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 الُمصلِحون احلقيقيون 
 ب�ك بارسنس بقلم 

  سوء االستخدام ا لًض وصار من أ�رث الشعارات تعرُّ ) semper reformanda" ( ِطَف شعار "اإلصالح مستمرتُ لقد اخ
هوه، ثم طابلوا شعار القرن السابع عرش هذا وشوَّ   (progressives)  وناتلقدميُّ   أخذلقد  .  و�ساءة الفهم، يف يومنا هذا 

ة باستمرارثقافتنا  من أجل مواكبة �شلك دائمالهوتنا، و�نا�سنا، و�قرارات إيماننا  بتغي� فإن  ومع ذلك،. املتغ�ِّ
 . "اإلصالح مستمر" ال يع� ما يعتقدون أنه يعنيهشعار 

"يع� "  "اإلصالح مستمر" الإن شعار   ل"،  ، أو "دائم اتلغ�ُّ ول�ن باألحرى يع� ".  ائم اإلصالحأو حىت "ددائم اتلحوُّ
جزًءا من مجلة    semper reformanda  ، اكنت هاتان اللكمتانألول مرةفعندما تم استخدامه  ".  "قابل لإلصالح دائًما 

  . " الكنيسة ُمصلََحة وقابلة لإلصالح دائًما " واليت تع�، ecclesia reformata, semper reformanda: أ�رب و�
 أ�رث وضوًحا وحىت ت�ون هذه اجلملة 

ُ
،  "لكمة اهللال وفًقا "، أي secundum verbum Dei ضيفت الحًقا عبارة، أ

 نا هذا الشعار من االهتمام الرعوي بأن  �شأ".  لكمة اهللاوفًقا لحة وقابلة لإلصالح دائًما  لَ الكنيسة ُمَص : "تلصبح اجلملة
ة، بل ي�ون  ُ�َرد معرفة نظر�َّ  وأن الهوتنا لن ي�ون —  ة اهللا لكمبواسطة  دائًما  سوف نُصلَح �ن، كشعب اهللا،

بساطة، أن ي�ون الهوتنا الُمصلَح اذلي حبسب لكمة اهللا،  ب. ُمعروفًا و�بو�ًا وُمعاًشا يف لك جوانب احلياةالهوتنا 
 . ُمصِلًحا حلياتنا ىلع ادلوام

ٌ ؤسس ىلع لكمة اهللا امل الهوت ال الالهوت الُمصلَح أساًسا هو  �ُشلكِّ الهوتنا، و�ن    اليتألن لكمة اهللا � . به ومشلكَّ
  جوهر لكمة اهللا لك يوم و� لك جيل. هذا هو  إىلباستمرار  نعود بواسطة هذا الالهوت عندما  متم إصالحهاذلين ي

.  وتطبيقه  هللا تُعلِّمه لكمة اأي اإلقرار بما    —  اإلصالح يف القرن السادس عرش، وهو ما يعنيه أن ي�ون املرء ُمصلًَحا 
ون، ول�ن  حون احلقيقيُّ ، ليس الرجال أنفسهم هم الُمصلِ ومع ذلك. الكنيسة  انفلكمة اهللا وروحه القدوس يُصِلح

ام اإلصالح اإلل�  . باألحرى هم و�ء وُخدَّ

إصالح  يف لوثر و�لفن جبرأة  �رشع فلم . حونبهذا املع�، لم ي�ن مارتن لوثر، وجون اكلفن، وغ�هم هم الُمصلِ 
أصلحت لكمة اهللا والروح القدس  .  بتواضٍع حلق اللكمة الُمصِلح وقوة الروح القدس الُمصِلحة  وا بل خضع  ؛الكنيسة

يف   وا ساعدهم اذلين اكن لوثر و�لفن . حان الكنيسة منذ ذلك احل�الكنيسة يف القرن السادس عرش، وهما يُصلِ 
 .السلطة املعصومة لإليمان واحلياة باعتباره  املقدس، والكتاب املقدس وحده،  الكتاب�و  الكنيسة  توجيه 
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لن ينت�    —  لكمة اهللا وروح اهللا يف إصالح الكنيسة  أي عمل  —  اإلصالحلم ينته، ولن ينت� أبًدا، ألن  اإلصالح  
فإن   ،ذللكحياتنا.  وحتوُّلقلو�نا،  غي�يعمل باستمرار ىلع جتديد أذهاننا، وت اهللا فلكمة اهللا قادرة دائًما وروح. أبًدا

ة  ة، وليس حسب ثقافتنا لكمة اهللا غ� املتغ�ِّ ل وفًقا " لإلصالح قابالً " سيكون ، أي الكنيسة، شعب اهللا املتغ�ِّ
 .باستمرار

 

كنيسة سانت أندروز  ل   الرئييسالرايع  و،  تلوكوتيبهو رئيس حتر�ر �لة  )  BurkParsons@(  ادلكتور ب�ك بارسنس
  قص� كتاب " شارك يف ترمجة وحتر�ر.  وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� ،يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا

 . بقلم جون اكلفن ) A Little Book on the Christian" (ةعن احلياة املسيحيَّ 

 

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