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 المُ 
ِّ
 راوي القصص  معل

 ب�ك بارسنس بقلم 

. فالقصص  احلديثةوخاصة القصص    ،دةليست جيِّ   قد وجدت أن معظم القصص فومع ذلك،    . دةة اجليِّ أحب القصَّ أنا  
قلو�نا    تر�طعقونلا و   ختاطبال    و�أمام اختبار الزمن.    ت قد صمد   ف�ا.  ما ت�ون قديمة جدً   اعدًة   ا دة حقً اجليِّ 

ُ و  انا � تتحدَّ ودة جتعلنا نضحك ونبيك. القصص اجليِّ ف. نفوسنا ا إىل أعماق أيًض  تصلفحسب، بل  بأبطاهلا  . عنا شجِّ �
 دون تغي�.  ترت�نا وال 

.  ) Les Misérables" (ابلؤساء")  Victor Hugo(  وج كتور هوي ة فمن قراءة الكسيكيَّ منذ وقت ليس ببعيد، انتهيت  
رت  شع  فقط بعد قراءة الكتاب ه  ألنَّ أخرى،    ةطر لقراءته مرَّ � مض أنَّ بالرف، شعرت    إىل الكتاب    أعدتد أن  جرَّ بمُ 

لو   ير�دج اكن هوما    فهمت لك�  أنَّ كما  اجليِّ   قوهل  و  القصص  األو�. وهكذا ت�ون  الصفحة  رواة    مقدِّ يُ دة.  من 
د أن يراها  جرَّ �مُ و ة.  للقصَّ   شاملةالر�ن عدسة يمكنهم من خالهلا رؤ�ة الرسالة  فكِّ اء المُ رَّ رون للقُ فكِّ لمُ القصص ا

القصَّ رَّ القُ  أنَّ وة.  القصَّ   تدور حوهلما  يدر�ون  اآلن  هم  ة من جديد، ألنَّ اء، ير�دون قراءة  لو  وا  هم فكُّ �شعرون كما 
 ة.من القصَّ  جزء   هم�أنَّ زها وورم

�ن  السبب  ذا  هل، وا وت�رارً   ا ون قراءة نفس قصص ما قبل انلوم مرارً طفال �بُّ هذا هو أحد األسباب اليت جتعل األ
  يقول   ًداملحغ� املؤمن� أو    فيها   ل�ن �م مرة سمعت.  ا رً وت�را   ا س مرارً قدَّ �ب قراءة الكتاب المُ   مؤمن�ك

"يف    :ما أسمع ذلك، أر�د أن أرد ة واحدة، وعلمت أنه ليس يل؟" عندس مرَّ قدَّ لقد قرأت الكتاب المُ "   قبيل:من    ا شيئً 
 ا ذنً آ، ورتى ل  ا ل�ن لم ي�ن دليهم عيونً قرأوا اللكمات،    �ونوا قدقد ي   ."قط  سقدَّ الكتاب المُ لم تقرأ  احلقيقة، أنت  

، ذللك لم ت�ن  الشاملة  اهللانوا من فهم رسالة  يتمكَّ لم    فهمس.  قدَّ الكتاب المُ   اكتب  اهللا  يقوهلما    هميلف  ا ، وقلبً سمعتل
 ة أخرى. رغبة يف قراءتها مرَّ اليهم  دل

م باستخدام  ا ما اكن يُعلِّ اغبلً   )،٣٥:  ١٣  مىت  انظر( ٧٨مزمور    أ بهتنبَّ اذلي، كما    صص القراوي    معلِّ المُ املسيح هو  اكن  
(مرقس  اذلين قبلوه    استنارةاذلين رفضوه و  إلر�اك. وقد فعل ذلك لسبب� ىلع األقل:  الشاملةاألمثال تلوضيح رساتله  

، أو  ى ل�  العيونالسيادة لم يعطه    صاحب ة، فذلك ألن إهلنا  �ِّ إذا وجد شخص ما لك قصص �سوع ُ�   ). ١٢-١١:  ٤
 ص إل�يل �سوع املسيح املجيد. احلق الُمخلِّ  فهمذان ليسمع، أو القلب يلاآل
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  ، ول�ن ألنَّ دجيِّ  روايتها �شلكٍ  تم دة  ها قصص جيِّ �سوع ليس فقط ألنَّ  رب ال ومع ذلك، �ن كمؤمن� �ب أمثال
، ونر�د  أمثال املسيحات اليت يف  الشخصيَّ   �شبهنحن  ف.  ها لفهم رساتلآذاننا، وقلو�نا  و،  عيوننا الروح القدس قد فتح  

 نلا. ةالغنيَّ أبينا  ةىلع �بَّ إىل األبد   لكنتَّ و�ن  ا وت�رارً  ا مرارً  هذه األمثال أن �سمع 

 

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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