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 خدمات يلجون� هيئة  تار�خ 
 ستيفن نيكيلس بقلم 

، يوجد نصب تذاكري من اجلرانيت نُِقشت  جبيتسرب  مدينة  يف)  Point State Park(يف حديقة بو�نت ستيت بارك  
"األنهار اثلالثة" لعب دوًرا   املوضع اذلي �س�َّ  تأث� دو�". فهذا  اللكمات: "ماكن ذو  حيو�ًّا يف احلقبة عليه هذه 

مخسينيَّ االستعمار�َّ  يف  ل�ن  األهميَّ ة.  أدر�وا  اذلين  هم  األرجح  ىلع  قليلون  عرش،  اثلامن  القرن  الاكملة  ات  ة 
 
َّ

 أن تبعات هذه األحداث اكنت ضخمة، ومن شأن تأث�ها أن يدوم لقرون.  لألحداث اليت وقعت يف ذلك املاكن. إال
واقًعا ىلع مسافة عرشة أميال ىلع الشمال الغر� مبارشة من ابليت� ال�ين �شأ  هذا املوضع ذو اتلأث� ادلو� اكن  

 ر. يس. سربول وفيستا سربول. أفيهما 

 : األساس ١٩٧١قبل شهر أغسطس من اعم  

م�ن سماع ذلك يف  ته. و�ُ احلبيبة. فهذا املاكن شلكَّ شخصيَّ   جسربت بيمدينة  ر. يس. ذكر�ات رائعة عن  أ  اكنت دلى
ها اكنت أيًضا املدينة  � فقط مدينة احلديد والصلب، لكنَّ   ج اها. لم ت�ن بيتسربعقود من مغادرته إيَّ   هلجته، بعد 

فرَغة من  ة مُ ات القرن العرش�ن، اكنت هذه املدينة قد أصبحت مشيخيَّ ات وستينيَّ ة. ل�ن حبلول مخسينيَّ املشيخيَّ 
، و�نت مجيعها ةالهوت مشيخيَّ   �يَّةة، ومشيخيَّ   جامعةة، و مشيخيَّ ر. يس. كنيسة  أة. فقد ارتاد  الزتاماتها اإليمانيَّ 

، عندما سمع أخً�ا  �. أوَّ حبجري أساس جوهر�َّ   .ر. يسأة بوضوح. أمدَّ هذا  يلربايلَّ 
ً

اإل�يل،  املوجود يف �شارة  ق  احل ال
واحد يف ثالوث، وخلدمته، وعبادته. شعر بامتنان شديد نلعمة اهللا ولطفه، وتملَّكته رغبة وشغف ملعرفة � اإل�يل، ال

سها. ثانيًا، إذ اكن سربول   ها اخلدمة اليت أسَّ هاه، ووجَّ ا حياته بأ�ملها، ووجَّ هذا االمتنان وهذا الشغف هما ما م�َّ
العقيديَّ ُ�  بالضالالت  ادلفاعيَّ اًطا  اتلواصل، و�ذلك اكن  جيِّ   . ر. يسأة. فقد اكن  ة، أصقل هذا من مهاراته  ًدا يف 
ناداة به، بل أيًضا ادلفاع عن احلق يلجون� ليس فقط بأنه تعليم احلق والمُ هيئة  اعيًّا. و�ثً�ا ما وصف اهلدف من  دف

رة للتعليم الاكذب. �شلك مبارش اتلأث�ات المُ  .ر. يسأوالكفاح ألجله. فقد اخترب   دمِّ

هيئة  اح ألجلهم، اكن بمثابة جزٍء من أساس للحق، واخل�، واجلمال، وشغفه بهم، ورغبته يف الكف .ر. يسأة و�ن �بَّ 
س وهو مؤمن،  قدَّ ر. يس. الكتاب المُ أة األو� اليت قرأ فيها  خدمات يلجون�. وتعلَّق اجلزء اآلخر بالرسالة. فمنذ املرَّ 

الكنيسة اكنوا مفتون�  غ�ِّ بأن "اهللا � جاد حىت انلهاية". فيف ح� أن الكث��ن يف املجتمع و�  صار دليه اإلدراك المُ 
ر. يس. ىلع ر�بتيه، مثل إشعياء انليب، أمام ابلهاء العظيم لقداسة اهللا. فقداسة  أة عن طبيعة اهللا، خرَّ بنظرة سطحيَّ 

ها ختلَّلت لك ما قامت به اخلدمة ىلع مدار اخلمس�  يلجون�، لكنَّ هيئة  اهللا، يف لك ملئها، لم ت�ن فقط � أساس  
ه هذه اخلدمة. السنة املاضية، وال   تزال توجِّ

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

ر. يس. اثلالث� من  أبعد حتديد اهلدف والرسالة، يظل األساس حباجة إىل حجر آخر، أال وهو اجلمهور. فعند بلوغ  
أستاًذا ب�ليَّ  قد أصبح  يتبوَّ عمره، اكن  الالهوت،  أصابه. و� ة  السأم قد  ادلرجات يف وظيفته، ل�ن اكن  أ أىلع 

� داخل الكنيسة اكنوا جائع� ال صف مدارس األحد، وهناك اكتشف أناًسا علمانيِّ   م يفعلِّ غضون ذلك، اكن يُ 
المُ للفتات بل للطعام القوي من لكمة اهللا ومن العقيدة. ومن ثمَّ   علِّ ، تالحم 

َّ
ما ازداد جوعهم،  م واجلمهور مًعا. و�

 املز�د.   ر. يس. تلعليمهم، األمر اذلي جعلهم يأتون إيله ثانية طابل�أازداد محاس 

١٩٨٤- ١٩٧١ : 

ت� عملتا تلأسيس ابلناء نفسه. القوَّ  ر. يس، وفيستا، واعئلة سربول.  أة األو� �  بإرساء األساس، مجع اهللا ب� قوَّ
 Dora(  ة األخرى � دورا هيلمانر. يس. وفيستا موجودين. و�نت القوَّ أر أنه منذ ابلداية اكن  ة أن نتذكَّ ثمة أهميَّ 

Hillman(  ،بي من  صناعة  رجل  غرب  جسربت أرملة  يف  يلجون�،  وادي  يف  تعيش  اكنت  فقد  بنسلفانيا. والية  . 
 لعائلة سربول، اكن بمثابة    ٥٢و�القرب من م�هلا، ُعرِضت أرض مساحتها  

ً
فدانًا للبيع، فاشرتتها، و�نت عليها م�ال

وضع فيه ماكتب املر�ز ادلرايس لوادي  وتُ بيت لعائلتهم، وقاعة للمحارضات، وماكن يتناول فيه ادلارسون الطعام،  
مها، و�عقد املؤتمرات الرائعة،  قدِّ ر. يس. يعدُّ املحارضات، و�ُ أ. اكن  )Ligonier Valley Study Center(  يلجون�

لت   ة ىلع  تعليميَّ سالسل  وندوات األسئلة واألجو�ة يف أمسيات يوم اإلثن� من لك أسبوع. ثم ُكِتبت كتب، وُسجِّ
لت أول سلسلة تعليميَّ ١٩٧٥رشائط اكسيت. ثم يف اعم   ارته وثيابه ذات الطراز السبعي�، قام  صوَّرة. فبنظَّ ة مُ ، ُسجِّ

ورة، ومنرب ر. يس. بتسجيل سلسلة "قداسة اهللا". ولم ي�ن هناك نظ�ها يف ذلك الوقت. فلك ما اكن دليه هو سبُّ أ
املر�ز ادلرايس لوادي يلجون� أياًما فارقة يف اتلعليم   ات األو� يفقراءة، وشغف، ورسالة، ومجهور. اكنت تلك السنو

 املسييح للبالغ�. 

ران يف األمر بهذه الطر�قة. فهما اكنا فقط أمين�، وطائع� ملا   ر.أل�ن يف ذلك الوقت، لم ي�ن  يس. وفيستا يفكِّ
 )Bob Ingram(  ر. يروي بوب إ�رامباثلما   ر�ز ادلرايس املداعهما اهللا إيله. و�ذ اكنا أمين�، بارك اهللا  

َّ
  ، اذلي تو�

ا منصب رئيس ،  ر�ز ادلرايسامله اكن يذهب إىل  )، أنَّ ١٩٩٢-١٩٨٨(  تيبوتلوك ر يف �لة  حرِّ يلجون� والمُ   هيئة  الحقًّ
  صطحبًا معه عدًدا كبً�ا من �موعته من غ� املزتوج�. وقال باختصار: "هذا املر�ز درَّب جي� بأ�مله". ومن مُ 

اعم    ١٩٧١اعم   �شقُّ ١٩٨٤وحىت  اآلالف  عرشات  اكن  جبال  ،  سفوح  عرب  و�يابًا  ذهابًا  طر�قهم  لليجي�  اون 
)Allegheny Mountains  (  يف ستالزتاون  ر�ز ادلرايسامل ل�هاب إىل  )Stahlstown( و�نون يأتون بأسئلتهم، و�ن .
ر.  أمون هلم األجو�ة من لكمة اهللا. وتعلَّم عدد أ�رب كثً�ا من  قدِّ يُ   ر�ز ادلرايس املمون اآلخرون يف  علِّ ر. يس. والمُ أ
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ر. يس. وسمعوه  أصوَّرة. فكث�ون رأوا  يس. من خالل اتلعليم اذلي انترش بواسطة رشائط الاكسيت والرشائط المُ 
 كنيستهم. ل  الطابق السف�، وهم جالسون يف صف مدارس األحد يف �ونلفزاتل ة من خالل جهاز ل مرَّ ألوَّ 

١٩٩٤- ١٩٨٤: 

ي  ة بدون ماكن كب� تؤدِّ يلجون� ال يم�ن أن ت�ون أ�رث فاعليَّ   هيئة  رساعن ما أصبح واضًحا ملجلس اإلدارة أن 
رت أورالندو الكًّ من املاكن  يلجون� إىل مدينة أورالندو بوالية فلور�دا. ووفَّ هيئة  ، انتقلت  ١٩٨٤فيه عملها. و� اعم  

هيئة  ، عقدت  ١٩٨٨اذلي يم�ن أن يأيت إيله انلاس للتعلُّم، واملوضع اذلي يم�ن للتعليم أن ينطلق منه. و� اعم  
وس" (يلجون� مؤتمرها األول حتت عنوان   . وال يزال هذا املؤتمر هو االجتماع )Loving a Holy God"�بَّة اهللا القدُّ

 ة جديدة. يلجون� لكتب وسالسل تعليميَّ هيئة يلجون�، و�ذلك ابلؤرة إلطالق   هيئة بالسنوي لطالَّ العائ� 

 ١٩٧٧ة يف اعم  . بدأت املجلَّ تيبوتلوك ة  هم، وهو إصدار �لَّ ر مُ تزامن االنتقال إىل أورالندو أيًضا مع تطوُّ 
ُ
عيد  ، ثم أ

الت  م مقاالت تدور حول موضوع واحد، و�ذلك تأمُّ قدِّ تُ   تيبوتلوك ة  ت �لَّ . ظلَّ ١٩٨٩تصميمها وتنسيقها يف اعم  
ع يف انتشارها، وايلوم يُ ت املجلَّ ة. وظلَّ وقراءات يوميَّ  وزَّع منها ما يز�د ىلع مئة ألف �سخة شهر�ًّا. و� تواصل ة تتوسَّ

ق بتشجيع شعب اهللا ليس فقط ىلع قراءة لكمة اهللا، بل أيًضا ىلع دراستها. وخالل ذلك ر. يس. اليت تتعلَّ أرؤ�ة  
، ١٩٨٥) يف اعم  The Holiness of Godل بعنوان "قداسة اهللا" (�، الكتاب األوَّ ر. يس. كتاب� الكسيكيِّ أالوقت، �رش  

الكتاب   "ُ� اثلا�  تاله  (  تارٌ بعنوان  اهللا"  إصدار،  ٩٨٦١) يف اعم  Chosen by Godمن  الوقت، ظل  ذلك  وطوال   .
ا.و�سجيل، وتوز�ع السالسل اتلعليميَّ   ة مستمرًّ

٢٠٢١-١٩٩٤ : 

ذيع الربنامج اإلذايع األوَّ 
ُ
)  The R.C. Sproul Study Hour(  "ساعة من ادلراسة مع أر. يس."  ر. يس. بعنوانل ألأ

ة. وقد ساهم هذان  ات إذاعيَّ ىلع ست �طَّ   ) R.CAsk.." ( ر. يس أاسأل  "  ، أذيع برنامج ١٩٨٦. و� اعم  ١٩٨٢يف اعم  
أذهان�م" يف اعم   دوا  برنامج "جدِّ أذاعت احللقات األو� منه سلسلة  ١٩٩٤الربنا�ان مًعا يف إطالق  . و�الطبع، 

دوا أذهان�م" يبث  ة مُ ة اإلذاعة املسيحيَّ "قداسة اهللا". و�نت اغبليَّ  نة من عظات. و�ن برنامج "جدِّ و�ذيع حلقات  كوَّ
السبُّ أ، بينما اكن  الطباش�ة. و�ستطيع أن �سمع فيها صوت  تعليميَّ  ك  ورة. فيُشِعرك هذا و�أنَّ ر. يس. ي�تب ىلع 

مبارش. لم ي�ن هناك نظ� هلذا يف اإلذاعة. ورساعن ما أصبح هذا هو مصدر    ، �ستمع إيله �شلٍك فصلهجالس يف  
 الغذاء الرئييس للمستمع�، وال يزال كذلك. 
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أورالندو، و� لكِّ أ�اء ادلولة، و� انلهاية حول العالم  مدينة  ت املؤتمرات تُعَقد يف  ثم ُكِتبت املز�د من الكتب، وظلَّ 
.  الُمذهلةصِلح�  سة، و� مدن المُ قدَّ ة يف األرايض المُ يلجون� يف عمل جوالت دراسيَّ   هيئة  أيًضا. كذلك، بدأت

عت   تعليمها. وال يزال املوقع اإليلكرتو�    يلجون� من نطاق وسائل تواصلها، نارشًة هيئة  و�تطوُّر اتلكنولوجيا، وسَّ
مُ  أداة  ايلوم  وفعَّ همَّ إىل  برنامج  ة  أيًضا  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  اتلعليم.  لنرش  المُ RefNetالة  من  نات  دوَّ ، وعدد 

بادرات، وأخرى جديدة مثلها حتت المُ . مجيع هذه  Ask Ligonier، و�رنامج  Ligonier Connectة، و�رنامج  الصوتيَّ 
 ناداة بقداسة اهللا إىل أ�رب قدر م�ن من األشخاص. اتلطو�ر واإل�شاء، �ستفيد باتلكنولوجيا يف المُ 

  ة إىل جذورها عن طر�ق فتح أبواب لكيَّ   ٢٠١١ع من نطاق انتشارها، اعدت يف اعم  يلجون� توسِّ هيئة  ت  و�ينما ظلَّ 
س   طابًلا   ١٤٠ة �و  ، يف وسط فلور�دا. �ستضيف اللكيَّ )Reformation Bible College( اإلصالح للكتاب الُمقدَّ

ة يف اعم  يلجون� من قاعدتها اتلعليميَّ   هيئة  عتىلع أرضها، ومئة آخر�ن يدرسون فيها عرب اإلنرتنت. كذلك، وسَّ 
ر. يس،  أستَمد من  � المُ و�ىل جانب القدر الشاسع من املحتوى اتلعلي  هيئة اتلدر�س.تلدرج ضمن فر�قها    ٢٠١٠
. ومنذ اعم  املوثوق بهم  �معلِّ مُ هيئة اتلدر�س وغ�هم من العلِّم من خالهلا  يلجون� منصًة ي�تب و�ُ هيئة  ر  توفِّ 

 علِّم� إىل الطالب. يلجون� تأيت بالمُ هيئة ت ، ظلَّ ١٩٧١

ة  ة، حيث دليها يف الوقت احلايل مواقع إيلكرتونيَّ يلجون� من نطاقها إىل أبعد من اللغة اإل�ل��َّ   هيئة  عتكذلك، وسَّ 
ضاف يوميًّا �توى جديد إىل لك موقع من  ة. و�ُ ة، والصينيَّ ة، والفارسيَّ ة، والعر�يَّ �سبع لغات �تلفة، منها اإلسبانيَّ 

، وهو النسخة  Renovando tu Menteل مرة برنامج  يلجون� ألوَّ   هيئة  ، أذاعت ٢٠١٨هذه املواقع. و� مارس من اعم  
هذه اجلهود اشتملت أيًضا ىلع ترمجة العديد من الكتب اليت    .Renewing Your Mindة من برنامج  ة ايلوميَّ اإلسبانيَّ 
المُ أألَّفها   للكتاب  أخرى  بلغات  ترمجات  إصدار  إىل  باإلضافة  وآخرون،  يس.  ادلرايس  قدَّ ر.    لإلصالح س 

)ibleBtudy SReformation   أصبحت ، خدمات يلجون� مثل تلك ابلقعة الواقعة يف منطقة األنهار هيئة  ). ومن َ�مَّ
 اثلالثة، أي ماكنًا هل تأث� أبدي. 

 وماذا بعد؟ 

يلتفت إىل املحيط� به ليسأهلم:  ا، اكن �تفل للحظة، ثم  همًّ بادرة، أو يبلغ منعطًفا مُ ة مُ طلق أيَّ ر. يس. يُ أما اكن  لكَّ 
"وماذا بعد؟" وال زنلا نطرح هذا السؤال. اإلجابة، من ناحية، � أننا لسنا نعلم. نَعلَم بالفعل أن اهللا اكن أمينًا من  

  يف األيام األخ�ة من اعم   .ر. يسأا نر� رحيل  ت حتديًا نلا. و�ينما كنَّ �ونا منذ ابلداية، وخالل السنوات اليت شلكَّ 
يلجون�  هيئة  ة. فيف السنوات اثلالث املاضية، شهدنا أوسع انتشار حدث يف تار�خ  يلجون� �شدَّ   هيئة  ، بارك اهللا٢٠١٧

يلجون�  هيئة  ىلع اإلطالق. و�ن متنُّون ألجل هذه اخلمس� سنة املاضية. ل�ن يلت هذ ال يصيبنا الكرب�اء. ف
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ع إىل اهللا، �سأل: ما اذلي قد تأيت  وس. و�ذ نتطلَّ  اذلي إلهلنا القدُّ ختدم الكنيسة، و�ن �دم بموجب االمتياز اإلل�
نا ننظر إىل  به اخلمس� سنة القادمة؟" و�ينما ننظر إىل املايض نلحتفل بعيدنا اخلمس� مع�م، نرجو أن تعلموا أنَّ 

دنا بالمُ األمام، ُ�  دين تعهُّ ألشخاص. وقد رسمنا مساًرا، غ�  ناداة بقداسة اهللا يف ملئها إىل أ�رب قدر م�ن من ادِّ
 ملا سوف يعمله اهللا.  ع� يف هلفةٍ توقِّ اعمل� بما هو آٍت يف املستقبل، ل�ن مُ 

 

 Reformation Bible(   "لكية الكتاب املقدس لإلصالح"  هو مدير   )DrSteveNichols@(ادلكتور ستيفن نيكيلس  

College(�اتلدر�س يف خدمات يلجون هيئة  الرئييس يف خدمات يلجون�، وعضو  األ�ادي�  واملسؤول  و،  هو  . 
Church 5 Minutes in ("  دقائق يف تار�خ الكنيسة ٥"�قدم برامج إذاعية قص�ة بعنوانو  مؤلف العديد من الكتب

History("الكتاب املفتوح"  ) وOpen Book.(    

 

   .تيبوتلوك املقالة يف األصل يف �لة 
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