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 مساعدة اآلخر�ن يك يعرفوا اهللا
 ب�ك بارسنس  بقلم

. وهذا اذلي بدأ  املر�ز ادلرايس لوادي يلجون� ، استخدم اهللا أر. يس. سربول وفيستا سربول يف تأسيس  ١٩٧١يف اعم  
ة، خدمة تعليم  ة منذ مخس� اعًما أصبح اآلن، بنعمة اهللا العجيكمر�ز صغ� ل�راسات يف ر�ف بنسلفانيا الغر�يَّ 

فُت ىلع هيئة    وتلمذة تصل إىل مالي� األشخاص حول العالم. وعندما  ة األو� منذ ما  للمرَّ   خدمات يلجون�تعرَّ
ة خدمة أخرى كنُت أعرفها. فقد  ها اكنت ختتلف عن أيَّ يز�د ىلع مخسة وعرش�ن اعًما، اكن أشدُّ ما أذهل� هو أنَّ 

ا بالوصول إىل غ� املؤمن� برسالة اإل�يل، لكنَّ سربول لم ي�ن فقط مُ   ادلكتورأدر�ُت يف احلال أن   فًا  ه اكن شغوهتمًّ
،  . لكنَّ �أيًضا بالوصول برسالة اإل�يل إىل املسيحيِّ  بل انصبَّ اهتمامه أيًضا ىلع مساعدة  ه لم يتوقف عند هذا احلدِّ

املؤمن� أن ي�ونوا عمييق اتلفك�، وفصحاء، يعرفون ليس فقط اإل�يل، بل أيًضا لكَّ مشورة اهللا، والهوت لكمة  
. و�ن الشغف اذلي حرَّك  فيَّ اهللا، وتار�خ ذلك الالهوت، و�ي سربول هو مساعدة    ادلكتورة ادلفاع عن إيمانهم كلكٍّ

ليس اإلهل اذلي من ُصنع أيدينا، بل اإلهل الواحد والوحيد،    -العالم يك يعرف اهللا، ومساعدة الكنيسة يك تعرف اهللا  
 . سقدَّ وس، � الكتاب المُ حب، والقدُّ صاحب السلطان، والرؤوف، والمُ 

رة من  يف فرتة مُ  سربول، الَحَظ أن الكث� من األشخاص يف أ�اء العالم يقضون حياتهم بأ�ملها    ادلكتورخدمة  بكِّ
ة. وقد  اهتمام يُذَكر لألمور األبديَّ   عطاءإيف الرت�� ىلع ما هو وقيت واعبر، أي ىلع ما هو موجوٌد هنا واآلن، دون  
ظه هذا شغفه جتاه مساعدة اآلخر�ن يك يعرفوا اهللا، حىت بمعرف ى حتفُّ ل مثِّ تهم هل يتس�َّ هلم أن يدر�وا ما اذلي يُ غذَّ

ة، وأن ما نفعله ل أهميَّ مثِّ ىلع ذلك، �ساعدنا معرفة اهللا ىلع أن نفهم أن حياتنا تُ   ة يف احلياة. عالوةً ة حقيقيَّ أهميَّ 
تنا وتمجيدنا هل � أمور تضيف ىلع حياتنا مع� وهدفًا. هذا واحٌد من أسباب  ة، وأن معرفتنا هللا، و�بَّ ل أهميَّ مثِّ يُ 

قنا سربول يعلِّم به. وهذا هو السبب اذلي جذب الكث��ن منَّ   ادلكتورف الشديد اذلي اكن  الشغ ا إيله، ألننا صدَّ
ا بنا بما ي�يف تلعليمنا احلقائق الصعبة عن اهللا. فهو لم �شأ أن ت�ون نلا نظرة سطحيَّ وأدر�نا أنه اكن مُ  ة عن  هتمًّ

 .وس باحلقيقةأن إهلنا رؤوف وقدُّ م يف فهمنا هللا، حىت ندرك �م  اهللا، بل أراد أن ننمو ونتقدَّ 

دائًما ميناًء للمؤمن� اذلين    خدمات يلجون� سربول ب�لمة اهللا، وت�ر�سه هلا، ظلَّت هيئة  كتور  ادل و�سبب شغف  
روا بعمٍق  ة أيًضا. فلم ي�ن تعب� "ما �دث اآلن  ة يف هذه احلياة و� األبديَّ يف أشد األمور أهميَّ   ال �شون أن يفكِّ

ه  ، لكنَّ تلوك تيبود شعار أو عنوان بارع للعمود اذلي اكن ي�تبه يف �لة  رَّ سربول، ُ�   �كتورنسبة ل هل تأث� أبدي"، بال 
ا بهذا الالكم، واعش حياته يك �ساعدنا �ن أيًضا   نؤمن به. و� يلجون�، نؤمن بهذا الالكم. و�ن    أناكن يؤمن حقًّ

 . دوه إىل األبدو�مجِّ موجودون فقط يك �دم اهللا عن طر�ق مساعدة اآلخر�ن حىت يعرفوا اهللا 
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة 

 .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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