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 رضوريًّا؟   ملاذا اكن اإلصالح 

 روبرت جودفري   بقلم 

م   يوبِّخ بطرس، وبولس يقوِّ العهد اجلديد نفسه، نرى يسوع  الكنيسة يف حاجة دائمة إىل اإلصالح. وحىت يف  إن 
مؤمين كورنثوس. وبما أن املؤمنني ال يزالون خطاة، ستظل الكنيسة حباجة دائمة إىل اإلصالح. لكنَّ السؤال اذلي  

 هذه احلاجة رضورة مطلقة؟  نطرحه اآلن هو: مىت تصبح

ا ورضوريًّا. ويف   أمًرا ملحًّ بأن اإلصالح اكن  أيامهم  العظام إىل استنتاج يف  السادس عرش  القرن  ل مصلحو  توصَّ
وا ىلع أن الكنيسة   سعيهم إىل إصالح الكنيسة، رفضوا نوعني من اتلطرُّف. فمن ناحية، شجبوا أوئلك اذلين أرصُّ

لكن أساسية.  تغيريات  إىل  حتتاج  وال  جوهرها،  يف  أن  سليمٌة  ظنُّوا  اذلين  أوئلك  أخرى،  ناحية  من  شجبوا،  هم 
الكنيسة حباجة إىل إصالح أسايس، لكنها   باستطاعتهم خلق كنيسة اكملة ومثايلة يف لكِّ تفاصيلها. فقد اكنت 
املصلحون إىل هذه االستنتاجات من واقع دراستهم   أيًضا حباجة مستمرة إىل إصالح نفسها. وقد خلص  ستظل 

 للكتاب املقدس. 

)1543 اعم  يف بورس  مارتن  دفااًع عن  Martin Bucer، طلب  أن يكتب  من جون اكلفن  ُمصِلح سرتاسربج،   ،)
ر   مه إىل اإلمرباطور تشارلز اخلامس يف اجتماع املجلس الترشييع لإلمرباطورية، اذلي اكن من املقرَّ اإلصالح، يلقدِّ

طور روما الاكثويليك اكن ُُماًطا بمستشارين يشوِّهون  . فقد َعِلم بورس أن إمربا 1544انعقاده بمدينة شباير يف اعم  
 سمعة اإلصالح يف الكنيسة، ورأى أن اكلفن هو الشخص األقدر ىلع ادلفاع عن القضية الربوتستانتية. 

. ومع أن هذه األطروحة  قبل اكلفن هذا اتلحدي، وكتب واحًدا من أفضل مؤلَّفاته، بعنوان "رضورة إصالح الكنيسة"
م ىلع اإلطالق.  القوية لم تُقنع اإلمرباطور، صار الكثريون يعتربونها أفضل عرض لقضية اإلصالح قدِّ

دة   بدأ اكلفن أطروحته هذه بإبداء مالحظة مفادها أن اجلميع يتفقون مًعا ىلع أن الكنيسة تعاين من "أمراض متعدِّ
رجة أنه لم َيُعد بإماكن املؤمنني حتمُّل "مزيد من اتلأجيل" لإلصالح، أو  ومؤسفة". وقال اكلفن إن الوضع خطري دل

ع واخلاطئ"، وأرص   املترسِّ "االبتداع  بتهمة  املصلحني مذنبون  إن  القائل  الرأي  بطيئة". ورفض  انتظار "عالجات 
دة   باألحرى ىلع أن "اهلل أقام لوثر واآلخرين" يك حيفظ "حقَّ ديانتنا". ورأى اكلفن أن أساسات املسيحية صارت مهدَّ

د الكنيسة.  باخلطر، وأن احلق الكتايب وحده هو القادر أن جيدِّ
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ثم أشار اكلفن إىل أربع جماالت كربى يف حياة الكنيسة اكنت حباجة إىل اإلصالح. وهذه املجاالت تُشِّكِّ ما داعه  
هلل"، ويف "خالص البرش". أما جسد    اكلفن "روح الكنيسة وجسدها". تتمثَّل روح الكنيسة يف "عبادة نقية وسليمة

الكنيسة، فيتمثل يف "ممارسة الفرائض"، و"إدارة الكنيسة". ووفًقا لاكلفن، تَكُمن هذه األمور يف لُبِّ اجلداالت حول  
 اإلصالح، ويه رضورية حلياة الكنيسة، وال يمكن أن نفهمها فهًما صحيًحا إال يف ضوء تعليم الكتاب املقدس. 

ضع اكلفن عبادة اهلل يف قمة القضايا املحتاجة إىل إصالح؛ إال أن هذا االعتقاد اكن ثابتًا دليه. فقبل ربما يفاجئنا و
ذلك، كتب إىل الاكردينال سادويلتو يقول: "ال يشء يشِّكِّ خطًرا ىلع خالصنا أكرث من عبادةٍ سخيفة وفاسدة هلل".  

اللقاء وفًقا ملعايري اهلل. وتُبنيِّ عبادتنا ما إذا كنا نقبل لكمة اهلل  فالعبادة يه وسيلة اتلقائنا باهلل، وينبيغ أن يُدار هذا  
ا بصفتها سلطتنا العليا، وخنضع هلا، أم ال. فالعبادة اليت نمارسها وفًقا ملعايرينا حنن يه شِّك من أشاكل اتلربير   حقًّ

 باألعمال، كما أنها نوٌع من عبادة األوثان. 

ليت نرى ىلع األغلب أنها أكرب قضية يف اإلصالح، ويه قضية عقيدة اتلربير،  انتقل اكلفن بعد ذلك إىل القضية ا
 قائاًل:

د، بغض انلظر عن الوصف اذلي قد يُنَسب إىل عمل اإلنسان، أن اإلنسان حُيَسب بارًّا  حنن نؤكِّ
إلنسان  أمام اهلل فقط ىلع أساس الرمحة املجانية، وذلك ألن اهلل، ودون أدىن اعتبار لألعمال، يتبَّنَّ ا

يه   جمانًا يف املسيح، عن طريق احتساب برِّ املسيح هل، كما لو اكن هو برُّه الشخيص. وهذا ما نسمِّ
اتلربير باإليمان، اذلي بموجبه يتجرَّد اإلنسان من أيَّة ثقة يف أعماهل، ويصري ىلع قناعة بأن األساس 

املسيح. والفكرة اليت تغيب دائًما عن  الوحيد لقبول اهلل هل هو برٌّ ليس فيه، بل هو برٌّ مستعار من  
ذهن البرش )إذ ساد هذا اخلطأ يف لكِّ العصور تقريبًا( تكمن يف ختيُّلهم أن اإلنسان، مهما اكن  

 فاسًدا ومعيبًا جزئيًا، ال يزال يستحق إىل حدٍّ ما رضا اهلل عليه بأعماهل.

الكنيسة مدع ن روح  تُشلِّكِّ اللتان  األساسيتان  القضيتان  وإدارة  هاتان  الفرائض  أي  الكنيسة،  ومتان من جسد 
الكنيسة. فينبيغ أن تعود الفرائض مرة ثانية إىل معناها انليق والبسيط، وإىل استخدامها املوجود يف الكتاب املقدس.  

 كذلك، ىلع إدارة الكنيسة أن ترفض أيَّ طغيان يقيِّد ضمري املؤمنني بما خيالف لكمة اهلل.

يف يومنا هذا، نستطيع أن نستنتج بالفعل وجود حاجة، بل رضورة، لإلصالح يف كثري من    عندما ننظر إىل الكنيسة
املجاالت اليت أثارت حفيظة اكلفن بشِّك كبري. وفقط لكمة اهلل وروحه هما القادران يف انلهاية أن يصلحا الكنيسة.  

 اننا.لكن، علينا أن نصيل، ونعمل بأمانة وإخالص، إىل أن يتحقق هذا اإلصالح يف زم
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هو عضو يف هيئة اتلدريس ورئيس جملس اإلدارة بهيئة "خدمات يلجونري". وهو رئيس لكية    روبرت جودفريد.  
م الكثري من السالسل  ر تاريخ الكنيسة بها. وهو معلِّم بارز قدَّ وستمنسرت لالهوت بوالية اكيلفورنيا، وأستاذ مقرَّ

نة من ستة أجزاء بعنوان  اتلعليمية يف هيئة "خدمات يلجونري"، من بينه  A Survey of Churchا السلسلة املكوَّ

History    نظرة اعمة ىلع تاريخ الكنيسة"(. وقد ألَّف العديد من الكتب، منها"(God’s Pattern for Creation  
  )"رحلة An Unexpected Journeyو)"َمشاهد من اإلصالح"(،  Reformation Sketches)"نمط اهلل يف اخللق"(، و

 غري متوقَّعة"(. 

 

 .يلجونري صل يف موقعتم نرش هذه املقالة يف األ
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