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مارتن لوثر والْ َغال َِط ُّيون
يس ــتعدّ الع ــامل الربوتس ــتانتي لالحتف ــال بالذك ــرى الخمس ــائة لإلص ــاح الربوتس ــتانتي
عندم ــا كش ــف مارت ــن لوث ــر — مس ــوقاً م ــن ال ــروح الق ــدس — النق ــاب ع ــن حقائ ــق كتابي ــة
جوهري ــة للمالي ــن .حقائ ــق كان ــت مطم ــور ًة قرونــاً طويلــ ًة تح ــت الخراف ــات والتقالي ــد.
وقــد يذهــب البعــض إىل القــول بــأ ّن الربوتســتانتية بر ّمتهــا قــد ُولِــدت وظهــرت إىل الوجــود،
منــذ خمســائة ســنة مضــت ،مــن خــال صفحــات الرســالة إىل الغالطيـ ّـن (باإلضافة إىل الرســالة
إىل أهــل روميــة) .فإنّــه مــن خــال مطالعــة الرســالة إىل أهــل غالطيــة نجــد أَ ّن مارتــن لوثــر
الخاصــة بالتربيــر باإلميــان .هــذه الحقيقــة املجيــدة التــي
قــد بهرتــه األخبــار الســا ّرة العظيمــة،
ّ
أنجبــت حركــة اإلصــاح الربوتســتانتي ،هــي التــي ســاهمت يف تحريــر املاليــن مــن أخطــاء
الهوتيــة مســكونيّة لقــرون عديــدة .فــا قــرأه مارتــن لوثــر يف الرســالة إىل أهــل غالطيــة قــد
غـ ّـر العــامل رأسـاً عــى عقــب ،ومل يعــد كــا كان قبـاً.
واألدڤنتســت الســبتيّون ،بعــد لوثــر بعـ ّدة قــرون ،مدينــون كذلك للرســالة إىل غالطيــة .فمن
خــال دراســة الرســالة إىل غالطيــة ،قــد ســاعد ج واكــر و أ.ت .جونــز الكنيســة األدڤنتس ـتّية
يف الثامنينيــات والتســعينات مــن القــرن التاســع عــر عــى معــاودة اكتشــاف حقيقــة التربيــر
باإلميــان.
فــا هــو مضمــون الرســالة إىل غالطيــة الــذي يجعــل منهــا أساســاً متينــاً لإلصــاح
الربوتســتانتي؟ وكيــف متكّنــت هــذه الرســالة مــن التأثــر عــى قلــوب الكثرييــن أمثــال مارتــن
لوثــر؟
إن الرســالة إىل أهــل غالطيــة تتعامــل ،بطريقــة تختلــف عــن أي ســفر آخــر ،مــع عــدد مــن
املواضيــع الحاســمة بالنســبة للشــخص املســيحي .ففــي ســفر غالطيــة نجــد أن بولــس يتنــاول
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قضايــا مثــل الحريــة ،دور النامــوس يف الخــاص ،حالتنــا يف املســيح ،وطبيعــة الحيــاة املنقــادة
مــن ِقبــل الــروح القــدس ،فض ـاً عــن الســؤال القديــم ،كيــف ميكــن للبــر األمثــة أن يُـ َـرروا
ولربــا كان هــذا الســؤال دون غــره هــو الــذي ث ّبــت قدمــي
أمــام ﷲ القــدوس والعــادل؟ ّ
مارتــن لوثــر عــى الطريــق ،والــذي مل يحــد عنــه بعــد ذلــك.
ويوجــد بالطبــع أســفار أخــرى ،مثــل ســفر روميــة ،تتنــاول بعضـاً مــن نفــس هــذه املســائل،
لكــن ســفر غالطيــة مختلــف .ليــس فقــط ألنــه أكــر دقــة يف التعبــر ،ولكــن ألن موضوعاتــه
الرثيــة مكتوبــة بلغــة رعويــة شــخصية قويــة ومؤثــرة ال ميكنهــا ســوى أن تلمــس القلــب املفتوح
لــروح ﷲ ،حتــى يومنــا هــذا.
وعــى الرغــم مــن أن رســالة بولــس إىل أهــل غالطيــة تتحــدث إلينــا شــخصياً ،فإنــه ميكــن
لفهمنــا أن يتعــزز ويتقــوى إذا نحــن أدركنــا الظــروف التاريخيــة األصليــة التــي كان يتصــدى لهــا
بولــس ،بتوجيــه وإرشــاد الــروح القــدس.
يعتقــد كثــر مــن العلــاء والدارســن للكتــاب املقــدس أن ســفر غالطيــة رمبــا هــو مــن أول
كتابــات بولــس ،وقــد كُتــب يف عــام  49ميالديــة ،وذلــك بعــد انعقــاد مجمــع أورشــليم الشــهري
بفــرة قصــرة (أعــال  .)15ولذلــك ،رمبــا يكــون ســفر غالطيــة هــو مــن أقــدم الوثائق املســيحية
املعروفــة .وكــا يوضــح ســفر األعــال وســفر غالطيــة ،فــإن الكنيســة األوىل قــد وجــدت نفســها
يف معركــة رشســة حــول طبيعــة الخــاص ،وال ســيام يف حالــة األمــم (الوثنيــن) .فــإ َّن جامعــة
مــن املؤمنــن اليهــود ،املعروفــن باســم «املتهوديــن» ،كانــت تــرى أن اإلميــان بيســوع وحــده
مل يكــن كافي ـاً بالنســبة لألمــم املنضمــن للكنيســة ،ومــن هنــا كانــوا يــرون وجــوب أن يُختــن
األمميــون وأن يتبعــوا نامــوس مــوىس( .أعــال  .)1 :15وليــس مــن الغريــب ،إذن ،أنّــه عندمــا
أســس بولــس كنيســة لألمــم يف غالطيــة أ ّن بعضـاً مــن أولئــك املته ّوديــن ســافروا إىل هنــاك لــي
«يُق ّو ُمــوا األمــور».
وعندمــا ســمع بولــس بهــذه املشــكلة ،ر َّد وتفاعــل بحــاس شــديد معهــا .وإلدراكــه بــأن
تلــك البشــارة املزيفــة املناديــة بالخــاص بــكل مــن اإلميــان واألعــال كانــت تهــدد عمــل
املســيح ،فقــد كتــب بولــس إىل مؤمنــي غالطيــة كدفــاع حــايس غيــور عــن اإلنجيــل والبشــارة.
وبأقــوى وأشــد كلــات ،يصــف بولــس هــذه التعاليــم الخاطئــة بالوصــف الــذي ينطبــق عليهــا
حق ـاً — فهــي بــكل بســاطة ،تزمــت وتقيــد حــريف شــديد بالتعاليــم.
فدراســة الكتــاب املقــدس يف هــذا الربــع تدعونــا للتجــوال مــع الرســول بولــس ،إذ يهيــب
بالغالطيـ ّـن أن يظل ـ ّوا أمنــاء للمســيح .هــذه الدراســة تعطينــا فرصــة يف ذات الوقــت إلنــارة
مفهومنــا الشــخيص بالحقائــق التــي فتحــت الطريــق أمــام املصلــح مارتــن لوثــر لالنفصــال
النهــايئ عــن رومــا وإرســاء ســلطة إنجيــل الخــاص الكتــايب.
الدكتــور كارل كوســرت هــو أســتاذ الدراســات الكتابيــة يف جامعــة «واال واال» يف كوليــدج
بالي ــس ،واش ــنطن.
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