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 اإلصالح  استمرار�ة
 بقلم رو�رت جودفري 

رنا اعم مارتن لوثر حيث هو  ٢٠١٧إن اعم  �ب أن نواصل اإلصالح، فهو ليس   ولكننا باإلصالح.  احتفلنا و تذكَّ
يزال حر�ة هامة للحق واحلياة يف كنيسة �سوع.    والاإلصالح  ة. اكن  نزوره من ح� آلخر ضمن جولة سياحيَّ   ا متحفً 

هذا السؤال �دها يف الشعار   نابلعض أن اإلجابة ع  يعتقد هدف اإلصالح وندفعه لألمام؟  كيف �افظ ىلع 
فنحن نواصل اإلصالح عن طر�ق أن �ستمر يف اإلصالح دائًما. هذا الشعار هو   .دائًما ُمصِلحون" حون وُمصلَ "

ما اكن م هذا الشعار تلرب�ر عكس �ُستخدَ  يف بعض األحيان هأن� املشلكة . صحيح بالفعل مفيد إذا فهمناه �شلكٍ 
    يقصده يف األساس.

ُ   اذلين  أوئلك  األشياء  غ�ِّ : اكن ىلع اإلصالح أن يُ من قبيلسيئون استخدام هذا الشعار ينت� بهم األمر بقول يشء  �
أن �عل  الكنيسة. �بيف اخلاطئة اليت  شياءأن نواصل تغي� األ علينا اخلاطئة اليت اكنت داخل الكنيسة، و

ن  ة حىت نتم�َّ ات وانلاموسيَّ ص من الشلكيَّ . �ب أن نتخلَّ ايلومأوضح وذات صلة بواقعنا  ة مفهومة �شلٍك املسيحيَّ 
 العظيم. �ب أن �ستمر يف اإلصالح دائًما.   ي عمل الكرازيف ال امليض قُدًما من 

مفهومة،  والة، ة فعَّ ة حيَّ املسيحيَّ أن ت�ون فجميعنا نر�د  ا.لشعار جيدً االستخدام ليبدو هذا  ، قدللوهلة األو�
يف اإلصالح عن اإلصالح دائًما ون ن �ستمرِّ مَ يف الواقع  يبتعد، يف كث� من األحيانواعملة بالكرازة. ول�ن 

طون أو  بسِّ سة. فهم يُ قدَّ المُ  الفرائض الوعظ، ووالعبادة، و�شأن الكتاب املقدس واتلرب�ر،  �شأنالعظيمة  اهتماماتهو
صار  "دائًما ُمصِلحونتعب� "باحلق الكتايب. ف املرتبطةالعديد من القضايا اهلامة  تتجاهلة بطرق �زتلون املسيحيَّ 

 بات ومعاي� العالم.   تطلِّ االزدياد يف اتلوافق مع مُ  ع�ي

إن   نلا ايلوم. يعنيهأن أو ما �ب  — ىلع اإلطالق ما اكن يعنيه أصًال هذا األسلوب يف اتلعامل مع الشعار ليس 
ة حول  ح نقطت� يف اغية األهميَّ م هذا الشعار يلوضِّ . لقد ُصمِّ ليس كذلك، ول�ن معناه ُمبهمهذا الشعار  أصل

 ح�.     مؤمن� ُمصلَ ك  هو�َّتنا 

 
َ
صل   :حونُم

.  اختصار  الواقعيف  فهذا  حون  ر أننا ح� نُطلق ىلع أنفسنا لكمة ُمصلَ نتذكَّ حون. �ب أن  أننا ُمصلَ �  انلقطة األو�  
رتنا تنا وغ�َّ قد  أن لكمة اهللا    بمع� حون  ُمصلَ �ن    .لكمة اهللاأصلحتنا  مؤمنون    �نالعبارة الاكملة �:  ف زنلا   . ما طهَّ
الكنيسة األو�،   كما قبلتها ة للعهد اجلديد بمع� أننا نقبل األسفار القانونيَّ  ،ننت� للكنيسة اجلامعةسيحيِّ� م
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  اخلالص. عن ون يف مفهومنا غسطينيُّ وكما أننا أ .ستولويج� كما نقبل اتلعر�فات القديمة ملفاهيم اثلالوث والكر
عن   ابتعدتقد  ،الوسطىو ةديمالق  ذ العصورمن للكنيسة، �تلفة أن تقايلد ىلع ح�فق أيًضا مع الُمصلِ لكننا نتَّ 

 تصحيحها بواسطة الكتاب املقدس.   و، و�اتلايل اكن �ب إصالحها ألكمة اهللا

فهم الكتاب  قد ، لإلصالحاجلناح الاكلفي�  وال سيما  ،بذلك أن اإلصالح حون، فنحن نع�عندما نقول إننا ُمصلَ 
تلخيص    أفراًدا. تم  �ة، والكنيسة، واملؤمنالعقيدة املسيحيَّ   للمساعدة يف تطه��شلك صحيح    وقام بتطبيقه  املقدس

حة.  للكنا�س الُمصلَ  أدلة األسئلة واألجو�ةلكمة اهللا يف إقرارات اإليمان و عنح� العظيمة للُمصلِ  وِحفظ األفاكر
كنا  ة تمسُّ و� استمرار�َّ  .ف� اإل�از العظيم والراسخ لإلصالح صحيحة. زالت  وما صحيحة اكنت هذه اتلعايلم 

ده حون ُمصلَ  أننا حون أيًضا. مفهوم بها ي�من مع� أننا ُمصلَ  حة، واليت  لكنا�س الُمصلَ اإقرارات إيمان  يشء حتدِّ
    .حبق ونها �قبليؤمن بها املسيحيُّون الُمصلَحون و زال  ما 

 : دائًما ُمصلِحون

تاج  ، ول�ن لك جيل �حمع� أن ي�ون ُمصلَ   مرة أخرى م  أن يتعلَّ إىل  ندرك أن لك جيل ال �تاج فقط    مع ذلك،
نحن �فق  فال يف االستمرار يف اإلصالح دائًما. �تاج أن �ستمر يف اإلصالح دائًما ألننا خطاة. أن ي�ون فعَّ  أيًضا 

ا تام، فإنن  حون اكنوا أيًضا خطاة ولم يفهموا لك يشء �شلٍك ن الُمصلِ أ. و�ذ ندرك  �بيف فهم واتباع احلق اإلل� كما  
ال يع�  حنا.  لكمة اهللا لنسمح هلا أن تُصلِ إىل  بًدا  أ إصالح أنفسنا وحياة كنا�سنا عن طر�ق الرجوع دائًما ودائًما  نر�د  

 املوروث الكتايب اذلي  غ�ِّ احتياجات العالم احلارض أن تُ  عناذلكية  ألفاكرنا االستمرار يف اإلصالح دائًما أن �سمح 
 نا.    حون والسماح هلا أن تغ�ِّ الرجوع للكمة اهللا مثلما فعل الُمصلِ  ول�ن يع� .مناه من اإلصالح�سلَّ 

اكن جون   . ة واثلقافة�ال املسيحيَّ  إحدى الطرق اليت يمكننا من خالهلا رؤ�ة احلاجة إىل إصالح أنفسنا � يف
جبعل ادلولة وقبل من  قانونيًّا  واملجتمع من خالل تأسيسها اثلقافة  ىلعر بأن الكنيسة �ب أن تؤثِّ  ا اكلفن مقتنعً 

 ا �تلفً  ئًا شي نا معلِّ  أن الكتاب املقدس يُ � ح الُمصلَ  حيِّ�ي معظم املسفة. ايلوم، يعتقد املز�َّ  اتدلولة حتظر ادليانا
  األخالقيَّة   هم قلق العديد من املؤمن� حول اتلغي�ات. يم�ن تفُّ املجتمعاملسيح و  وعنالكنيسة وادلولة،    عنتماًما  

رتفيه ال، وةيربايلَّ للاعالم وسائل اإلاليت حتدث يف ثقافتنا. تضافرت عقود من اتلعليم العلما�، و  ى ربة الكُ الفكر�َّ و
  للتفك� والعيش. إن املسيحيُّون   انلاس إىل منهجيَّة ما بعد مسيحيَّة العديد من    قيادةخاليق مع قوى أخرى ل األغ�  

  .ةرات و� حبثهم عن بدائل ثقافيَّ ر هذه اتلطوُّ يف ادار�هم ملخاط ىلع حق
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فرسالة اإل�يل نفسها   .ة ورسالة اإل�يلاثلقافيَّ  هتمامات�لط ب� هذه اال أالول�ن �ب أن ن�ون حذر�ن 
د أن  .  ا ثقافيًّ   ا ليست برنا�ً    ة اإل�يل املسيحيَّ رسالة  ة. ل�ن  ة ثقافيَّ ة وتطبيقات عمليَّ رسالة اإل�يل هلا أهميَّ من املؤ�َّ

فرسالة اإل�يل    .الشيويع االستبداد  ة حىت  اإلسالميَّ إىل اثليوقراطيَّة  ة  الوثنيَّ   روما   من  ،زدهر يف أي ثقافة ت أن    ا يمكنه
جديدة �شمل    خليقة  غلب اخلطية واملوت من أجل شعبه، وهو يب�و� األخبار السارة بأن �سوع قد أ�مل لك بر،  

 لك شخص يتوب و�ؤمن.   

إن مفهوم  . الكتاب املقدس  يف اجلديدة اليت � نتاج هذا اإل�يل اخلليقةم عن هذا اإل�يل وعن حياة هذه تعلَّ ن
الشغف أن نعرف، و�ب،    إنه ونص� أفضل.  لكتاب املقدس حىت نتغ�َّ إىل االرجوع ادلائم  يع�  اإلصالح    استمرار�َّة 

 ونعيش لكمة اهللا.   

ح اذلين  هؤالء  يلجأاغبًلا ما نلا هذه انلقطة.  ٢٠- ١٦: ٢٨ة العظ� املذكورة يف مىت لفحص ادلقيق لإلرسايلَّ ا  يوضِّ
حياة   يفة واالخزتايلَّ  الُمبتكرة أسايلبهم  تلرب�ر  املهم  هذا انلص إىل " اإلصالح "استمرار�َّة�سيئون استخدام شعار 

سيدفع   يشء"أفعلوا أي  :لكمات �سوع، نرى بوضوح أنه لم يقل إىل حًقا . ول�ن عندما ننظر الُمعارِصة الكنيسة
    ذا إذن قال؟ما هدف الكرازة إىل األمام". ف 

، نرى  
ً

عبدوه حىت و�ن اكن دليهم    أي أوئلك اذلينن اكنوا تالميذه ورسله،  مَ   يأمر  ة العظ�يف اإلرسايلَّ أن �سوع  أوال
أن �سعوا  أرادهم الربنامج اذلي  أعطاهم حًقا  وهو .موه مِّ لعمل اذلي داعهم يلتإعدادهم ل قصدبعض الشكوك. فهو 

 تلحقيقه يف الكنيسة.  

م املسيح ثانيًا،  عن نفسه. سوف �دم اتلالميذ �سوع بطر�قة صحيحة و�أمانة فقط عندما  ا واضحً  ا ترص�ً  قدَّ
إن قيامته ال العايل واملرتفع.    رب بل هو ال  ،مهم اذلي مات وقام ثانية من األمواتعلِّ ته. فهو ليس فقط مُ يعرفون هو�َّ 

رِْض" (رؤ�ا عتباره ا ب د بل أنه ُمجَّ  أخرى فحسب،مرة ىلع قيد احلياة أنه  تع�
َ
ُدفع إيله فقد ). ٥: ١"َرئِيِس ُملُوِك األ

). فسلطانه  ١٨: ١٦ه (مىت ة أن تقف ضدَّ ة أو روحيَّ أرضيَّ  يم�ن ألي قوى  كنيسته، وال بالفعل لك سلطان يلب�
 جاح اذلي يبتغيه لكنيسته. يضمن انل 

ال يقترصون  فهم  .من لك األمم أن يتلمذوا آخر�نت�ليفهم أن يتلمذوا آخر�ن. اكن اتلالميذ لكَّف املسيح ثاثلًا، 
 مع� أن يتلمذوا آخر ين، األخبار السارة للك األمم. ول�ن، ما  إعالنايلهود بل ت�ليفهم هو  وإرسائيل أىلع 
 اتلعليم هما وهل شق�،  املسيحت�ليف إن ؟ �شلك صحيح لوعظ باإل�يلا مع� سؤال ما لطر�قة آخري ل و�
، إن خدمة الكنيسة من وعظ وتعليم،  لمسيحطبًقا ل  يلتلمذوا آخر�ن.الرسل احلق عن �سوع  �ب أن يُعلِّم  .  عميدواتل
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بهذه   � فاتلالميذ الُملكَّ كذلك �ب ىلع . تللمذة اآلخر�ن رضوري  � أمر  ،�خاصة ما يقوم به قادتها الرسميِّ 
سةظ� خدمة  ة العُ ب اإلرسايلَّ تطلَّ تأيًضا.  اآلخر�ن  دوا  عمِّ أن يُ   اإلرسايلَّة خدمة  يف الكنيسة و�ذلك    الفرائض الُمقدَّ

 ته اجلديدة يف املسيح.   ختم احلياة اجلديدة للتلميذ وهو�َّ عالمة وة �  املعموديَّ بها. إن  اتلعليم

بموجز   املسيح لم يأذن يف اغية األهميَّة �شلك خاص. مه اتلالميذ. هذه انلقطةعلِّ يُ �ب أن ما  املسيحد حدَّ رابًعا، 
ون  اتلالميذ احلقيقيُّ بل ير�د من تعايلمه.  ُ�تارة تالميذ جدد عن طر�ق أجزاءال تتم صناعة خدمته.  صغ� عن

  عالن اإل ءملون إىل اتلالميذ احلقيقيُّ يتوق  ىلع ذلك. عليهم احلصولو�ب  ذلك، ون�ستحقِّ لك تعايلم املسيح، و
 .  املسيح عن

�تاج  ال    .سلطانه وسيادتهفلن يرت�هم    دائًما.  يكون معهم س  أثناء قيامهم بإرسايلَّتهتلالميذه أنه    املسيح د  �َّ أخامًسا،  
 . املسيحألنه مضمون حبضور و�ر�ة  هملناورة واتلالعب تلحقيقإىل ا انلجاح يف اإلرسايلَّة

. ل�ن ال �ب أن �ستخدم  من خالهل الكنيسة  تعملالربنامج اذلي �ب أن  بالفعل �  ظ� ة العُ اإلرسايلَّ إن 
كنيسته أن ت�رز حبسب  املسيح ف �لِّ استخدام أي أسلوب للكرازة. لم يُ  رب�رظ� كشعار تل ة العُ اإلرسايلَّ 

 حنا دائًما. ظ� � جزء من لكمته، و�ب أن تُصلِ ة العُ اإلرسايلَّ إن حكمتها بل حبسب تعايلمه. 

� أوقات  و. �شلك شاملإصالحها �ب و السلوك خط� يف العقيدة أو  أحيانًا عرب اتلار�خ، تمر الكنيسة بتدهورٍ 
ل�ن  إصالح جذري. هناك حاجة إىل أن  فرتضونكنيسة و�من معدل نمو ال باإلحباط املؤمنونقد �شعر ، أخرى 

لإلصالح  حاجة�ون هناك ت حينما  . صحيح فقط الفحص ادلقيق للكمة اهللا يم�ن أن �ساعدنا يف حتديد ما هو 
، حينما ت�ون الكنيسة أمينة، من ناحية أخرى . بقوة إيلهجب أن �سىع يف —لكمة اهللا لك  — طبًقا للكمة اهللا

  ،ذلا . "لكمة اهللا فعلت ذلك" :الرب. قال لوثر عن إصالحهعند وتنتظر مواسم نعمة أغ� من  ربٍ �ب أن تثابر بص
 . "لكمة اهللا �ب أن تفعل ذلك" :ستمرد مُ �ب أن نقول عن لك إصالح جيِّ 

 

وستمنسرت  ة الهوت ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ 
نة من  ة املكوَّ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُمم�َّ 

  ،كتبال العديد منف ومؤلِّ  )،A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةة أجزاء بعنوان "ستَّ 
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح"منها "
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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