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 رضورة اإلصالح 

 بقلم رو�رت جودفري 

حبطرس، و�ولس  ينتهرحىت يف العهد اجلديد نرى �سوع . الكنيسة يف احتياج دائم لإلصالحإن  أهل   يصحِّ
إلصالح. ل�ن السؤال اذلي نواجهه هو  إىل ا ستحتاج دائًما  فإن الكنيسةخطاة،  املؤمن� دائًما  بما أن. كورنثوس 

 ة؟ االحتياج رضورة حتميَّ مىت يصبح  

.  القرن السادس عرش أن اإلصالح يف أيامهم رضوري و�ب القيام به بأقىص رسعة املصلحون العظماء يف استنتج 
وا ىلع أن  اذلين أرصُّ   أوئلكفقد رفضوا، من ناحية،  .  و� سعيهم من أجل إصالح الكنيسة رفضوا اجتاه� متطرف�

  اذلين اعتقدوا رفضوا أوئلك من ناحية أخرى، . وهر�َّة ج إىل تغي�اتاألساس سليمة وال حتتاج اكنت يف الكنيسة 
ستحتاج  ذري، لكنها اجلصالح اإل حباجة إىلاكنت الكنيسة . يف لك تفصيالتها  اكملة كنيسة إ�شاء يمكنهم هأن

 . لكتاب املقدس هذه االستنتاجات من دراستهم لإىل ل املصلحون وصَّ ت. نفسها إصالح دائًما إىل 

جون اكلفن كتابة دفاع   من)  Strasbourgُمصِلح سرتاسبورج (   )Martin Bucer(  ، طلب مارتن بورس١٥٤٣يف اعم  
  شباير ) يف املجلس الترش�يع املزمع إقامته يف Charles Vإلمرباطور �شارلز اخلامس ( لعن اإلصالح تلقديمه 

)Speyer اإلمرباطور الاكثويليك ُ�اط بمستشار�ن �اولون إحباط �اوالت . اكن بورس يعلم أن ١٥٤٤) اعم
 . ةيَّ الربو�ستانت القضيةىلع ادلفاع عن   األ�رث قدرةأن اكلفن هو الواعظ �ن يعتقد و ،اإلصالح يف الكنيسة

اطور لم يُقِنع هذا الكتاب اإلمرب". رضورة إصالح الكنيسة" بعنوان ي و�تب أحد أفضل أعماهلقبل اكلفن اتلحدِّ 
 اإلطالق.  شأن قضية اإلصالح ىلع� ما ُكتبأفضل  أصبح الكث�ون يعتربونه رغم رصانته، ول�ن

ىلع  اكنت اكلفن أن األمور  رشح". و خط�ةو عديدة"أمراض  بها أن الكنيسة ىلع بدأ اكلفن برصد اتفاق اجلميع 
رفض االعتقاد بأن  كما ا". ا بطيئً انتظار "عالجً درجة من السوء ال �سمح بأي "تأخ� للبدء" يف اإلصالح وال �سعها 

ع و"� مدانون  ي املصلح إيماننا". أقام لوثر وآخر�ن" يلحفظوا "صحة    اهللا أن "  أرص ىلعيف املقابل،    ".ضاربإصالح ُمترسِّ
دة وأن وحده احلق الكتايب قادر ىلع جتديد الكنيسةاكنت ة املسيحيَّ  أسس رأى اكلفن أن   . ُمهدَّ

�شلكِّ هذه اجلوانب ما داعه اكلفن   اكنت حباجة إىل اإلصالح.  حياة الكنيسة يف أر�عة �االت كب�ة نظر اكلفن إىل
وجسد   ."نة من "عبادة طاهرة وسليمة للرب" و "خالص البرشفنفس الكنيسة ُمكوَّ  . وجسدها  نفس الكنيسة
  يف صميم هذه األمور اكنت اكلفن، ل بالنسبةالكنيسة".  إدارة الفرائض املقدسة" و " مارسةن من "الكنيسة ُمكوَّ 
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الكتاب  حلياة الكنيسة وال يم�ن فهمها �شلك صحيح إال يف ضوء تعايلم  رضور�َّة اإلصالح. ف�  شاتقمنا 
 . املقدس

 يف وقت سابق،. اثلابتةاكنت إحدى ر�ئزه  هذه كأول قضايا اإلصالح، ول�ن اهللا اكلفن عبادة  وضعقد يفاجئنا 
�ادعة   هللا ىلع خالصنا من عبادة  أشد خطرً   يشء  ال يوجد: "قائالً   )Sadoletoلاكردينال سادويلتو (إىل ا  اكلفن  كتب

عبادتنا ما إذا  تُظهر . معاي� اهللاهذا اللقاء حبسب  يتمو�ب أن فيه باهللا، نلتيق املاكن اذلي فالعبادة � ". وفاسدة
من أشاكل  �ن بمقاييسنا � شلك  نُقيمها فالعبادة اليت هلا. �ضع  اعتبارها السلطة اليت ب لكمة اهللاحًقا ا نقبل كنَّ 

 . الوثنيَّةعبادة وتعب� عن البر األعمال 

 ر:  قضية اإلصالح العظ� و� عقيدة اتلرب� يف كث� من األحيان أنهتناول اكلفن ما نراه  بعد ذلك،

ىلع أساس أمام اهللا ا األعمال اليت يقوم بها إ�سان، فهو ُ�سب بارً ا اكنت صفة د ىلع أنه أيًّ نؤ�ِّ 
باحتساب بر املسيح   ،يف املسيح�انًا  يتبنَّاه دون أي اعتبار لألعمال، اهللا، ة؛ ألن رمحة املجانيَّ ال

رر اإليمان، بمع� أن اإل�سانهذا ما �سميه ب  كما لو اكن بره هو.  ،لصالح هذا اإل�سان  ، بعد أن حترَّ
نلفسه،  �تاجههو بر  اهللا أن األساس الوحيد لقبوهل أمام يصبح مقتنًعا باألعمال،  ثقة يفن لك م

  ) ا قد ساد هذا اخلطأ لك األزمنة تقر�بً ، (و ا العالم دائمً   يضل فيها و�قرتضه من املسيح. انلقطة اليت  
 .عمالباأل اهللانعمة  ال يزال �ستحق إىل حد ما ة، اجلزئيَّ   عيو�هر أن اإل�سان، برغم تصوُّ   يف�

الكنيسة.  و�دارةأي الفرائض املقدسة  :دعمها جسد الكنيسةي ة اليت �ُشلكِّ نفس الكنيسة هذه األمور األساسيَّ 
الكنيسة   ترفض إدارة �ب أن و الكتاب املقدس.  مارستها حبسبالبسيط و وانليق إىل معناها الفرائض   إاعدة�ب 

 . اهللالكمة  �الفاملؤمن� بما  ائرقيِّد ضملك طغيان ي 

العديد من  رضوري، يف  بالفعل  هو    بلكنيسة يف أيامنا هذه، يمكننا استنتاج االحتياج لإلصالح،  إىل ال ننظر    عندما 
أن   �بل�ن ووروحه.  اهللاو� نهاية املطاف لن يُصِلح الكنيسة إال لكمة . للغاية جاالت اليت اهتم بها اكلفنامل

 .ق هذا اإلصالح يف أيامنا يتحقَّ بأمانة من أجل أن نص� ونعمل 

 

ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكية الهوت وستمنسرت  
�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُممّ� يف سلسلة يلجون� اتلعليميّة املكونة من  يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار
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  ،كتبال العديد منومؤلف  )،A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةستة أجزاء بعنوان "
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح"منها "

 

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