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 الهويتٌّ للكِّ العصور: جون اكلفن 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

( ُيَعد أهم اعلم الهوت بروتستانيت للك زمٍن وعرٍص، وإنه يظلُّ  1564-1509لفن )يمكن القول بسهولة إن جون اك
واحًدا من الرجال العظماء حبقٍّ اذلين أتوا إىل احلياة ىلع اإلطالق. وهو الهويتٌّ من الطراز العاليم، وُمعلِّم شهري،  

د تأثرًيا يف الكنيسة منذ القرن األول.  ورجل دولة كنيس، وُمصِلح باسل. وذللك، يعترب كثريون أنه اكن الرجل األش 
وباستثناء ُكتَّاب األسفار الكتابية أنفسهم، ُُيَسب اكلفن أشد خدام اللكمة تأثرًيا اذلين شهدهم العالم ىلع اإلطالق.  

ة  واكن فيليب ميالنكثون يكنُّ هل تبجياًل باعتباره الُمفِّسِّ األبرع للكتاب املقدس يف الكنيسة، وهلذا داعه ببساط 
إنسان آخر اعش يف اعملنا ىلع   بأشد وضوح من أيِّ  "نطق باحلق  تشارلز سربجن إن اكلفن  "الالهويت". وقال  باسم 

 اإلطالق، وعرف الكتاب املقدس أكرث من اجلميع، ورشحه بأوضح صورة". 

، اليت تقع  ال سييتدرثبكا ، لواِليه جريارد وجني كوفني، يف مدينة نويون الفرنسية،  1509يويلو اعم    10ُوِِل اكلفن يف  
الاكثويليك   ىلع بعد حنو ستني مياًل شمال باريس. اكن جريارد اكتب عدل، أو مسئواًل مايلًّا، يعمل ِلى األسقف 
الطبقة املهنية. وعندما بلغ جون الرابعة عرش من عمره، اتلحق   الروماين ألبرشية نويون، وباتلايل اكن ينتيم إىل 

دة يف أوروبا، ويه جامعة باريس، ِلراسة علم الالهوت، استعداًدا لالنضمام إىل الكهنوت.  باملؤسسة اتلعليمية الرائ 
ا ومثقًفا  وهناك، اغص يف دراسة مبادئ عرص انلهضة، واملذهب اإلنساين، واِلراسات األكاديمية. واكن شابًا جادًّ

  (.1528ىلع حنو الفت للنظر، فتخرج هناك بدرجة املاجستري )اعم  

ج اكلفن بفرتة وجزية، شبَّ نزاع بني جريارد وأسقف نويون. وهذا اخلالف مع الكنيسة دفع جريارد إىل أن بعد خترُّ 
(. تعلَّم اكلفن  1529(، ثم يف جامعة بورج )اعم  1528يعيد توجيه ابنه املتفوِّق إىل دراسة القانون جبامعة أوريلان )اعم  

تلحلييل، وكيفية تقديم ُحجة مقنعة، ويه املهارات اليت استخدمها هناك اللغة ايلونانية، وصقل مهاراته يف اتلفكري ا
(، اعد اكلفن، ابلالغ من العمر  1531الحًقا بفاعلية شديدة ىلع منرب جنيف. لكن عندما تويف جريارد بغتًة )اعم  

حًقا إىل جامعة  آنذاك واحد وعرشين اعًما، إىل باريس ملالحقه شغفه األكرب، أي ِلراسة األدب الالكسييك. ثم اعد ال
 . 1532بورج، ليستكمل دراسته للقانون، فحصل ىلع درجته العلمية يف القانون اعم 
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 اختبار جتديد فجائ 

رة من خالل كتابات مارتن لوثر، اليت  وبينما اكن اكلفن يدرس جبامعة أوريلان، َتَعرَّض بلعض أفاكر اإلصالح املبكِّ
اكنت تُناقَش ىلع نطاق واسع يف األوساط األكاديمية. ونتيجًة ذللك، أقبل اكلفن إىل اإليمان باملسيح، وكتب عن  

مة كتابه عن تفسري سفر   (، قائاًل:1557املزامري )اذلي صدر اعم  اختبار إيمانه، يف مقدِّ

حاولُت االجتهاد يف هذا املجال ]أي دراسة القانون[ بأمانة وإخالص، طاعًة مين لرغبة واِلي.  
اجتاه خمتلف. فيف   ه مسار حيايت يف  اإلهلية، وجَّ توجيه رسي من عنايته  لكنَّ اهلل، من خالل 

ا يف عناد ىلع اعتناق اخل  ة  ابلداية، كنُت مرصًّ رافات ابلابوية، ِلرجة جعلت مهمة إنقاذي من ُهوَّ
املستنقع العميقة هذه مهمة مستحيلة. وذللك، قام اهلل، عن طريق فعل جتديد فجائ، بإخضاع 
اًل إياه إىل ذهٍن قابل للتعلُّم، بعدما اكن ذهنًا متحجًرا ومتصلِّبًا، ىلع حنو يفوق ما يمكن   ذهين، حموِّ

هذ  خالل  شخص  من  احلقيقية، توقُّعه  اتلقوى  من  عيِّنة  ذقُت  وإذ  حياته.  من  املبكرة  الفرتة  ه 
م يف هذا األمر.   وتلَّقيت بعض املعرفة بها، اشتعلُت يف احلال برغبة شديدة يف إحراز مزيد من اتلقدُّ

  ومع أنين لم أختلَّ تماًما عن دراسة املجاالت األخرى، لكنين واصلتُها يف محاس أقل.

اعم   نوفمرب  )1533ويف  كوب  نيكوالس  ألىق   ،Nicolas Cop  اخلطاب اكلفن،  وصديق  باريس،  جامعة  رئيس   ،)
االفتتايح للفصل اِلرايس الشتوي باجلامعة. واكن مضمون الرسالة عبارة عن مناشدة باإلصالح، مبنية ىلع العهد 

لوقت. واجه كوب مقاومة  )املدرسيِّني( يف ذلك ا نييِّ ستالسكوالاجلديد، باإلضافة إىل هجوم جريء ىلع الالهوتيني  
عنيفة آلرائه "الشبيهة بآراء لوثر". ويُعتََقد أن اكلفن تعاون مع كوب يف صياغة هذا اخلطاب، ألنه توجد نسخة من  
جرِب اكلفن ىلع مغادرة باريس قبل أن يُلىَق القبض عليه،  

ُ
نص هذا اخلطاب مكتوبًة خبط يد اكلفن. ونتيجًة ذللك، أ

(، وهو رجل ميسور احلال اكن داعًما لقضية اإلصالح. وهناك، Louis du Tilletيليه )وانعزل يف قرص لوي دو ت
ة، قرأ اكلفن الكتاب املقدس، باإلضافة إىل كتابات آباء الكنيسة، وأبرزهم   داخل مكتبة دو تيليه الالهوتية املكتظَّ

م الهوت علَّم نفسه بنفسه، وصار أوغسطينوس. وبسبب عمل اكلفن اجلاد وذاكئه، وبانلعمة أيًضا، تطور يلصبح اعل
  ُيتل ماكنة ليست بقليلة.

، انتقل اكلفن إىل بازل يف سويِّسا، اليت اكنت قد أصبحت آنذاك معقاًل بروتستانتيًا، يك يقيض وقتًا من  1534يف اعم  
الهوتية،  العزلة بهدف اِلراسة. ويف بازل، أصدر اكلفن الطبعة األوىل من الكتاب اذلي أصبح بعد ذلك حتفته ال

( "  Institutes of theوالكتاب األهم ىلع اإلطالق خالل فرتة اإلصالح، وهو الكتاب بعنوان "أسس اِلين الَمِسيِِحّ

Christian Religion  تؤيِّد م حجة مقنعة  الربوتستانيت، وقدَّ اإليمان  الكتاب، عرض اكلفن أساسيات  (. ويف هذا 
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ب واملذهل أن اكلفن بدأ هذا العمل وهو يف اخلامسة والعرشين من  اتلفسري املصلَح للكتاب املقدس. ومن العجي
 عمره، أي بعد جتديده بعام واحد فحسب، ونرشه وهو يف السادسة والعرشين من عمره. 

ر اكلفن أن ينتقل إىل سرتاتسربج، الواقعة يف جنوب غرب أملانيا، ملواصلة دراسته كباحٍث منعزٍل. 1536يف اعم   ، قرَّ
س، منعته من سلوك الطريق  لكنَّ احلرب ا  ليت نشبت بني فرنسيس األول وتشارلز اخلامس، إمرباطور روما املقدَّ

جرِب ىلع االنعطاف إىل جنيف، حيث اكن ينوي قضاء يللة واحدة فحسب. لكن عندما دخل  
ُ
املبارش إىل هناك، فأ

اِل  ُسس 
ُ
أ لكتاب  الشاب  املؤلف  بأنه  احلال،  يف  ساكنها  عليه  تعرَّف  اِلاعمون  املدينة،  واصطحبه  املسيِح.  ين 

( فاريل  ويليام  ملقابلة  عرش  William Farelلإلصالح  ملدة  جنيف  الربوتستانتية يف  احلركة  قاد  قد  اذلي اكن   ،)
مدينة  تلصري  الرومانية،  الاكثويلكية  الكنيسة  عن  االنفصال  لصالح  مؤخًرا  تت  صوَّ قد  جنيف  اكنت  سنوات. 

إىل ُمعلِّم يستطيع صياغة احلقائق الُمصلحة. وحثَّ فاريل انلاري اكلفن ىلع  ُمصلحة. لكنها اكنت يف حاجة ماسة  
توِّلِّ هذه املهمة. وعندما تردَّد اكلفن بشأن قبول ذلك، جلأ فاريل إىل أسلوب اتلهديد غري الالئق. وعندما كتب اكلفن  

  عن ذلك، قال:

م اإلجنيل خر أيَّ جهد الحتجازي هناك. فاريل، اذلي اكن ُمشتعاًل بغرية استثنائية ىلع تقدُّ ، لم يَدَّ
وبعدما علم أن قليب مائٌل أكرث إىل تكريس نفيس لدلراسة الشخصية املنعزلة، األمر اذلي ألجله 
ق شيئًا باستخدام أسلوب   غ من أيِّ مهام أخرى، وبعدما اكتشف أنه لم ُيقِّ كنُت أرغب يف اتلفرُّ

دين بأن اهلل سيلعن عزليت ل، رشع يهدِّ ، وسكينة اِلراسة اليت كنُت أنشدها، إذا ما انسحبُت  اتلوسُّ
ة للغاية. أصابين هذا اتلهديد بالرعب ِلرجة أنين   ورفضُت تقديم املساعدة، بينما الرضورة ُملحَّ

    ختليُت عن القيام بالرحلة اليت كنُت قد رشعُت يف القيام بها.

مع فاريل، ابتدأ اكلفن يمارس مهمة توفيق حياة الكنيسة  بدأ اكلفن خدمته يف جنيف حمارًضا، ثم راعيًا للكنيسة. و
وممارساتها مع تعايلم الكتاب املقدس. واكن تطبيق اتلأديب الكنيس عند مائدة العشاء الرباين يه أحد اإلصالحات 

لغت اليت مارسها. لم يلَق هذا قبواًل ِلى مواطين جنيف ابلارزين، اذلين اكن كثريون منهم يعيشون يف اخلطية. وب
، عندما رفض اكلفن منح العشاء الرباين  1538أبريل اعم    23هذه األزمة نقطة الغليان يوم أحد عيد القيامة يف  

بلعض األشخاص ابلارزين يف املدينة، اذلين اكنوا يعيشون يف خطية رصُية وعلنية. وازداد اتلوتر إىل حد كبري،  
جرِبا ىلع مغادرة جنيف.

ُ
  ِلرجة أن اكلفن وفاريل أ
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 انليف والعودة 

ذهب اكلفن بعد ذلك إىل سرتاسربج، حيث اكن ينوي اذلهاب قبل ذلك بعامني. واكن غرضه هو اهلروب عن أعني  
(، كبري الُمصِلحني يف سرتاسربج، أرصَّ ىلع أن يواصل اكلفن خدمة  Martin Bucerانلاس. لكن مارتن بورس ) 

ده مثلما فعل فاريل يف وقت سا  بق. استسلم اكلفن بلورس، وأصبح راعيًا ملا يقرب من مخسمئة  املنرب العلين، وهدَّ
 الجئًا بروتستانتيًّا من فرنسا.

لكن، أتيح هلذا الالهويت يف منفاه يف سرتاسربج أيًضا الوقت واحلرية للكتابة، فكتب تفسريه لرسالة بولس الرسول 
ه إىل اللغة الفرنسية. ويف هذا الوقت  إىل أهل رومية، وأضاف إىل حمتوى كتاب "أسس اِلين املسيِح"، كما ترج 

  A Reply to Sadoletoنفسه، كتب اكلفن املؤلَّف اذلي أشيد به، ووُِصف بأنه أعظم دفاٍع عن اإلصالح، وهو كتاب  
( رسالة Jacopo Sadoleto)"ردٌّ ىلع سادويلتو"(. فبعد مغادرة اكلفن جلنيف، كتب الاكردينال جاكوبو سادويلتو ) 

املدينة، يدعوهم فيها إىل العودة إىل الكنيسة الاكثويلكية الرومانية. فناشد كبار رجال املدينة اكلفن   اعمة إىل ساكن
ًما الرد اذلي اكن بمثابة دفاع ُمقنع عن جمد اهلل يف إجنيل انلعمة.   أن يقوم بالردِّ عليه، األمر اذلي فعله اكلفن، مقدِّ

(، ويه أرملة اكن ِليها Idelette de Bureمن إيديليت دي بور )وخالل وجود اكلفن يف سرتاسربج، تزوَّج أيًضا  
 طفالن، استطاعت أن تضيف الكثري من السعادة ىلع حياة اكلفن. 

وبعدما قىض اكلفن ثالث سنوات سعيدة يف سرتاسربج، كتب إيله كبار رجال مدينة جنيف يطلبون منه العودة  
اِليين والسيايس للمدينة. يف ابلداية، لم يكن ِلى اكلفن أيُّ نية   يلكون راعيًا هلم. فيف أثناء غيابه، تدهور الوضع

ل أن أخضع للموت مئة مرة ىلع أن أخضع ذللك  1540مارس اعم  29للعودة. ويف رسالة منه إىل فاريل يف  فضِّ
ُ
، قال: "أ

انلها  رأيه يف  َغريَّ  مرة". لكن اكلفن  ألف  ايلوم  يموت يف  أن  املرء  اذلي عليه يضطر  املخاطر  الصليب،  ية، رغم 
العديدة اليت اكن يَعلَم جيًدا أنها تنتظره يف جنيف. فقد رأى اكلفن أن حياته يف املسيح مسلَّمة هلل بالاكمل وطواعية.  
ه القليب املعربَّ عنه يف ختم اكلفن الشخيص، اذلي اكن يف شلك يٍد حتمل قلبًا، وحتتها شعار يقول:   وهذا هو اتلوجُّ

ا رب، يف توٍق وجدية". وباتلايل، خضع اكلفن ملا رأى أنها مشيئة اهلل، واعد إىل توِّلِّ وظيفته  "هوذا قليب أعطيَك ي
  الرعوية يف سويِّسا.

، بعد غياب دام ثالث سنوات ونصف. ويف عظته األوىل، استأنف  1541سبتمرب اعم    13وصل اكلفن إىل جنيف يف  
د تناوهلا قبل نفيه. واكن هدفه من هذا االستئناف هو أن رشحه للكتاب املقدس من اآلية اتلايلة آلخر آية اكن ق

ح جبرأة بأن الوعظ باللكمة آية تلو األخرى سوف يشغل املاكنة األساسية يف خدمته.  يرصِّ
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م توِّلِّ اكلفن وظيفته الرعوية للمرة اثلانية يف جنيف إىل فرتتني. الفرتة األوىل تمثَّلت يف سنوات املعارضة ) - 1541قُسِّ
أعرق    (،1555 وهم  الوطنيني،  من  املعارضة  هذه  بدأت  والصعوبات.  املقاومة  من  الكثري  اكلفن  قاىس  فيها  اليت 

واجه اكلفن   أجنبيًا. كما  إىل حدٍّ كبري ألنه اكن  يروق هلم  فلم يكن اكلفن  نفوًذا يف جنيف.  العائالت وأكرثها 
رين، وهم أشخاص يف جنيف اكنوا رافضني اخلضوع   للرشيعة، ويعيشون يف اخلطية والزنا بشلك  مقاومة من املتحرِّ

 Michaelرصيح وعلين. لكن أصعب مشلكة ىلع اإلطالق تمثَّلت يف األزمة اليت تسبب فيها مايكل سريفيتوس )

Servetus  فقد قام قبل كبار رجال املدينة بإعدام هذا املهرطق املعروف حرقًا ىلع العمود، بعدما  1553( يف اعم .
ون شاهًدا خبرًيا ىلع املحاكمة. ومن بني الضيقات األخرى اليت اعىن منها اكلفن خالل هذه  استدعوا اكلفن يلك 

، 1549، وكذلك وفاة إيديليت، زوجته، يف اعم  1542الفرتة يه وفاة جاك، ابنه، بعد أسبوعني فقط من ميالده، يف اعم  
 بعد زواج دام فقط تسع سنوات. 

(  1564-1555وأخرًيا، هدأت هذه املعارضة االستزنافية. ويُمكن وصف السنوات التسع األخرية من حياة اكلفن )
بسنوات اِلعم. فبعد طول انتظار، حصل اكلفن ىلع دعم وتأييد كبار رجال املدينة. وبهذا اِلعم، استطاع تأسيس  

ي رآه يف سرتاسربج. ويف هذه األكاديمية، اكنت هناك  ، مستنًدا يف ذلك إىل انلموذج اذل1559أكاديمية جنيف يف اعم  
وعلم   املقدس  الكتاب  لغات  تقدًما يف  أكرث  دراسات  م  تقدِّ ومدرسة حكومية  االبتدائ،  للتعليم  مدرسة خاصة 

صِدرت الطبعة اخلامسة واألخرية  1559الالهوت، بهدف تدريب القساوسة، واملحامني، واألطباء. كذلك، يف اعم  
ُ
، أ

ُسس اِلين املسيِح". ويف اعم    من كتاب
ُ
صِدر كتاب جنيف املقدس، اذلي ُيَعد أول ترجة إجنلزيية للكتاب  1560"أ

ُ
، أ

املقدس حتوي مالحظات الهوتية يف اهلوامش. وإن هذا العمل الضخم واهلائل، اذلي أصدره رجال تعلَّموا ىلع يد  
  اخلليقة.اكلفن، قدم فلسفة ومنظوًرا حياتيًّا عن سيادة اهلل ىلع كِّ 

بهم ىلع خدمة اإلجنيل، من جنيف إىل مقاطعات أخرى ناطقة  أرسل اكلفن راُعة ناطقني باللغة الفرنسية، اكن قد درَّ
عت احلركة املصلَحة لتشمل حنو ُعرش عدد   الفرنسية يف أوروبا. ذهب اغبلية هؤالء إىل فرنسا، حيث توسَّ باللغة 

ن تلقوا تدريبهم يف جنيف إىل فرنسا. وحبلول اعم الساكن. ويف انلهاية، ذهب ثالثمئة ُمرس  ، ُزِرع ما يزيد  1560ل ممَّ
رِسلوا من جنيف. وحبلول اعم 

ُ
، تضاعف عدد الكنائس  1562ىلع مئة كنيسة حتت األرض يف فرنسا ىلع يد رجال أ

س اآلالف. نتج  كنيسة، تضم أكرث من ثالثة ماليني عضًوا. وبلغ عدد أعضاء ابلعض من هذه الكنائ 2150إىل حنو 
الاكثويليك املضاد يف  تتغلَّب تقريبًا ىلع اإلصالح  عن هذا انلمو تأسيس كنيسة هوجوينوت، اليت استطاعت أن 
بوا يف جنيف بزرع كنائس يف إيطايلا، واملجر، وبونلدا، وأملانيا، وهونلدا،  فرنسا. باإلضافة إىل ذلك، قام ُمرسلون تدرَّ

 د، بل ويف الربازيل أيًضا. وإجنلرتا، واسكتلندا، وراينالن
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  خطاب ودايع

فرباير، وعظ للمرة األخرية فوق منرب اكتدرائية    6، أصيب اكلفن بمرض خطري. ويف يوم األحد  1564يف أوائل اعم  
القديس بطرس. وحبلول شهر أبريل من هذا العام نفسه، بدا واضًحا أنه لم يتبقَّ الكثري يف حياته. وقد واجه اكلفن  

هو يف الرابعة واخلمسني من عمره، بالطريقة نفسها اليت واجه بها املنرب طوال حياته، أي يف ثبات وعزم  املوت، و
سة ىلع سيادة اهلل، جتلَّت يف شهادته ووصيته األخرية. فيف   ، نطق  1564أبريل اعم    25شديد. وإن قوة إيمانه، املؤسَّ

 اكلفن باللكمات اتلايلة:

، أنا املخلوق املسكني، خمرًجا إياي من هاوية عبادة األوثان   أشكر اهلل، ليس فقط ألنه أشفق يلعَّ
  لسُت   اليت   اخلالص،  عقيدة   يف  رشيًكا   وجيعلين  إجنيله،  نور   إىل  ُيرضين   اليت كنُت اغرقًا فيها، يك

رغم خطاياي    وساندين   دعمين  بها   اليت  املستمرة،   رمحته  ىلع  فقط  وليس  اإلطالق؛  ىلع  أستحقها 
الكثرية جًدا، اليت اكن من شأنها أن جتعلين أستحق أن يرفضين مئة ألف مرة؛ بل  وتقصريايت 
أشكره باألكرث ألنه بسط إيلَّ رمحته إىل هذا ايلوم، مستخدًما إياي، ومستخدًما تعيب وخدميت،  

 حىت يعِلن حقَّ إجنيله. 

لفن زمالءه من القساوسة، والراعة، واخلدام إىل غرفة نومه، ، داع اك1654أبريل اعم    28وبعد ذلك بثالثة أيام، يف  
وألىق عليهم خطابه الودايع، حمذًرا إياهم من أن معارك اإلصالح لم تنتِه بعد، بل اكن كُّ ما ُيدث جمرد ابلداية،  

أل أنفسكم،  نوا  وَحصِّ بالشجاعة،  حتلُّوا  لكن   ... إيله  الرب  يأخذين  بعدما  صعوبات  "ستواجهون  اهلل  فقال:  ن 
سيستخدم هذه الكنيسة، وُيفظها، وهو يطمئنكم بأنه سيحميها". وبهذا، سلم اكلفن الراية من يديه الواهنتني إىل  

 أيديهم. 

(، اذلي صار خليفته. واكنت Theodore Beza، بني ذرايع ثيودور بزيا )1564مايو اعم    27فارق اكلفن احلياة يف  
(. فقد  46:  89؛  5:  79 يا رب؟"، يه لكمات الكتاب املقدس نفسه )مزمور  لكمات اكلفن األخرية، القائلة "حىت مىت 

مات وهو يقتبس من الكتاب املقدس اذلي وعظ منه طوال حياته. وُدفن هذا اخلادم املتواضع دفنًا الئًقا يف مقربة  
 اعمة، يف قرٍب بال حجر شاهد، وذلك بناًء ىلع طلبه.
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س ورئيس هيئة "خدمات وان باشون" )  ن ا ستيفن لوس د.   (، اليت يقع مقرها يف  OnePassion Ministriesهو مؤسِّ
داالس. وهو عضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وأستاذ وعميد لقسم اِلكتوراة 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"(، و)"الوعظ الشغوف اذلي )"جون    John Knox: Fearless Faithقدَّ
 )"حلظة انلطق باحلقيقة"(.  The Moment of Truthنوكس: إيمان ال خيىش شيئًا"(، و

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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