
 للوثر  500ي االحق": االذكرىى حبِّ "من أأجل مُ 
 

ة االعربيیة٬، ووااإلنكليیزيیة٬، إإلى ااأللمانيیة هھھھناكك االلغ ؛ فإضافةً لغاتتٍ  عدةةَ  االمرءُ  في ددووررتمونت يیتكلّمُ 
 وواالتغريینيیة٬، وواالتركيیة٬، وولهھجة ررووهه ااأللمانيیة. وواالرووسيیة٬، ة٬، وواالبولنديیة٬،وواالفاررسيی

 
لإلصالحح٬، االذيي بدأأ بطرووحاتت ماررتن  500هه االلغاتت٬، بالذكرىى من هھھھذ لغةٍ  اسس٬، بكلِّ االنّ  وويیحتفلُ 

 .1517تشريین ااألوولل (أأكتوبر) عامم  31لوثر في 
 
jjَدِ  رااددةةُ فjjي تحديیjjانن فjjر كjjلهھ االكبيیjjوثر ووفضjjاررتن لjjيیحِ مjjّوهھھھهھ هه ووتوضjjذيي شjjربب٬، االjjى االjjق إإلjjهھ االطريی

jjِاممَ  هھِ ووحّرفهھ ررؤؤساء االديین االمقتدرريین وواالعنيیفيین في ذذلك االعصر٬، ووجعلjjاً أأمjjمتاح jjجاعةُ  لِّ كjjر. شjjاالبش 
 ناووئيیهھ ووخصومهھ.ووإإخالصص برووفيیسورر االالهھھھوتت ماررتن لوثر ووتفانيیهھ كانت موضع إإعجابب مُ 

 
هھ لوثر في االعالم٬، هھھھي ذذيي قَ بلغتهھ ما حقَّ  أأنن يیفهھمَ  من يیحتفل بذكرىى ااإلصالحح كلُّ  ألجل أأنن يیستطيیع

رقم كما ظظهھر في إإلى ماررتن لوثر (بيین قوسيین هھھھو اال االمنسوبة 95،٬سبٌع من أأهھھھم ااألططرووحاتت االـ 
 ااألططرووحاتت ااألصليیة):

 
 "ألجل من يیحبونن االحق وويیرغبونن في ااالستناررةة..... ":

 
َماوَوااتتِ  نا يیسوعع االمسيیح:"رربُّنا وومعلّمُ  عندما قاللَ  -1 " فقد تُوبُواا ألَنَّهھُ قَِد ااْقتََربَب َملَُكوتُت االسَّ

 )1. (االمؤمنيین توبةً  حيیاةةِ  كلُّ  أأنن تكوننَ  كانن يیريیدُ 
 )6رهھھھا. (فَ غَ  ببَّ أأنن االرّ  وويیُظهھرَ  علنَ ٬، بل فقط أأنن يیُ خطيیئةٍ  أأيیةَ  االبابا أأنن يیغفرَ  ال يیستطيیعُ  -2
فراانن سيیُداانونن غُ  من خالصهھم ألنن لديیهھم صكوككَ  نوننَ أأنهھم متيیقِّ  االذيین يیعتقدووننَ  أأوولئكَ  -3

 )32م. (م وومعلّموهھھھُ ٬، هھھھُ إإلى ااألبدِ 
ً لديیهھ االحقّ  تائبٍ  مسيیحيٍّ  كلُّ  -4 عن أأيي  ووصفحٍ  املةٍ ك على مغفرةةٍ  في أأنن يیحصلَ  حقا

 )36فراانن. (غُ  كوككِ ٬، حتى بدوونن صُ أأوو إإثمٍ  عقاببٍ 
أأفضل ممن  بعملٍ  يیقوممُ  للمحتاججِ  ممُ قدِّ أأوو يیُ  عطي االفقيیرَ يیُ  نْ مَ  تعليیم االمسيیحيیيین بأننَّ  يیجبُ  -5

 )43بالمالل. ( فرااننِ االغُ  كوككِ يیشتريي صُ 
 )62. (ببِّ االرّ  وونعمةُ  ااألقدسسُ  للكنيیسة هھھھو ااإلنجيیلُ  االحقيیقيُّ  االكنزُ  -6
 ِضيیقَاتٍت َكثيِیَرةةٍ اللل من خِ  بدخولكم االسموااتتِ  هھا االمسيیحيیونن٬، كونواا على ثقةٍ ووإإذذاا٬ً، أأيیّ  -7

 )95اائف. (االزّ  الممِ يیقيین االسَّ  مما عن ططريیقِ  أأكثرَ 
 
  

٬، أأيي "٬، في االالتيینيیةSolaهه" ااألرربعة ("للـ "ووحدُ  شّكلت االركيیزةةَ  95لوثر االـ  أأططرووحاتتُ 
 ااإلصالحح: ) االتي كانت أأساسسَ "ووحدهه"

 
 ااإليیمانن وواالمقيیاسس لكلِّ  هھھھو االسلطة ااألعلى. إإنهھ مصدررُ  سسُ دَّ االمقَ  االكتاببُ سس": هه االكتابب االمقدّ "ووحدُ 

 كالمم ووأأفعالل االمسيیحيیيین. 
 . ةٍ ويیّ قَ تَ  أأعماللٍ  يیأتي باإليیمانن بيیسوعع االمسيیح ووليیس من خالللِ  االخالصصُ  ووحدهه": "باإليیماننِ 

 ااإلنسانن. ررُ بدوونن إإررااددةة االربب وونعمتهھ ال يیتبرَّ ووحدهھھھا":  عمةِ "بالنّ 
ااإلنسانن االحقيیقي  -ووااإلنسانن. يیسوعع االمسيیح ببِّ آآخر بيین االرّ  ليیس من ووسيیطٍ  ووحدهه": "بالمسيیحِ 

 االمؤمنيینَ  أأنن يیمنحَ  -وويیرغب -هه يیستطيیع. ووحدُ ببُّ وواالرّ  ٬، وواالملكُ صُ هه هھھھو االمخلِّ ووحدُ  -وواالربب االحقيیقي
 .االقديیراالربب  ااألبديیة في حضرةةِ  االحيیاةةَ 

 



كثيیروونن ااإليیمانَن في  أأووررووبة٬، ووووجدَ  لِّ سرعانن ما اانتشرتت في كُ  فِرحةُ هھھھذهه االرسالةُ االتحريیريیةُ وواالم
 االمسيیح. يیسوععَ 

  
٬، االذيي أأعلَنهھ لوثر٬، ال يیزاالل يیحيیا االيیومَم أأيیضا٬ً، ووحبُّهھ االحقيیقي االصاددقق يینطبُق على كلِّ  ببُّ االعليُّ االرَّ

ببَّ عندما االناسس. مهھما كانن االمكانُن االذيي ِجئنا منهھ وومهھما كانت االلغةُ االتي نتكلَُّمهھا٬، يی مكننا أأنن نجَد االرَّ
ً كما  نبحث عنهھ بصدقٍق وونسعى إإليیهھ. ووهھھھذاا يیفّسر لنا بسهھولة االحقيیقة في أأنن: "يیا رربّب٬، إإنْن ُكْنَت حقا
يیقولُل االكتابُب االمقدَّسُس٬، أأرَرجو أأنن تُظهھر لي بوضوحٍح أأنََّك تُحبُّني". االحيیاةةُ مع االّرببِّ االَعليِّ أأفضُل من 

 . ما ررأأيیُك في أأنن تختبَر ذذلك؟أأييِّ شيٍء يیمكنك أأنْن تتخيیَّلهَھُ 
 

 للتعمق في االموضوعع:
 www.orientierung-‐m.deلغة:  100كلمة االربب في االلغة االعربيیة ووفي أأكثر من   •
 22-586949 0231ددقيیقة:  25سس لمدةة ددررااسة يیوميیة في االكتابب االمقد  •

 
	:Orientierung االناشر:  M	  e.V.,	  Dortmund,	  www.orientierung-‐m.de 

هھ للمهھاجريین وونحن بدووررنا نقّدمُ  -ااألممِّ  إإلى االلغاتتِ  ااإلنجيیلِ  في ترجمةِ  لقد كانن لماررتن لوثر االفضلُ 
 بكل لغة. يیتكلّم ااإلنجيیلَ  ٬، ألننّ وواالالجئيین وواالسائحيین في أألمانيیة بلغتهھم ااألممّ 

 


