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 اإلصالح والرجال املسؤولون عنه 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

عها  تأثرًيا وتغيرًيا للعالم لعمل نعمة اهلل منذ ميالد الكنيسة وتوسُّ يُعتَََب اإلصالح الَبوتستانيت االستعالن األشد 
ة للتاريخ حدثت ىلع مراحل  األول. وهو لم يكن عماًل منفرًدا، أو عماًل بقيادة رجل واحد، بل إن هذه احلركة الُمغريِّ

(، مؤرِّخ الكنيسة  Philip Schaffن تأثريها الرتاكيم هائاًل. كتب فيليب تشاف )خمتلفة، وىلع مدار عقود كثرية، واك
  الشهري، قائاًل:

ُيَعد إصالح القرن السادس عرش أعظم حدث وقع يف اتلاريخ بعد حدث دخول املسيحية إىل  
اتلاريخ. وهو يمثِّل نهاية العصور الوسطى وبداية األزمنة احلديثة. وابتداًء باملجال ادليين، أعطى  

ميّة، جاع اًل من اإلصالح دفعة قوية، سواء بشلك مبارش أو غري مبارش، للكِّ حركة جريئة وَتَقدُّ
الَبوتستانتية القوة ادلافعة الرئيسية يف تاريخ احلضارة احلديثة. اكن اإلصالح، يف جوهره، استعادًة  
، ويه االستعادة اليت أحدثت تأثرًيا ال مثيل هل يف الكنائس، وادلول،  إلجنيل يسوع املسيح احلَِقيِِّقّ

  ويف مسار احلضارة الغربية أيًضا.

فبتوجيٍه من اهلل لألحداث، اكن املشهد العاليم آنذاك متأهبًا لإلصالح ىلع حنو فريد. فقد اكنت الكنيسة حباجة  
دت الكنيسة الاكثويلكية الرومانية الظلمة الروحية، واكن الكت اب املقدس مغلًقا، واجلهل ماسة إىل اإلصالح، وجسَّ

اإلليه،   احلق  بأفضلية ىلع  الكنيس  اتلقليد  اإلجنيل، وحظي  رسالة  فَت  وُحرِّ انلاس،  الرويح مسيطًرا ىلع عقول 
هِملت القداسة الشخصية، واكنت الراحئة الكريهة والفاسدة املنبعثة من اتلقايلد اليت من ُصنع اإلنسان تغطي  

ُ
وأ

 امتدت عدوى الفساد والرش إىل لكٍّ من العقيدة والسلوك العميل.ًّلكا من ابلابا والكهنة، و

من ناحيٍة أخرى، اكن فجر يوم جديد يزبغ، إذ اكنت ادلول اإلقطاعية يف تراُجٍع، ُمفسحة املجال لدلول املستقلة.  
ع وازدياد، حيث اكتشف كريستوفر كولومبوس العالم اجلديد يف اعم   . واكنت الطرق  1492واكن االستكشاف يف توسُّ

ة يف املجتمع. واكنت فرص اتلعلُّم تزداد، واملعرفة تتضاعف.  اتلجارية تُفتتح. كما شهد هذا الوقت ظهور طبقة متوسط
( الطباعة  آللة  جوتنَبج  يوهانس  اخرتاع  ن  هذه  1454وحسَّ لكِّ  ظل  ويف  األفاكر.  نرش  عملية  من  كبري  بشلك   )

العاليم ىلع وشك   املؤثرات، أصبح عرص انلهضة يف أزىه مراحله. عالوة ىلع ذلك، اكن تغيري إضايف يف املشهد 
دوث من خالل اإلصالح الَبوتستانيت يف القرن السادس عرش، جابًلا معه تغيريات كَبى، وال سيما يف كنيسة  احل 

  يسوع املسيح.
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ات اجلذرية، تفرض بعض األسئلة نفسها: ما العوامل اليت أدَّت إىل اإلصالح الَبوتستانيت؟ وأين   يف ضوء هذه اتلغريُّ
وية؟ وأين انترشت؟ وَمن هم القادة الرئيسيون اذلين أشعلوا فتيلها؟ وما  بدأ اإلصالح؟ وكيف نشأت هذه احلركة الق

ز   طِلق هلا العنان ىلع العالم يف ذلك الوقت؟ للبدء يف اإلجابة ىلع هذه األسئلة، ينبيغ أن نركِّ
ُ
احلقائق الكتابية اليت أ

 ىلع عمالقة اإليمان اذلين قادوا اإلصالح.

 الُمصلحون السلطويون 

قرن السادس عرش، ابتدأ اهلل يقيم جمموعة من األشخاص أقوياء العزيمة، املعروفني يف اتلاريخ باسم  يف بداية ال
الُمصِلحني. صحيح أنه قبل ذلك الوقت، اكن هناك ُمصِلحون بالفعل يف الكنيسة، لكن أوئلك األشخاص اذلين  

ية، واألكرث تقوى وأمانة، اذلين شهدتهم  برزوا يف تلك الفرتة اكنوا هم قادة اإلصالح األفضل من انلاحية اتلعليم
الكنيسة ىلع اإلطالق. اكن هؤالء الرجال متعمِّقني يف لكمة اهلل، ويتَّسمون بشجاعة مقدامة يف مواجهة املقاومة.  
كما اكنوا مدفوعني بقنااعت عميقة باحلق، وبمحبٍة لكنيسة املسيح، دفعتهم إىل حماولة ردِّها مرة أخرى إىل معيارها 

دل. فببساطة، تاق هؤالء الرجال إىل أن يروا شعب اهلل يعبدون اهلل حبسب لكمة اهلل. اكن هؤالء الرجال أنواًرا  اخلا 
  ساطعة يف يوم حالك الظالم.

( نيكولز  ستيفن  املؤرخ  أنهم  Stephen Nicholsيقول  ىلع  أنفسهم  إىل  الُمصلحون  ينظر  "لم  الشأن:  هذا  يف   )
  ون".خمرتعون، أو مكتشفون، أو مبتدع

لكنهم، يف املقابل، رأوا فقط أنهم جيرون إاعدة اكتشاف. فهم لم يكونوا بصدد عمل يشء من الصفر، بل باألحرى 
اكنوا ينعشون ما اكن ميتًا. فقد اعدوا مرة أخرى إىل الكتاب املقدس، وإىل احلقبة الرسويلة، وكذلك إىل آباء الكنيسة  

( أوغسطينوس  مثل  ليستم 430-354األوائل،  الكنيسة  (،  تشكيل  إاعدة  يستطيعون  به  اذلي  اإلطار  منهم  دوا 
هو:   شهري  قول  الُمصلحني  هؤالء  دلى  واكن  ومعناه Ecclesia reformata, semper reformandaوإصالحها.   ،

  "كنيسة ُمصلَحة يه دائًما كنيسة مصِلحة".

مدعمة من بعض السلطات احلاكمة    يُطلَق ىلع الُمصلحني لقب "السلطويني" ألن جهودهم يف سبيل اإلصالح اكنت
اللقب تلميزي هؤالء  املدنية أن تفرض اإليمان احلقيِق. ويُستخَدم هذا  السلطة  ىلع األقل، وألنهم آمنوا بأنه ىلع 
حتَظ  لم  اذلين  "األنابابتيست"(،  أو  املعمودية،  معيدي  طائفة  إىل  )املنتمني  دين  املتشدِّ الُمصلحني  املصِلحني عن 

[ الن لكمة magisterialعٍم من السلطات. يطلَق ىلع هؤالء الُمصلحني أيًضا لقب "السلطويني" ]جهودهم بأيِّ د
magister .د اإلصالح السلطوي بالفعل ىلع سلطة املعلِّمني    اإلجنلزيية قد تعين "املعلِّم"، حيث شدَّ
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  الكتاب املقدس وحده 

ص يف مخسة   شعارات تُعَرف باسم "سوال" اإلصالح: سوال سكريبتورا  بمرور الوقت، صارت رسالة الُمصِلحني تتلخَّ
فيدا   سوال  وحدها"(،  )"انلعمة  جراتيا  سوال  وحده"(،  )"املسيح  كريستوس  سوالس  وحده"(،  املقدس  )"الكتاب 
)"اإليمان وحده"(، سوىل ديو جلوريا )"جمد اهلل وحده"(. وقد صار الشعار األول، وهو سوال سكريبتورا، هو املعيار  

  يمزيِّ حركة اإلصالح.اذلي 

ثانيًا، سلطة   املكتوب؛  إعالنه  وسلطة  الرب  أواًل، سلطان  الروحية.  السلطة  من  أشاكل حمتَملة  ثالثة  فقط  توجد 
اكنوا   وحده"،  املقدس  "الكتاب  قائلني  الُمصلحون  نادى  وعندما  البرشي.  العقل  سلطة  ثاثلًا،  وقادتها؛  الكنيسة 

اهلل  بسلطان  تقيُّدهم  عن  ون  )  يعَبِّ بويس  مونتجومري  جيمس  عَبَّ  املقدس.  الكتاب  عنه  يعَبِّ   Jamesكما 

Montgomery Boice،أو  ( عن جوهر هذا اإليمان اكتلايل: "إن الكتاب املقدس وحده، وليس ابلابا، أو الكنيسة
طلقة، فقط اتلقليد الكنيس، أو املجامع الكنسية، أو حىت األحاسيس واملشاعر الشخصية، هو سلطتنا انلهائية وامل

الكتاب املقدس وحده". واكن اإلصالح يف جوهره هو أزمة تتعلق بتحديد السلطة اليت ينبيغ أن حتظى باألولوية 
الكنيسة أن سلطة  روما  ادَّعت  املقدس    عتمد ىلعت  والسيادة.  الكتاب  وسلطة  واتلقليد،  املقدس  الكتاب  سلطة 

الكنسية. لكن، آمن املصلحون بأن السلطة تنتيم إىل الكتاب املقدس    وابلابا، وسلطة الكتاب املقدس واملجامع
   وحده.

  كتب تشاف يقول:

الوثنية   روح  منعشني  القديمة،  الالكسيكية  الكتابات  إىل  اإلنساين  املذهب  أتباع  رجع  بينما 
روح  ايلونانية والرومانية من جديد، رجع املصلحون إىل الكتاب املقدس بلغاته األصلية، منعشني  

املسيحية الرسويلة من جديد. وقد دفعهم محاٌس من حنو اإلجنيل، لم يُعَرف منذ أيام بولس. فقد  
قام املسيح من قَب تقايلد البرش، وكرز مرة أخرى بكالمه، ًّلكم احلياة والقوة. والكتاب املقدس،  

ًصا للكهنة وحدهم، تُرِجم من جديد، وىلع   حنو أفضل من اذلي اكن حىت ذلك الوقت كتابًا خمصَّ
أيِّ وقت مىض، إىل لغات أوروبا املحلية وادلارجة، وأصبح كتاب اعمة الشعب. ومنذ ذلك احلني،  
م بنفسه إىل ينبوع الويح، وجيلس عند قديم املعلِّم اإلليه، دون   صار بإماكن أيِّ مسييح أن يتقدَّ

  إذن أو تدخل من الاكهن.
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  نبع انلعمة اإلهلية

أدى هذا اتلقيُّد بالكتاب املقدس وحده إىل إاعدة اكتشاف عقائد انلعمة. وأيُّ رجوع إىل الكتاب املقدس ال بد أن  
سوالس كريستوس )املسيح    -يقود إىل احلق املتعلِّق بسيادة اهلل يف انلعمة الُمَخلّصة. وإن "السوال" األربع األخرى  

تفيض من   - يدا )اإليمان وحده(، سوىل ديو جلوريا )جمد اهلل وحده( وحده(، سوال جراتيا )انلعمة وحدها(، سوال ف
  سوال سكريبتورا )الكتاب املقدس وحده(.

اكن الُمصلح األول راهبًا أوغسطينياا، قام بتسمري مخس وتسعني أطروحة معارضة للممارسة الاكثويلكية الرومانية  
. واكن هذا الراهب  1517أكتوبر اعم    31يف فيتنَبغ بأملانيا، يف  املتعلِّقة ببيع صكوك الغفران، ىلع باب كنيسة القلعة  

( لوثر  مارتن  حركة  1546-1483يُدََع  أطلق  ما  هو  مطرقة  حيمل  راهب  عن  الصادر  اجلريء  اتلرصف  وهذا   .)
(، ومارتن  1555-1487(، وهيو التيمر )1531-1484اإلصالح. ثم تبعه ُمصِلحون آخرون، مثل أولريش زوينجيل )

- 1500(، وجون روجرز )1560-1497(، وفيليب ميالنكثون )1536-1494(، وويليام تيندل )حنو 1551-1491بورس )
(. ومجيع هؤالء اكنوا مكرَّسني يف ثبات للحق 1564-1509(، وجون اكلفن )1575-1504(، وهيرنيتش بويلنجر ) 1555

  الكتايب وانلعمة السيادية.

 

س ورئيس هيئة "  ن ا ستيفن لوس د.   (، اليت يقع مقرها يف  OnePassion Ministriesخدمات وان باشون" )هو مؤسِّ
داالس. وهو عضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وأستاذ وعميد لقسم ادلكتوراة يف اخلدمة بكلية ماسرت  

الكتب، منها   العديد من  ألَّف  الوعظ اتلفسريي. وقد   The Passionate Preaching ofلالهوت، ومدير معهد 

Martyn Lloyd Jones    ،)"مه مارتن لويد جونز )"جون    John Knox: Fearless Faithو))"الوعظ الشغوف اذلي قدَّ
 )"حلظة انلطق باحلقيقة"(.  The Moment of Truthونوكس: إيمان ال خيىش شيئًا"(، 

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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