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ً�ا وُمَباَرً�   أن ت�ون ُمطوَّ
 ب�ك بارسنس بقلم 

عشوايئ دلرجة  باستخفاف و�شلك    الرب�ت  ث عنيتم اتلحدُّ ،  هذه  . ول�ن يف أيامنا رب�ة اهللاالستخفاف ب  ال ينبيغ
  عندما  �ةارَ بَ مُ  ةأو حيا ك ارَ بَ يوم مُ ب االستمتاعو بالرب�ةهم ثون عن شعورانلاس يتحدَّ فمعناها.   فقدت بر�ة لكمةأن 

�  و العطس،  ن يبارك أحدهم بعد  مَ نسمع  ف .  تلك اللحظة يزعجهم يف  خط�  يشء    يوجد  رام والما يُ   ىلع األمور  س�  �
   .سياراتيف منشورات وسائل اتلواصل االجتمايع، وىلع ملصقات ال جهاشتا �نهاية رسائل الرب�د الصو�، و 

املتواضع، ول�ن اآلن    االت�ال عن تعربِّ صالة كبارك اهللا أمر��ا"  يلُ "  �ُستخدم عبارة تحدة، اكن  يف الواليات المُ 
قد بارك  ف ة.  مَّ ا نفعله كأبأن اهللا سيبار�نا بغض انلظر عمَّ   وُمتغطرس   ُمتعجرفإعالن  تم استخدامها كا ما ياغبلً 
يف اغية  ر أن بر�ته � أشياء  بارك، ول�ن �ب أن نتذكَّ ظل اهللا يُ ، ونص� من أجل أن يا حايلً بارك  هو يُ ، وا سابقً   اهللا

ال  .  ا يًض أ   �ن  ن نفعلهأهذا ما �ب  اهللا بر�ته ىلع �مل اجلد، ويأخذ  ة.  بعبثيَّ   ا معهعامل  تن  ن أ�ب  ال  ، وةاجلديَّ 
  ال ينال نلا.  بمحبته  اثلابت    حسب عهدهإنه يبارك شعبه    -وال يبارك �شلك عشوايئ    استخفافانلاس باهللا  يبارك  

أن  الرب�ةاجلميع   ينبيغ  وال  اهللا.  حصونلا ىلع   ببساطة  فرتض ن،  عهدٍ   بر�ة  هم يف  اذلين  أوئلك  اهللا    فقط  هم  مع 
ياته  حب رشط    لك  املسيح قد استو�، ألنه  ون�بارَ المُ   هم  يسوع املسيحب   خالصهم، وفقط أوئلك اذلين تم  ون�بارَ مُ ال

�ون. كمؤمن�،  بارَ اإليمان هم المُ واسطة  املسيح بب  احتدوا . فقط أوئلك اذلين  كبديٍل عنَّا   ي ارالكفَّ   هوموت  الاكملة
  اكن شخص ما ليس ن  غضب اهللا من أجلنا. إ  احتملا ونَّ عة  �ون يف املسيح ألن املسيح أخذ لعنة اخلطيَّ بارَ �ن مُ 

 . دينونتهإىل  يف انلهاية تقود سوف  الظاهر�َّة   و�ر�تهان بالفعل. دَ مُ أنه  سيتضح ف، أبًدا املسيحبيثق   لميف املسيح، و

ما    لنسلكسنسىع جاهدين  فا نؤمن باإل�يل،  كنَّ   إنملسيح.  اثمار  ب  أيت نسىع جاهدين نلسا يف املسيح، ف ا حقً كنَّ   نإ
إي باإل�يل.  الروح  نليق  دلينا  جاهدين  فس ،  القدس  اكن  إالقدس  الروحب  لنسلكنسىع  املسيح، كنَّ   ن.  �ب  ا 

��،  بارَ ا مُ كنَّ   نوصايا اهللا. إ  فظنسىع جاهدين حل فسا �ب اهللا،  كنَّ   ن. إوطاعته  املسيح  التباعنسىع جاهدين  فس
ظهرها يف هذا العالم، نُ   ح�اتلطو�بات، وث عنها �سوع يف  اليت حتدَّ   صفات ال  طلبنسىع جاهدين المتالك و فس

 ض لالضطهاد. سوف نتعرَّ 

، ومتغطرس�،  اتلالنقساموُمسبِّب�  ،  رمحاءغ�  والقلب،    وقاس��،  أنانيِّ وا منغمس� يف أنفسنا،  كنَّ   نول�ن إ
  فنحن نا،  تظهر فياتلطو�بات    صفات و  رشوط اكنت    ن. ول�ن إغ� ُ�لَّص�بل    ،��ارَ بَ مُ غ�    فنحن لسنا فقط 

ن  �ون. يمكننا أن  ارَ بَ مُ  ة  عن احلالة احلارضة أو األبديَّ   أن �سوع نلا و�ن هل، وأنه ال يشء يم�ن أن يفصلنا نتيقَّ
 اذلي يرفعه علينا.    املجيده  نورب  به  ييضء  وجهه اذلي  ماموأ   الرب،  �رضيف    أي"كورام ديو"  نعيش حياتنا    ح�رب�ة  لل
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ب�ك بارسنس ادلكتور  
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

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

 

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