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�ية  ااإلصالح يف قر�نته �ةاستمرارفهم   اتلار
 جودفري رو�رت بقلم 

) مرات  حة ومستمرة يف اإلصالحُمصلَ   الكنيسة (   ecclesia reformata, semper reformanda  عبارةاُستخدمت  
.  ةسيَّ الكنو ةالالهوتيَّ  افاألهد من الربامج و كب�عدد  عمدل انلاس  ها استخدم وقد ا.أو رمزً  ا شعارً لها جلععديدة 

 )Jodocus van Lodenstein(  ينا تشس فان لود�و�وجود   واليت ألفها ألحد كتب اتلأمالت    وهلا أص  العلماء  عتتبَّ قد  و
اكن قصده،  فماذا    .الشعارات  وأ  العبارات  اب ة يلص� من ُكتَّ أي نيَّ   ينا تشلود�. بال شك لم ت�ن دلى فان  ١٦٧٤اعم  

  وماذا اكن يع� بهذه العبارة؟  

دا. ُودلت هذه الكنيسة  ايلوم باسم هونل ملا نعرفهلحة لألقايلم املتحدة صبالكنيسة المُ  قسيًسا  ينا تشد�ولاكن فان 
  حبياتهم  خاطروا  وال�ين — العديد من املتعلم� جبنيف — القسوس نتيجة عقود من الوعظ األم� من قبل 

 يف املناطق انلاطقة بالفر�سيَّ  اإل�يل، رسالة حامل�
ً

، ثم الحًقا )Low Countries( املنخفضة ان �ابلة من أوال
من    ا وف�ً   ا نتيجة إيمانهم، ولكنهم مجعوا حصادً   سوس القة أقىص الشمال. واستشهد بعض  للمناطق انلاطقة باألملانيَّ 

لقد لقيت رساتلهم حول احلاجة إىل إصالح الكنيسة حبسب الكتاب املقدس صدى دلى العديد من رأوا املؤمن�.  
 .السابقةيسة  فساد الكن 

اذلي  حة،  ُمصلَ ادليانة ال  لقمعح�م لك من �شارلز اخلامس وفيليب اثلا�، سعت حكومة ابل�ان املنخفضة    يف ظل
) معروفة باسم  ١٦٤٨-١٥٦٨. أصبحت هذه اثلورة (إسبانيا  أباطرةة ضد اثلورة اهلونلديَّ  من سبب كبً�ا  اكن جزءً 

لشمايل من ابل�ان املنخفضة. يف هذه ادلولة  دولة جديدة يف اجلزء ا ، واليت نتج عنها ميالد ا  اعمً �حرب اثلمان
،  املسيطرةحة � عروفة أيًضا باسم األقايلم املتحدة، اكنت الكنيسة الُمصلَ ة، واملاهلونلديَّ  اجلمهور�ة  — اجلديدة 
 ابع عرش.  القرن الس منتصف ة من الشعب حبلول  دعم احلكومة، وأصبحت كنيسة األغلبيَّ ىقَّ ل تنت تحيث اك

يف )، كما اكن دليها ١٥٦٣(  هايدلربج ديلل أسئلة وأجو�ة)، و١٥٦١قبلت هذه الكنيسة إقرار اإليمان ابللجييك (
  إىل تقييد دلولة اجلديدة  يف اة  ة الربو�ستانتيَّ السلطات املدنيَّ ل  تدخُّ   ى أدَّ .  ةيَّ سالكن  رةاإلدايف    املشييخ  انلظاماألساس  

أزمة يف الكنيسة يف   إىلا ئيَّ جز ل هذا اتلدخُّ  ىأدَّ . الكنيس اتلأديب مسائل يف  ال سيما حة، ة الكنيسة الُمصلَ حر�َّ 
ة. تم اتلعامل مع هذه األزمة و�سو�تها يف السنودس ادلو� الكب�  عد األرمينيَّ القرن السابع عرش مع تصا  أوائل

دورت اليت    دسسنوإقرارات  بحت  صأ.  ١٦١٩-١٦١٨يف الفرتة ما ب�    )Dordrecht(  دوردر�تمدينة  يف  اذلي ُعقد  
 ة أخرى يف حياة الكنيسة. تم إعدادها بهذا السنودس ذات سلطة عقائديَّ 
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 تعليمه ىلع يد اثن� من  تلىقَّ وقد . ١٦٢٠اعم  )Delft( اعئلة شه�ة بمدينة دلفتيف  ين ا تشس فان لود�و�وجود ودل 
من ) Gisbertus Voetius(  �تيوس توس فوجيسب� يلسوفالفالالهو�  :يف عرصه  األساتذة الُمصلح� أبرز

  من مدينة فران�ر ) Johannes Cocceius( يوها�س كو�يوس  يهو� العهد ال لالعالم ا، و)Utrecht( أوترخت
)Franeker(.  بفو�تيوس  ا رً اكن أ�رث تأثُّ ، إال إنه �الالهوتيِّ الك ة مع الشخصيًّ  ينا تشلود�و�الرغم من صداقة فان .  

يف مدينة أوترخت   ا يلكون راعيً  ينا تشلود�يع فان دُ  .ةواحلياة املسيحيَّ  قيقالالهوت ادلمن  لكىلع  فو�تيوس د شدَّ 
تتسم   ةسيحيَّ امل ياة احل ىلع  من� املؤع �شجِّ ، اكن دائًما و�قسيس. ١٦٧٧حىت موته يف اعم  ١٦٥٣ منذ اعم حيث خدم 

   ة. واحليو�َّ  ضباطباالن

الاكلفي� للكتاب  و  أح  صلَ المُ للتفس�    وفًقا   �شلك واضححة  أنها ُمصلَ   كنيسة اكنت من الواضح  ين ا تشلود� ورث فان  
ة. يف  العبادة، واإلدارة الكنسيَّ و: العقيدة، جوانبون رؤ�تهم للكنيسة يف ثالث املقدس. كثً�ا ما وصف الاكلفينيُّ 

لكنا�س  ا يف معظم الطرق مع  هةمتشابة، حة اكلفينيَّ ة الُمصلَ ونلديَّ ، اكنت الكنيسة اهلةاثلالث املجاالتمجيع هذه 
 أورو�ا.  يف مجيع أ�اءة الاكلفينيَّ 

يف . أثناء حياته عض اتلغي�اتأ�يد بباتل ينا تشلود�فان  ، رأىومع ذلك، تة ىلع اإلطالقثابة وجد حياة كنسيَّ تال 
ف  ت�شُّ نية ب  لك من نظرة ثاقبة يفم يقدِّ رون الهوت العهد اذلي ن الُمصلحون يطوِّ اكن الالهوتيوُّ مثًال، العقيدة، 

  شهد . كما  حقييق   تقدم الهو�هذا  أن    لح�ُص امل  �املسيحيِّ   معظمرأى    .الكتاب املقدس وعمل املسيح   يف  عالناإل
  و�ن يعرف. ه عرصحة يف لَ صألرغون يف العبادة العامة يف الكنا�س المُ لة ااالستخدام املزتايد آل  ينا تشلود�فان 

اليت اكن  اتلغي�ات أنواع � هذه  ة. هل سيعبادة الكنأم �شو�ه يف إصالح اتلغي� اكن هذه إذا  املناقشات حول ما 
 اإلصالح؟       ة رار�َّ استم ُمصلحة والكنيسة ال عندما كتب عن يفكر بها 

يف عقيدة الكنيسة،   حسيناتواتل يف اتلعديالتيفكر  ينا تشلود�لم ي�ن فان  .ىلع هذا السؤال � ال اإلجابة
يف القرن  املصلحون  بها  ذات أهمية قصوى عندما قام هذه اإلصالح اخلاريج مسائل اكنت  ا.هت�دار، وتها عبادو

تم    قد، فإن هذه األمور  ينا تشلود�� أمثال فان  السابع عرش. ول�ن بالنسبة للاكلفينيِّ القرن    أوائلالسادس عرش و
ينت�    رجًال   لم ي�ن .  ا الطفيفة �سبيًّ   اتلغي�ات  أهميةفهو لم ي�ن يفكر يف    ونهايئ.  إ�ازها و�سو�تها �شلك حاسم 

أن الكتاب املقدس واضًحا  . لقد آمن  م واتلغي� رضور�ان وجيدان يف حد ذاتهاليت آمنت بأن اتلقدُّ   الالحقةلقرون  ل
�شلك  حة قد قامت بإصالح هذه األمور ، وأن الكنا�س الُمصلَ ةيَّ سالكندارة اإلالعبادة، ووأسس العقيدة،  ن�شأ

�شلك  هذه األمور  قد فهموا  صلحوناكن المُ  .تعايلم الكتاب املقدسإىل عودة إلصالح ا اكن  صحيح. بهذا املع�،
 ، وتم حسمها.صحيح

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 الرغم من أهميتها على  —  ينا تشلود�مثل فان  القسوس ة ل�ين � أ�رث ما شغل تفك�  لم ت�ن املظاهر اخلارجيَّ 
  . اهلونلدي  اثلا�من اإلصالح  وجزءً  يًّا تق ا ُمصلحً  ينا تش لود�ن فان اك .�ينلادلاخ�  اجلانب ول�ن — القصوى 

اكنوا  ون اإل�ل�. اتلطه��ُّ  ونابليور�تانيُّ اهتمامات  إىل حد كب� �شبه ة اليت �شغل باهلو�اتلايل اكنت األمور ادلينيَّ 
اكنت احلاجة لكمة اهللا، وفًقا ل ص�خال و شلك دقيقة ل�ين �تم إصالح األمور اخلارجيَّ بعد أن  هأن ا مجيعً  دونيعتق

عقيدة  ال يف أيامهم ليس كونه الكب�اخلطر  لقد رأوا يف القلب. ين احلقييق �و ادل الشعب  سوس املاسة أن يقود الق 
يف أن عضو   اتبالشلكيَّ  كاتلمسُّ . ت�من خطورة اتبالشلكيَّ  كاتلمسُّ عبادة األوثان، بل  أواخلرافات  أو اخلاطئة

ذلك مع ، وا كتابيًّ  ةممنظَّ ة يف كنيسة قيقيَّ احل عبادة اليف أن يوافق ىلع العقيدة الصحيحة، و�شارك  الكنيسة يم�ن
َّ   :إشعياء انليبمن  املعارص�ن هل، مقتبًسا �من الفر�سيِّ  املسيحر حذَّ  .إيمان حقييق ليس دليه ال يزال "َ�ْقرَتُِب إِيلَ

ْعُب بَِفِمِه، َو�ُْ�ِرُم� �َِشَفتَ  ا قَلْبُُه َ�ُمبْتَ هَذا الشَّ مَّ
َ
 .  )٨: ١٥(مىت  "ِعٌد َع�ِّ بَِعيًدايِْه، َوأ

 إصالحه ما �ب    وهاإليمان احلقييق  وة  ادليانة احليَّ فاذلي �تاج اإلصالح املستمر من ادلين هو قلب اإل�سان.    اجلزء 
    . عتلطبُّ ا و الالمباالة،و، اتبالشلكيَّ  كاتلمسُّ �ب أن تعارض بقوة  اخلدمة األمينة وباستمرار. 

املعر�ة  رؤ�تهم. يف �شبه ة مت رؤ�ة ل�يانة احلقيقيَّ دورت قدَّ  سنودسو� من معه بأن إقرارات  ينا تشلود�ن فان آم
قرن السادس عرش، يف ال يف الالهوت الُمصلح    ى.القضايا الكربواحدة من    يالد اثلا�عقيدة امل  اكنتة،  ضد األرمينيَّ 

من إقرار اإليمان   ٢٤ابلند  نص ي. فمثًال قد�ساتلللكمة  املرادفات  أحد ك مليالد اثلا� ا تعب�ون استخدم الالهوتيُّ 
 ا تقنيًّ  مع� امليالد اثلا�اكتسب مفهوم ة، باإليمان. ول�ن يف املعر�ة ضد األرمينيَّ  نُودل ثانيةأننا ىلع  ابللجييك

 هو أمر رضوري لإليمان. و  انلفسيدة داخل  عمل السيادي للروح القدس يف زرع احلياة اجلدإىل ال  ، حيث أشارأ�رث
ة احلرة.  كيف أن اإليمان هو عطية من اهللا، وليس عمل اإلرادة البرش�َّ   للميالد اثلا�هذا االستخدام اجلديد    أوضح

 ت علنأقداسة.  �ن الىلع أن �يوا حياة جديدة ساعي�    ،بنعمة اهللا  ،قادر�ناملؤمنون    أصبحكيف  ا  لكنه أوضح أيًض 
 دورت اتلايل:   نودسس إقرار

م اهللا مرسته يف املختار�ن أو ينشئ فيهم تغيً�ا حقيقيًّا، ليس فقط بأن يرسل هلم �شارة اإل�يل  ل�ن ي تمِّ
عن طر�ق الكرازة اخلارجية و�أن ين� أذهانهم بقوة بواسطة روحه القدوس، حىت يتمّكنوا من إدراك وتمي� 

أعمق خبايا اإل�سان؛ فيفتح ما هو مغلَق، ة الروح الُمجّدد ذاته،  ما لروح اهللا؛ ولكنه �تاح، بواسطة فاعليّ 
ر، و�نت ما هو أغلف، و�غرس صفات جديدة داخل اإلرادة اليت �ييها، مع أنها  و�ُلّ� القلب املتحجِّ
 إيّاها من إرادة رش�رة، واعصية، ومعاندة، إىل إرادة صاحلة، وطائعة، 

ً
اكنت حىت ذلك احل� مائتة؛ �وال

 .يّاها، حىت تصنع، مثل شجرة جيدة، ثماًرا من األعمال الصاحلةمرنة؛ و�ّراًك ومقو�ًا إو
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  احلياة  إىل أن تُعاش هذهاحلاجة يف املؤمن ولحياة اجلديد لبدأ املللتأ�يد ىلع  هذه امليالد اثلا�عقيدة  تم استخدام
الراحة   و�دضد اخلطية،  جهاده ايلو�يف إيمانه و�عيش  اتبالشلكيَّ  كاتلمسُّ  بنَّ يتجاملؤمن أن  ىلعاكن . اجلديدة

 .  اهللا وروحه عود ووالرجاء يف 

  بعبارته الشه�ة ينا تشلود�إذن، ماذا اكن يقصد فان 
َ
  ئًا شيقصد ىلع األرجح اكن ي ؟حة ومستمرة يف اإلصالحُمصل

ة،  يَّ سدارة الكناإلبادة، والعوحة من اخلارج من حيث العقيدة، دلينا اآلن كنيسة ُمصلَ  أنه من هذا القبيل: بما 
أخرى قد ت�ون  ا� معبغض انلظر عن لكمة اهللا وروحه.  بواسطةقلو�نا وحياتنا إصالح  ىلع ضماندائًما  نعملفل
 .، فإن هذا املع� األص� �ستحق اتلفك� فيه واحلفاظ عليهذه العبارةهل

 

رئيس الفخري للكية الهوت وستمنسرت  ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وال
يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُممّ� يف سلسلة يلجون� اتلعليميّة املكونة من  

إنقاذ  "منها    كتب  عدة   فومؤل  ،)A Survey of Church History(  "ار�خ الكنيسةمسح شامل تلستة أجزاء بعنوان "
 ). Saving the Reformation( "اإلصالح

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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