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َ
 حون�ن ُمصل

 ب�ك بارسنس بقلم 

  سربول .  يس.  رأ  ادلكتور  أطلق  ،١٩٧٧  اعم  يفف   .تيبوتلوك السنة األر�ع� لنرش �لة    ٢٠١٧مايو سنة  يصادف شهر  
 Ligonier Valley Study(  املر�ز ادلرايس لوادي يلجون�ا عن ة تضم أخبارً ة شهر�َّ كنرشة إخبار�َّ   تيبوتلوك   �لة

Center  (  ا  ة أيًض نت النرشة اإلخبار�َّ . وتضمَّ ١٩٧١يف اعم  تم تأسيسه  يلجون�، بوالية بنسلفانيا، واذلي  مدينة  يف
م�  علِّ ه من المُ ؤ. ساهم ادلكتور سربول وزمال املر�ز وُمدعِّميهب  ي �موعة واسعة من املواضيع لطالَّ مقاالت تغطِّ 

ة مع الرت�� ىلع مساعدة  ة وفلسفيَّ ة وثقافيَّ ة والهوتيَّ كتابيَّ حول موضواعت  بمقاالت    هوخارج   ر�ز ادلرايسامل  يف
  وأعمدة   شهري   موضوع   تقديم  وتم  تيبوتلوك، شلك �لة  ، تغ�َّ ١٩٨٩يف انلمو كتالميذ ليسوع املسيح. يف اعم    املؤمن�

  حيث يتم توز�ع اء،   يف عدد القرَّ ا هائًال نموً   تيبوتلوك   �لة  ، شهدت١٩٧٧  اعم  منذ.  املقدس  للكتاب  ةيوميَّ   ودراسات
ر  لك شهر و  �لة تيبوتلوك أ�رث من مئة ألف �سخة من   اء بنحو مجهور  �ُقدَّ قارئ يف أ�رث من مخس�    ٢٥٠٠٠٠  القرَّ

�ستمر ، نأمل أن  يف �يئهالرب    تأ�َّ   ناملاضية، و�  اعًما ة يف األر�ع�  ر�نا املستمرَّ   لرب�ة  �شعر باالمتنان�ن  و.  دولة
مجيع األمم    تللمذة و�ن �سىع جاهدين    ىلع مدار األر�ع� اعًما القادمة  ئها ا وقرَّ   �لة تيبوتلوك يف مبار�ة خدمة  

 ملجد اهللا، وليس �دنا. 

 يف لك ما نقوم به.  ح� �شلك م�َّ جل من كوننا ُمصلَ نحن ال �فحة، و�ن نع� ذلك.  � �لة ُمصلَ   تيبوتلوك �لة  
نفس    أن نثبت يف  ال يع� فقط  كوننا ُمصلَح��.  كتابيِّ يع� أننا    كوننا ُمصلَح�أن    نؤمنحون ألننا  �ن ُمصلَ 

ة يف  نثبت لإلصالح، بل أن  �أجدادنا املخلص   ائدعق اإليمان بأن اهللا    ال يع� فقط  كوننا ُمصلَح�لكمة اهللا.    �شدَّ
�رد قبول    ال يع�  كوننا ُمصلَح�السيادة ىلع لك يشء.    هل  بأن  اإليمانن هل لك السيادة يف اخلالص، ول�ن  هو مَ 

يع�    كوننا ُمصلَح�عنها �شجاعة.  أن ندافع  ، وبلطفمها  علِّ أن نُ فيها، و  ا كب�ً   �شجيًعا ن �د  أعقائد انلعمة، بل  
خطة  ب  اإليمان دليه  اهللا  وأنه  للفداء ة  عهديَّ و  واحدة �يدةأن  م،  يع�  ُمصلَح�كوننا  اخلطة.    هذه  يُتمِّ د  رَّ ُ�   ال 

الشف�   اإليماناالعرتاف  عليها  الُمصلَحة ة  اتلار�يَّ   بإقرارات  اتلأ�يد  بل  جبد  بإخالص،  كوننا  .  يَّةودراستها 
أننا أعضاء يف كنيسة    ُمصلَح� أننا  ة معرتف� بإيماننا، بل يع� أيًض �ليَّ   ُمصلَحةال يع� فقط  بانتظام    نُص�ِّ ا 

  كوننا ُمصلَح�اإل�يل إىل أقايص األرض.  بينما �مل رسالة    ها ترسايلَّ �و  ها ة و�تمعا�سنا املحليَّ يف حياة كن  �شارك و
  الًك تَّ ا ومُ ا كر�مً �ون شعبً ن ، بل أن  ابايلً مُ   ا، أو التغطرسً ا، أو مُ تعجرفً ا عن اذلات، أو مُ ا راضيً أن ن�ون شعبً    يع�ال

وسائل لك    يُع�ِّ لك يشء، بل    فقط اغية  م يُع�ِّ ا يؤمن بأن اهللا لبًّ ا وُ� بتهجً ا ومُ ا و�رزً يً صلِّ ا ومُ يلع اهللا ومتواضعً 
 جده وحده. مل  القو�َّة  لروح القدسا ةدمخ  بواسطةمن خالنلا فينا والغايات 
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف 

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

 

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

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://tabletalkmagazine.com/article/2017/05/we-are-reformed/

