخـائسهم

رعايتهـاتحتظلواوببالكنائعمىبعالقتهميحننفظواأنيمكقحتى

الرسميةءاآلراعنكرالففىقلباالاختلنواولوحتىوارشادها

لكنيسة
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القحمورجوانبالىتغظرأالالكنائعمقجفـغندعواننـا
والتىالمثصرقةالجواذبالىتنظمابصدرغيرهافىواالختالف

بتاقلىاذاااليتمالومـذابعضهعبعضهاالكـائستوحد

المثصواخعاونالمخلصةالمودةروحفىبعضعنبكخمهاالكنائس

أنببرجوالتىاليةالمثالكنيسةفىمرةالكقابأحدفكروقد

أقممنىوجماالامتازاكلشةكلفىفوبالمشقبلفىتتحقق

هبوهـكغشةكلمنالتاليةرالعناصالمسققبلكفيسةفىتكون

عنادتهاووقاراآلسمئةالكتلجمعةتغظيمفيهايكونأنتمنى

ونقاوةالمقـحسبالكـابجـةالمشياالنجيليةالكنيسةؤتعلق

اطاواستقالاالشتتهالليةالكـبشةودخكواطيـةعاليمهات

الكنيسةايمانوحرارةوحزصتهاالعمدانيةالكنيسةوبساطة

دةءفيفىالموجودةأملوالءالهدوروحهوتوازنهااللوثرية

األزمنيةسةالكنبلةوبطصهاالسالمومخـةالخوة01كنيسة

ونشاطالقالميذكنيشةوجهادوحبويـهاوغوتثاوشهاغها

ومصرعةالرسويخةالكنائسفىالموجودوالتشيوروحكرازتها

الكنيسةوثباتوحيويتهانثه01كناثسقءوسخاهاانتشا

ونظاموتقـاليدهاايمـانهاعلىوممافطهاةاألرثوكسي
أعصعائهابينالطاعةوحوفيالكاثوليكيةالكتشة

منجفـهآباقةالمتنـوعةهابمذاهبالمسيحيةالكنائمسان

معـاباتحادهالكنهاواأللواناالشكالخدةءواألزهاردالور

المالمميحبجمالاةالحزوتزينالمسيحعطرمنالعالمتمأل
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يئمففقعأة





وال

نجيبقنأولثفينى

ننطبدأثنتلنبحنيفتتة8

االضمـانسلسلةفىالهدىلمجـةاملحقفىللمؤلفنثصر

7915دشبتمبرع

االصالحعلىءأضوا6م



قمديم

مىالقديحياةجراسةيهتمالعالمفىالمسيحىالنهكركاناذا

األتاجتبثانىموقسانجيلبكاباعتبارهاالنجيلىهرقس

ينريانحنبغاعجبيجدااألولىفبكتابتهناريخفىوأتدمها
القئشهذاحياةبثراسةواهقمامناعتزازنا11فيدادأنالمسيحيين

أنهوالثمائعلمصرية11الدياكاروزبلقبالمعروفهوألنه
8بالحناالاالنجيلرسالةحملوامنأوائلمن

القديخىهذاحيـاةعنتروىالتىوالرواياتوالقصص

دوهافمنهاالمخئعةمملعاثرهاحسبوهتباينةكثيرةالعظيم

وردماوهنهاممنابالالرواياتأصحقوهذهالجديدالعهدفى

رهتـأتهوهاومنهاالنيسةخرتافيالجكوينءاآلباأقوالفى

ببعضبعضهاومقـارذتهاتمحيصهـاينبغىوهـذهنسبيا

بهمالموثوقالمؤرخينبواسطةتحتهيقهاالسابقخالتارأثوبأحلى
هووهـذاالجادةوالدراسةالعـلميةباألمانةالتزاهاوفلك

فىوالحقةاألمانةفقـوخىأنالقيسينءلالقباالحقيقىالقديم

المححسىثاريخهماسةد

عنهالمقسمقالكتاببغكروماذامرقسيسالقوفعن

أسسهاالتىالكنيسةمممحهىوماعنهالتقـاليدتخكروماذا
بناوتقالحقيقىاعتزازناعننعبروكيفالمصريةباؤ

العطمالكاروزهذالشخصنةقاخما

جـازبايعليهانجيبأنالدبنعمةفيجلأهـسـغلةههثكل

ألمقالافى
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6

تقهـسكلديسالهومن

اللهمعناهيهودىمالصوهويوخـااألصلىاسمه

فانيخكلوحمانىالصهالأولقبهفهمرقس5أكمايتمنن

مرقالملقبوحناباسملـيماحيطلقسلاشأصـالسفر

وحغابباسميسمىاألحيانبعضوفى3153أل3أعمال
قسلقباتخدالماتنعرفوال31531أعمالضطة

أنالمرجحلنبحدممايوحنااسمدوقءوصبهاشتهـرثم

العظيمةاالصيةالمدنجنةفىبرنابامحيخدمكانانبعدحاذلك
اخىاالرومانيةللجنسثتأكيداماالننابيتمسكعاورةأنطا
الدولةافيدةمتصاميازاتعطيهوكانتدلبالميائىحاصالططاكان

بولساسماتخثاخذىالطرسوسىننماولأنثهشأةالوماني

األناجيلفىمرقسيوحنـاالىاشارةأيةنجدالونحن

حداالذىاآلمراألعمالسفىجااليهاشارةوأولاألربعة

فقدشخصياحالمسبالسيدرأىرقس5أنكبزيقبأنبالبعض

القونفىةالمشيرخىمعنو54يـاصىبابأقوالفىءجا

بجمعاهتموامنأشـهرومنم3هسنةالميـالدىالنانى

انجيلعنثيتحوهوقالأفءاآلباعنالقـديمةاالتقاليد

التالىلالمرقس

وقدالرسولبطرسلفكبزهخرجمااومفسراهرقسكان

فعلهأوالمسيحاطقاعمابحرسمنسمعهماكلقةبكتب
الوبسععواممنيكنلممرقسألنفلكبترتبجونولكن
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بطرسرواياتاتبعلكنهنتعخصيااتبعوهممنأوخصيا

الىءجاألئهرواهفيماةالذاكلعلىواعتمدالمسيحعن

نسبيامتأخووقتألثالمميحية

المعارفدائرةكذلك93عنهحة3ءجزذلوسيوسات

شرحكخلكك9ءأ335لكلتحت3لاحوليةاالكتابية
يةالعرسجمـةالتاألولىبطـرحمارسالةعنكلىباوليم

3124ءصى

األمراالهـتببتعرضلمالكنيسةءآبامنكـيرينأنعلى

الذىاالنخـلأنهعليهاتفقواماوكلاالثباتأوبالنفىءسوا

رسبطمنمرقساستقاهاالتىالمعلوماتعنمشمدرخس5كتبه

شـبههذاوفىالوقتبعضلهمالذمامرقسكانالذىسولاللى

عـلىصاصهءأثناحالمممالسيدأتباععنيكنلممرقسأنتأكيد

م571عامالصغرىاعكلآايرانيوسفلكاكووومعناألرض

شمالتيانوسوتم82عامرىالسـكناسوأكنمن

غيزهموكنيرونم703امءأغريتا

تلميذاعشراالثنىمنواحدايكنلممرقسأنالمحلومومن

أرسلهمالذينتلميذاعينالسبمنواحداكانأنهحظنالبعضلكن

القويمااليمـانتحـابفىفلكالىأشـبوقدالمسـيح

الرابعالتهرقفيصققلبمأسقفابيفانوسوكتابألوريجانوس

هعالفصحلمسيع01السيدفيهاأكلالتىالعليةأنيرجـحالبعض
فيهااخـمحالتىالعليةنفسوأنهامرقسبيتفىكانتتالمـذه
لكنذالقالميعلىساوحالىحلوفيهايامةالقبعدالقالميت

ماولهـثألةألهوللة5اله934أكاألولحءأهس
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ءاالتاتجـاباتفيتوجـدفالليـلالالىتفتقواالفتراضاتذه

محققاأمرااعثكاقولواالطالقعلىخلكالىالمعاراتاألوائل

خاصـةم3عامىاالسكنلىأكليمنممىاألقلعلىكرهك
التتهـاليدفىشائعةاالسكنريةبكنيسةقسمةالضـديسنهةوعال

الكنسية

فىنجدهامرقسيوحناالىدالجيالعهدفىةاشاشوأول

منبطرسخفقدعشرالثانىاآلصماحالرسلأعمـالسنهر
كانثمزقسالمـلتتيوخـاأممريمتفياشءوجاالسجن

المرجحوالتاريخ3121أعيصلونومممجتمعينرونكثب

مرقسأننبـيناننستطيعاهثومنم44عامهوالحاغةلهذه
بينأنثاتكانةاألهذوانذلكورنجلالمشحيةاعتنقاوأمه

األسرةبيتفىونبخـمبيحيونالممكانفتهدجيينالمعةءجما

وجودوعناألعمـالسفرفىالمنزلوصفمنويبدوللصالة

ءاخرااعنءئمىطىكانتاألسرةأنالخزلفىيوذالحـةجارية

وكتن5متوفيـاكانأنهولمجـواألبعنشيغاالكتابينوأل

حداثاألهذه

فىالبوانمحينـةفىولدمرقسأنالمؤرخينبعضيقول

الهمحيةالقبائلبعضوأنغيةييرديةأسرةفىأفريقياشمال

الىأبواهافزحلالنـاسأمواللتنهتنةالمدهـذهعلىأغارت

ءجزالصرىاليريسبطيةااالكنيسةقصـةورشليمأ

قبرصتسكنكانتاألسرةهذهأنآخرونيقولبينما03صفحة

ابرنابوكانا4كولوسىبرناباأختابنكانإقس5ألن

اهتمامهيفسراو463أعمـالالجنسىقبريهوديخا

هريمأختهتكونأنالمرجحومنهراتعدةقبرصالىبالسفر

ول3عنوانتحت51لأيضاقبرصفىمقيمةكانت
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اأنةاتجعبديةارنجهىالعاثالتأنثكانخصحالكلطى
اإانيلفمختفيوالخارةعكلالعنهاديةتووةعلىتحصلأنبعد
وااليماناليهوديةلألهةمركزاباعتبارهاأورشيمالىتعودأن

ىدليهوا

وخدمتهمرقسالقديسحياة

الجديددالعيرويهاكما

مزقسبهاصارالتىالكيخيةباليضيننعرفأننستطعال
أورشنيمفىالكنيسةتأثعصيخمىءبدمنـذذلككانوهلمسيحيا

أنالمؤكدمنأفهءشذلئالىةتفىأمثرةهعاامةالضبعد

وعنالخكرسبقكمام44عامكبلباالنخـلآمنتمرقسأسرة

ابئأنههرقسعناألولىرسالتهخـامفىالرسولبطرساشارة

فىهامدورأطكانللرخم01بطرسأننفهم531بظله

الفرصةلملىقسكانتأنهفيهشكألوممابالمسيـحمرقسايمان

عليهقعأنهبححليـلالخاسباتمختلففىبالوسليلتقىأن
انطـاكـةفيخـدمتهمافىوشاولبرنابايرافقأناالخيار

وكانالاألىسنهركاتبيقوليخـثرصقبوفى2152أع

العثراحويختلفه31أعماللهماخاثمايوحنامعهما

أنهـاالبعضقالفتدبهايقوممرقسكانالتىالخدمةنوعفى

يسذرككانأنهوقاألخروناالدارياتافيالمعاونةخدمةكانت

كانأنهونآوقالوالتعليمالوعظخدمةفيوبرنابابإلسمع
عميحبةالمالعقيدةفيااليمانحديثىتعلليماليهيسند
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وشاولبرناباعنافترققسهـيوحناأنالكنتابيذكر

سرعنكـننونءلتساوهـ3131أعشليمأوالىورجع

أوكالترررشخصنيمابألسدأحـدينسبهولماقاالففهذ

كنالمخالحرةفىالرغبةمعأواألمرعايةأبالغربةالشعور

امتعنماصبيهفباعتـارهمستعدايكنلممرقعمقيوخـاأنالمرجـح

دونغثطااليمانأشاسعلىاألهمالىضمبلمسثجى01االنجيلرىأن

موقفكانبلوحدهموقفههذاكنبولموديةاليالطقوساةءمرا

هذاصريغبماويةاليهوعناثمينااالمسيخيينمنكبيرعدد

الىةاالشاعفداسمهمنمرقسالرومافىاللفحتفاألمر

ولسبمعـارمخمةأيضـاهذايفسركماوشاوليابالبمنهارقته

فىذنكبرناباحاقنعندماهعهماللخدمةعوكتطلهقب6فىةممدفياا
فىجدامتثعثداكانبولسآلنذلكءسنتينبعدالثانيةحلة11

باخبؤصالزامهمدونلالنجيـلاآلممولتاببفعغضرورة

عنهءاهابكرالخالفاصولوضففقظمانبااليبلاليهودية

الدىيوحناأبضاهعهمابأخذاانبرنابافأشاراألعمالسفى

عنفارقهماىاكأنيستحسنفـكانبولسىأهامرقسىءيد

بينهمافحـحمل5معهمابأخذانهالللعملمعهماهتثولميالنةبمس

فىافرومرقسأخثوبرنابا5اآلخرأحدهمافارقحتىصاجرة5

5173أعمالسيالغاخـاسبولدمقواماقبرصالىأبخحر

مرتحساسميكراألعمالسشكاتتلوقاأنهنانالحظولعلنا

ثخولقةبحقباقتنعقدهرقسأنعلىليالالموقفهذافيالرومانى

ءبولسقيراةأنمستعداوكانالمسيحية11اشرةمباآلمم

مرتسعنشيفافيهانسمحالسنةعشرةاحدىةفتوتمضى

401كولوسىرومافيبولعمقمعكانأنهنسمحأنالى
بولعمىبينطبيصيخةعاثتالعالقاتأننعلمهذاومن43فليمون

بشخصـيةبولسقالرسولاعتزإزنلمسأنونشـتطعومرقس

8با



محتمةارحـلةنرىأنونستطيععنهكتبفيماوخدمتهرقس
بولسقولفىالصغرىآسيافىكولوسىالىمرقسبهاسيقوم

رسالةختاموفى01كولوسى5فأقبوااليـكمأتىأن
تيموثاوسمنيطلببولدهأننقرأتيموثاوسالىالثانيةبولس

لخدمةتقديرهعنثانيةمرةبولسويعبرمرقساليهيحضرأن

11تى2للخدمةلىنانعألنه5بقولهمرقس

مرقسالقديسكرازة

مصرفى

لوجـودهاخاصةالمصريةالمـدنأشرعناالسكندريةكانت
الحضـاراتملتقىكانتحيثالمتوسطاألبيضالبحرعلى

بأنهامصرفىالمسيحيةالكنيسةاشتهرتوقدالمتنوعةوالثقافات
فىىاألخةالمسيحيةالكنائسعنلتمييزهااالسكندريةكنيسة

وصلتاالنجيلارسالةتكونأنيحتملوألنهالشرقأقاليمسائر
ءلانتسونحنمصرلى11مدخالباعتبارهاالمدينةهذهالىأوال
مصرفىباالنجيلكرزمنأولعن

ءباألتظاليهودبينمنكانأنهإشلاأعمالسفريحدثنا
أمةكلمنأناسالخمسينيـومالقدسالروححلولحضرواالذين
مصرمنأناسبالتحديدءهؤالبينمنوكانءالسـماتحت

قبلواالذينبعضأنجـداضلالمومنأل25أعمال
اليومظئافىاعتمدواالذيننفسآالفالثالثةنببمنالمسيحية

التىالباكورةهذهأنالطبيعىومنمصرمنأناسهناككان
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التىالمخبنهةالبلدانفىانتصرتالمسيحيةالكتيشةاللهبهانجتدأ

بدايةهـذهتكونوغالباالمسيحبةاطبالرساوناتمنهاجات

مصرفىالسيحبسةكنبا

تاريخمسستهلفيأنهالرسلأصـالسنهريمدثناكخلك
وقشتتاورلهمطيمفىالكتـشةعلىعظيممطيادافحثالكتيسة

لجأبعضهمولعلبالكلمةمبشرينفجالواالمسيميينمنكثيزون

اليهالجـأوقدمهالجماورالىدابأقربمنكانتألنهامصرلىلم

ايـاركةءالشراومريميوسفاليهالجـأكذلكابراصيمقبلمن

غدالمسيحبةتكونأنجـداالمحتملفمنلذلكيسوعوالطفل

اليهاهرقسءلمجىشابترمبتاريخفيمصرالىوصلت

شيئاالمبإينءااآلكتاباتفىنجدأننممعتطيعالونحن

الخـاخرةالمراجعنجعضولـكنمصرالىهـهـقسالقديسءمجىنء
القمصلناسخهعوبىمخطوطفىءفقـدجاذاكذكرتنسبني

أءجـزالسنكسارفىءجاش1151صالبرهوسىثممنوده

اسقفالمقنهـعابنلساويوساركةالخبوتا721مكحة

بتنابامعاشتركأنبصمرقسأنم059عاماألشعونين

نالمالىانبشارةيممـلأنالقعسالروحهالالزمنمنموة

مصرهالىأتىومنهايصاافشمالفيالخمس

مرقسالقئيسحضورعنشيقةرواياتالشكسارويروى

هتامالعطلهموافىهوسهفياالسكنعريةمدينةونزولهمصرالي

حتىوالتعببوعالنسىأنهيخف3وشرهاعلىحزينـاجمالها

يدعىاسكافعندليصلحهفوقحذائهسيرانقطعزفدماالمسا
وبثرهءشـغامعجرةهعهأجوىأنهوكيفااينانوسحنـانيا

اءجحـزالمصرىساليربالقثطبماالكنيسةقصـةبالمسـيح
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ليشتالرواياتهذهلمثلالتاريخيةاألدلةأناال4262

علمياةمنوفلى

هرقسالقديسحضورعلىحجتهمفيالبعضيستنثكما

تسلمألولمق11رسالتهخـامفىالرسولصفيكوقالىمصرالى

531بظاابنىمنىوهرقكممصارةالمتبابلفىىاللءليكم

الذىقحببعةامصرفيقباببيىحصنهوببابلالممصودأنويقولون

اسمعليهوأطلقوااألشوريةبابلينـةمعنالالجئونأقاهه

االفقراضهذااسقبحدوابهمالموثوقالمؤيخينأناالمينتهم

أنكمالمصرالرسولبطرسزيارةعلىهطلتادالئلتوجدالألنه

كانتالتىابلبكمةيرتففىآخررأىلهمالشراحأغلب

المدينـةالىرمزامثالالبزوياسفرفيحيدالجالعهدفىتستخثع

تفسبرومامدينـةالىيشيربطرسأنويرجحوقالثصريرة

55ماألولىلرسول11بكلسرشالةباركلى

يؤكدونمصرزارهرقسالقـحيسأقيرونمنوحتى

جاتهعلىخوفااألخوةطلبامحىءبناقحيرةمرةبعدتركهاأت

اأسقغامىانيانوبرساهةقامأنهويئنهرونخدمتهنجاحبسبب
مصرعئى

القديسحضـورعلىالبعضبوردهاالتئلةاآلبينومن

أنالاالسكندريةفىباسمهكنيسةوجودمصرالىمترقس

الىعادعقهرقأنالرواياتبعضقكرتفقدفيهاهدفينرأسه

م86عامالقيـامةعيـديومصئـجةفيهااستشهدوأنهمصر
االلهسـداحتغالهامنخارجةوهىالجماهيرعليهقبضتاذ

حبالربطواالتالىاليوموفىالسجنوأودعوهابيسسيرالوثنى
رأسهانفصلأنيلبثفلماألرضعلىيجرونهواأخفواعنقهحول
شديدةعاصفةتهبجمعـدهيحرقواأنأرادواولمـاجسدهعن



فىوصننـوهأسهوجسدهنالشحتيىاخذاصفةاتوبعدمرقوا

القبطيةالكفلجممةقحمةاالسكندريةمرقسسالقدنجكلشة

محققةليستالروايةهذهأنعلى82اصءجزالمصرىريسالب

الجسدعنأس14اننهصالصحةالاخةمعنءفضالتاريخت

مجكعدانهقووىباجقالالـناألرضلىءالجـزلمجرد
القثيسجسدأناشاثكانالدىاالخامسالقرنفيخلمونية

البيزنطىاالمبراطورأنصارفنثـليةاالسكندفىفونمقسهـ

كانواالذيننجتبئالاللنقدونيينتابعـةكنيسةالىجسمده

الجندقيةاتجاربعضلهعرهناكوعنةالتبطللكنيسةمعارضين

يافبفيصبالبندقيةمرقسقالقحيسرائيةكاقفىنوهوالجسد

الرفاتنقتاصئه8691يونيو43الىهناكالجسدظلوقد

السادصكيولشاالباببيئالتفاق01بعدبالقاهوةرويعمىألنبا11الى

ءروهاباباالسادسبولسوالبابااالسكنثريةبابا

قسماسالحتدكرازةنءتروىالتىالمحواياتكانتءوسوا

المؤكدعنأنهاالصحتثرجةفيمتفاوتةأوكلهاصحعيحةبمصس

أسهـمتاألولىالقـرونفىخاصةمصرفىالمسيحيةالكنيسةأن

ءآبانهـاوكانكلهالعالمفىالمسيمىالغكرفىمخزظبشكل

ببرتقكلتستحقفمتىولخللثوالمفكلينالالهوتيينمناذأه
تبارهواع

تنتمىالعـالملبككلوفىمصرفىالمعمميحيةالكنيسةان

بالـكرازةقامواعنكلفيبروحههـلءىاكالمسيحبالسهامى
الوسلأننالحظيدالجللعهـددراستنامنونحنباالنجيل

فىالفضلهمالينستأنقاطعارفضـايرفضونكانوااألطهار

فىونالممميحبالىباللومينوجهـونوكانواالكنـائستاسيس

الىهمءانتماـونيعلنأنهميسمعونكانواعندمالبلدان01مختلف

الدعاوىهذهمثلأنهوفكفىوالسببذاكاومولالرهذا
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لىءظالالاققىوالجاهعةالكنيسةفيالوحـدةروحضعف
وقدوكـانهاوجودهامصـدرالمسيحللسيدالحقيقىانتمائها
تأخبألنىقائالكورنثوسكنيسةالىالرسولبولسكتب

اصأعغىأناتخصوماتبينكمأنخلوىأهلعنأخوتىياعنكم
وأنالصـنهاوأناألبلوصوأنالنرلسأناليقهمنكمواحدكلأن

باسمأمأجلكممنصبابونسألعلجحالمسانقسمهلللمسيح
1131اكوااعتمشمبولس

يجعلهاأنينـجىالالمستجلشخصامحنيسةاءمااأنعلى

الكنيسةايمـانحفظواينالاألوائلالكنيسةءآباسيرةتهمل

بالمسيحاأيضهمكمابهمتتمثلأنالكنيسةعلىبلتهاوشيا

حالممنةقزبيخممةالكتقيادةكانتغكلمااة11كو

ءاصقءاطالىوأدعىبهـايحتذىمثالكانتوعمالفكرا

الكنيسةءآلباالحقيقيةالقيمةتكونالمنطلقهـذاوعن

هاثمدسةسيرقهم

المصريةةالكنيسصصحم

الميـالدىاألولالقرقفى

فىالمالمحسنفتحملاليوممصرفيالمسيحيةالكنيسةهل
هنـاالميالدىاألولالقرنفيكانتكماقهااواكعباكتهانظام

الكنيسةنظامأقتصورفااذاكبيوخفىنقعاننافنقول3نس
فىالكلـايمةتمـاماويطابقيشابمسيحيةكنيسةأىفىالحالى

تجـاهلناقدنكونفلئهقلغاولوومرقسسوبطبولسقعصر

فمعلومعالمنائالمنظورةالكنيسةعمرهوالزمانمنقرفاصرين
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مبانيهافىالبساطةفىغايةكانتاألولىايسيحيةالكنيسةن
وعبادتهاونظامها

فىأوعاديةمتسعةحجـرةفييجتمعـونالمسيحيونكان

البيوتفىأواألرضتحتسراديب

أولفىدوريةاجتمـاعاتمنيتكونالعبـادةنظاموكان

وترانيمصلواتبلطقوسنيهاتكنلم37ءأعمالاألسبوع
أوووعظالرسلرسائلومنالقديمالعهدعناتءوقراتالمزامبعن

المتجـددينومعموديةالربانىءالعشافريضةوممارسةتعليم

3أع6135رووأطفـالهمالكنيسةالىالمنضمين
162اكو24ا

زياىويرئلىكاهنبلقببيلقتلميذأورسولأىيكنلم
فيالموهوبينبعضيكتشفونالرسلوكان3العبادةءأثناخاصا

ءمواهبهمحسبمعلمينأومدبرينشيوخارسمونهمفبالكنيسة
رتبـةوليستواحدةوظيفةوهىاألساقفةأوالقسوسهمءهؤال

الكنيسةوكانت5بطا037183أعمالمتدرجة

أصال6أعمالالصدقاتوتوزيعالموائدلخدمةشمامسةتختار

روحانيةعنالمسيحالسيدبفكرةمتأثلىيناصسلاكانلقد

االهتماموتركيزالخـارجيةالمظـاهرعنوابتعادهاالعبادة

636يوحنا43يوحناالداخليـةبالدوافع
81أ6متى261كولوسى

األخـرىعناحداهامسـتقلةتكونتكادالكنائسكانت

المسيحيةالكنيسةفىتكنفلمالمحبةوشركةااليمانوحدةتجمعها

ااألعلىالىاألدنىمنكهنوتيةودرجاتمتدرجةرياساتاألولى
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لمحانطوقىفكودهايأوبدعةالمشحيةتعبضكانتعشما

وهكذالمناقشهامعـايخـمعونفيهاوالمنهكرونالكنيسةأساقفة

االيماننقوانبظهرت

كنائسهنـاكتكنلملطويزمنبوبعدهمسلالعصفى
أسهمالتىوالكنائسائجيليةأوسيةأرثوأوكاقوليكية

بهذاتسمىتكنلمانشائهافىهموغتبىومرقسوبولممقبطرس

وهعناهأمحاثوليكيةاالكنيسةتعببآنوالراقعذاكأواالسم
قادةشعرعنـدمامتأخةوقتفىااليظهرلمالجامعةالكنيسة
وشةكالتالمسيحيةتهـحدفىيةأفكاراهنـاكأنابكنيسة

ةوحدباعتبارهاالكنيسةفىوالقيادةافثكرةبوثمونفابتدأواب
ونالقاشـهرتوقدكاتوليكيةجاهعةكنيسةأوشاهلة

مجامعوكانتالعقيدةفىلالجبكثرةالمسيحبةناريخفىاألولى
الىظهـروبذلكالمستقيمةالسإلخةالعقيدةعلىتتفقالكنيسة

السليمالفـكصـاحبومعغاهميأرثوالتعبمالوجود

فىةالرغبعناكثبكأعانتبعـدفيماالكنيسةأناالالهمعققيم
الخالفاتعنفضالهـذااألممماقفةبعضجانبمنالسـئبادة

عصرهافىعليـهتكانعمـاسةالكفهالمحفتغيوتالعقاخبن

أنهبيعتالكننشةفىجاثبكلكانكللثوهعاألولالرهـمحولى
حظيرةضـمنليسوغيرهالكاثوليكيهالجامعةابخـيسةاهو

حقاعىوحـدهأفصبتبرالكذيسةمنجاننـاحلوكانالكـيسة

الحقكلندبعيوغبرهأرثوفكطمىالسفمةالعقيدةوصاحب

كانوقدالسياسيةاحواملوااالقليعيةالنزعاتفلكعلىوساعد

بيةالتعنةالعصرقبالكناشانفصالأسبابضمنا

مجمـعفىأنهيالحظمصرفىالـكفيسةتاريخببرسومن

الممميمحالسيدطعبيعهحولاألساقنهةاختلفم154عامخلقدوفية

ةالواالحعئبيعةبيمذةاالسكفدريأسقفحيوسنفورسفنادلى

األسماقفةباقىوعارضهاألساقفةمنيـلاقنكراليـهوانضم



سةالكتااطىالنصونيةجوئسالكظصننممـأتزلوهء

أماواليعـاقبةنجةمصاألرثوفكواآلرمنيةضكسيةاألكأتوالعطـة

ريةاالسكنلكرسىوأصبحخلقدونيةمجمعقراراتقرواظالجاقونا
نىأوازتـنالخياخيرأحدهمااليـومهذاحتىانبـري

ظووفوجاممتاآلرثوفكسالرومباسـمالمعووفينللخلقدونيبن

التيالغربيةوالكنيسةالشرقيةالكنائسكلبينباعحتمتنوعة

الجامعةأىالكاثوليكيةاسمباحتفظت

جةنتبعثصرالساثسىالقرنفىالديخىمالحاالهكةجاممتثم
اشتعيـدأنحاولتالقائمةالكنيسةداظفىمتكررةماتلن

بامحهتوالتمسكالعبـادةوحانيةوااليمـانبساطةامحنيسةا

يكونمابأقالكنيسةلتكونالتقاليدلوناالنجـبىامحتابرا

فلكفىالقائمةالكلشةجـودءازاولكنالرسـلرالى

الجشـاالكنيسةعنتننهصلأناالصالحبكةاضطرتالوقت
وحيـاةظروفعلىالمخـجالبروتستانتىأواالفجيلىالمذهب

الوقتذلكفىالكنيسة

ة3الحرونثممأتالكنائسمخـبفنهضتالحدصثحرالوفى

وحـدةلـشعتنهفىيخععةالكتبوحـدةتنـادىالتىةالمسكون

لعمـلاشجابتالكنيسةأنولوءالروححدةةبلياسةال

العبادةةحاوراأليمانبساطةالىوعاكتدصأاوحال

الرأىمسققيمةسةكنبفعـالتكونفانيـاقةالحماافثهوكلمة

واحدابخسداأنفسهمونالحقيقبالمؤضوقويعتبرأرثوفكسية

حقـاالكنيسةتكونوبذللثكيةكاثوإجامحةكنيسةفى

آميناعبهاتقوىلنالجحيموأبوابصليةانب
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انيا

ابخنلنة8لمحتيفننةخننثاة

77سنةاالنجيلىايمانىكتابفيللمؤلفنشر

9مما

االصالحعلىأضوا7م



الكنيسةةباسمجالخافيمعروفوهواالنجيالىالمذهبأشه
لوثرمارتنبهاقامالتىالدينىاالصالحركةيجةالمشميحية

الهوتىلوثرهنهجعلىسارواينالالمصملحينقادةمنكانفقد

الالهوتيةدراساتهبعمقاشـقفركلغنجونالمممهخرنسى

العقيدةشرحمهالمشميحيةالنظمأسماهضخمامؤيخاوومخمع
يسرابجنيففىاكنهنجونمحاشوقدمفصالشرحاالكـابية

أعلنألفهالمسميحيةالعقيدةالمسيحليالينلقعليممدإرسضثماوأفشأ

مسيحيةردبومنوثيقاباطاارمرتبطانوالتعئيمالمسيحيةأن

للمسيخـينواسعاراسةالبابيضحأنعليهخيجبةقوي

ىواكالكنيسةفىالمشيخىالنظامكلفنصنوضعوقد
الكنيسةأموزلخـدمةشمامسةبينهممنالشعبختاويبمقضاه

محبرينوشيوخاءالفقرابخدمةوالعنايةالتقدماتجححالزمانية

ءاألعصمـاويزوروناالداريةالكنيسـةأموريدبرونإنالوعم

آلبالكديعظالذىالقسيسهومعلماوشـيخاويفتقدونهم
الكنيسةمجلسأحمهويئ

اثفسصالكتابأساسعلىهبنيةالمشميحبةالكنيسةوعقيدة

االدارىنظامهاأمابايجازالكتابهذافىاليثانصمهاىاوهى

يلؤممامعالجحيدالعهدكنيسةنظاممننفهثهماعلىمبنىفثم

اغاليمعدةفىالكنيسةالتساعنتيجةضروريةيةاداترتـدأتمن

ثمسويسرافيخاصةأوربافىالمشيخىالمذهبانتشروهـ

مناليـروقسمقافتمنكنثيرونهاجروغحمااسكقلنداالىافققل

لالهابعفقعهدفىالينيةلثفعطهاداتنتيجةبزيكاأهالىأوربا

أمريكافىالمشيخىالمذهباتـتصر

11فيوجـعالمصسيةبالدنافىالمعميخيةالمكنيسةتاريخأما
ووجـدواهبالمتهذاعنالمرسلينبعضءجاعغدما581عام
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نتيجـةدوالركالضعفهمنحالةفىمصرفىةالجعميلكـبشة

المحـروفةالشعبةبافعىالكابةءقزاوعحمالعليملضعف

االنجيليكالماخانسيعمونفابتدأوااألشابمنفلمكويخر

القيسامينجاهحاولواأوربامنالمرسلينبعضسبقهمقدوكان
بسببمملوافولكنثمالطيحيةالكغيسةداخلاصالحيةبصكة

أنالمرسلونهؤالءاضحزلنالكلهبمواألساقفةالبطاركةمعارضة
ءالكنيشةهذهنطاقاخارجالكرازىبجهدهميقوموا

اليبمائدةعلىشخصياتسبعاشقركأل068سنةوفى
النـواةهمالنعبعةءهؤألوكانسعدةمنهمكانبنيةاالمعمكنفى

مصرفىاالنجيليةللكنيسةاألولى

وثثةشـيوخأربعـةرسم3681سنةفبرايرأل5وفى
وفىاألزبكيةكنيسةوهىهحرفىانجيليةكنيسةألولشمامسة

القسـوسالعـداداالنجيليةالالهوتيةكأنشنتالسنةنفس

هالكنيسةلخدمةالالزمين

فىوانتشـارهمالكليةهـذهمنالقسوستخرجدوالىثم
ءأنحـافىليةاالنجيالكنائستاسستوهكذاالبلدانمخـبف

الهمعيخيةمنبدالليةاالنجبباسمالكغيسةدعيتوقدايالد

النـاسبتعلببمتهتمالكـيسةهصأننيالحظهكانواالغاألن

ءتهالعقيأساساوتجعلهاالنجيلعن

والشيوخالرابمختاريفالشعباطىالمقهالكنيسةونظام

هجالسعلىوجيثرفبلدمعينفىالكنيسةهجلسينكونمنهم

فىقالقسوجميعمنكإلنمجمعهعيناقلـمفيالمحليةاكنائس

كنيعمعةكلعقمنتسحبواحـدشيخاليهممضافااالقليمهذا

فيمراتثحثالمجمعويجتمعكورياالكنيسةهجلسعجتهو
مصرفيكنيدنمةكلعنوشـيخسولهمقاجميعويجتمعالسنة
مقسسمجمعأىعمىسنوهيئةعلىالسنةفىواحدةمرةكلها

مصرهفىالروحيةالخلمةنواحىكلعلىيشرفوهوأعلى



زئيساعامكلسالسنويختارلكوكمجمعكليختار
هذاطيلةتعقدالتىالجلساتأوالجلشةيقودأعضائهبينعنله

ولفجماعةالقـسمىللروحقيادتهاالكنيسةقتركوهكذاالعام
سالقبالووحالمستنيزة

االنجيليةللكنيسةاألعلىالمجمعهواالنجيلىالنيلوسنوكس

الحلتاهجمعهىمجامعثعانيةمنيتكونوهومصرفىالمشيحية
مجمعملوىاثياهجمعلوسطى11األفاليممجمعالقاهرةمجمع
العلياهفاليماهجععسوهاجمجمحأسيوطهجمع

سةوالكنياالنجيليةالكنيسةبينوكيةعالقةهناكوكانت
مندوبينترسلكانتاذكيةاألمرالخحدةالوالياتفىالهمعيخية
85سنةمنءابقداأنهاالالكنيسةلهذهالعامالمحفللضو

المتحدةالمشيحيةللكنيسةالعامالمضلرايطةمنسقاللمدنوخرج
ةاالنجيالكنيسةأناالذاتهبقائماعاهامحفالوصاافكورة

ا62عاممنثأمريكافىالكنيسةعنماليااستقالالمشقلةكانت

قامتالـىالعظيمةالرسالةكفرعنهناالمجالويضيق

والكرازةالتعيبممةخفيمصرفياالنجيليةالكنيسةبهاوتقوم
وأصنبحـتاألخرىالكنائسالىتعداهاتأثيرهافانيلاالنجونشر

الىامرسلينأرشلتأنهـاكماالممعميحخحمةفيائدة
مناءجـزالسودانمجمـعكاناألوقاتمنوقتوالسودانا
كنائسفىيخدمونقعموسوللكنيسةأخيرااستقلتمالسنوكس

والعـراقاولبنـانسوريامثـلالعإبرالشرقفىكثيرةارران
محـاوامريكاأووبافىميخمنومنهموالكويتوالبحرين

القبطيةالهيئـةطريقعنواسعةاجتماعيةبخدمةالكنيسةتقوم
المجتمعتنميةالىفتهالتىاالجتمايخةللخدماتاالنصلية

منكبيرعدفىالختمعرةةاالنجنبيسالمداطريقعنوكنللث
الجمهـوريةبحد
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هزةاالصالححركةحدثت
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لكيقـدمالكتـابوهذأ
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وآثارهاالحركةهذه

كليفرأهانينبغىكماب
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