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 ة العاديَّ   نلعمةوسائط ا
 ب�ك بارسنس بقلم 

أبدً  أسمع  مسييحأ  الم  اهللا    إنهيقول    ي  بأن  يؤمن  من    لك�ِّ .  طلقةالمُ   سيادةال  هلال  العديد  �  سيحيِّ املسمعت 
  لسيادة ا  رهم عن فوجهة نظاهللا.  ىلع سيادة  ال هلاإل�سان يف نهاية املطاف   علجت بطر�قة  اهللا   ة دسيا   فون رِّ عيُ  �احلقيقيِّ 

، العديد  و� احلقيقة  . "...صاحب سيادة، ول�نهو  أن اهللا    علم أنا أ: "أحدهميقول  .  ا واهللا صغ�ً   ا اإل�سان كب�ً   جتعل
  ، طلقةهل السيادة المُ أن اهللا  . و�ذا لم نؤمن  طلقةادة المُ هل السييف الواقع أن اهللا    يؤمنون� ال  من املؤمن� املسيحيِّ 

 ب�ث�.  فإن املشلكة أعمق من ذلك ذلك،أن اهللا هو اهللا. ومع  فإننا ال نؤمن حًقا 

السيادة  نوع من  بيؤمنون    ء يشىلع لك    طلقةمُ ال  السيادة هل  أن اهللا  ب  يؤمنون � اذلين يعلنون أنهم  من املسيحيِّ   العديد 
نفعله    أي يشء  نال تؤمن بأاليت  ة  اإليمانيَّ ة  ، وهو نوع من العدميَّ ةمن اتلعايلم الكتابيَّ ة  اإلسالميَّ   ةقدر�َّ إىل ال   أقرب 

  عن س  قدَّ المُ الكتاب    مهعلِّ ما يُ هذا ليس    .يقوم بتحر��ها   �د دُ و�ن �رَّ طلقة  مُ هل السيادة الاهللا  أن    –   ا حقً   مهم
لك األشياء   ا سبقً مُ   دحدَّ   قد  ، وأنهىلع لك يشءقة  طلالمُ   هل السيادة  حًقا س أنه  قدَّ يف الكتاب المُ   علنيُ   فاهللاسيادة اهللا.  

  ٣الفصل  وستمنسرت    مانقرار إيإ  ؛١٣:  ١؛ يعقوب  ١٠:  ٤٦إشعياء  (  ها يقبلوال    ةمصدر اخلطيَّ وأنه ليس    حتدث،اليت  
كما  .  )٢٣:  ٢أعمال الرسل  (  فعانلا أ  �سببمذنبون  وأننا    ءيشىلع لك  قة  طل المُ السيادة    هل  أن  علنيُ وهو  ).  ١وابلند  

).  ١١:  ١٩؛ يوحنا  ٣٣:  ١٦ال  أمث ة (تلحقيق اغياته انلهائيَّ   -  مثلنا   -ة  ثانو�َّ   عللوأنه �ستخدم  األو�    ةالعلَّ أنه هو    أعلن
  تائج انل  ق من خالهلا تلكاليت تتحقَّ   ط والوسائلوسائال  أيًضا   ع�َّ قد  فلك يشء،    نتائج  بينما قد ع�َّ أنه    علنكذلك أ
 ). ٢٨-٢٧: ٤الرسل   (أعمال

أو كيف نفعل ذلك ألن إهلنا    فعلهما ن  ا نه ال يهم حقً أ�  من املسيحيِّ   يعتقد العديد هللا،    دتنا ق األمر بعبا عندما يتعلَّ 
لوسائل اليت  ل  امنا استخد  رة. ل�ن هذا ال يرُبِّ أي وسيلة تلحقيق أغراضه انلهائيَّ   استخدام  هيمكنصاحب السيادة  

نلا.  لم   اهللا  املسيحيِّ يعطيها  من  العديد  يعتقد  ذلك،  �ستخدم  ومع  قد  أننا  الكنا�س  من  والعديد   وسيلة   أي� 
 ة. تلحقيق اغياتنا املرجوَّ بذاكء  ابتكرناها 

ة. إن  تلحقيق اغياته املرجوَّ   تهسياد�  نها يت عيَّ وسائله البيجب أن نثق  ف،  طلقةالمُ   السيادة  هلاهللا    ا حقً ا نعتقد  إذا كنَّ 
، والصالة، اهللا  لكمةأي    —  وسائط انلعمة  ا � ما �سميهنا يف انلعمة  ونموِّ الرويح    لغذائنا نها اهللا  اليت عيَّ   ائلالوس 

نها عيَّ   الوسائطنلفوس. هذه  ا  ة وراعي  يسالكن   اتلأديب  بالرضورة�نضهم إيلهم  و ،  ا�عشاء الر�َّ الة وعموديَّ امل  �ضيت فرو
غايات  ال  نتلك ىلعاملسيح و�ن  بينا يف احتادنا  غذِّ تدعمنا وتُ   �و إىل املسيح،    هنا وجِّ لروح القدس، وتانها  مكِّ �ُ واهللا،  

 .قانيم األ ثثلَّ مُ هلنا إلة السياديَّ 
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

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