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  ن�ونأن الشجاعة 
َ
 �ح ُمصل

 ب�ك بارسنس بقلم 

الُمصلَ  الالهوت  نفهم و�ستوعب  يتغ�َّ عندما  السبب،  ح، ال   فهمنا للخالص فحسب، بل فهمنا للك يشء. وهلذا 
ي الُمصلَ تعندما  العقائد  مع  انلاس  األساسيَّ صارع  و�توصَّ حة  ما  ة  اغبًلا  لفهمها،  و�أنَّ لون  تغ�َّ �شعرون  قد  وا  هم 

 وأصبح مؤمنًا  ة اثلانية. يف الواقع، كما اعرتف الكث�ون يل، احلقيقة � أن ابلعض قد تغ�َّ وأصبحوا مؤمن� للمرَّ 
األو�.  للمرَّ  الُمصلَ فة  لالهوت  لفسادهم  من خالل فحصهم  الصارخة  باحلقيقة  مواجهتهم  تم  وموتهم    الشديدح، 

هللا غ� املرشوط لشعبه و�دانته لآلخر�ن، و�تمام املسيح الفع� لفداء شعبه، ونعمة الروح القدس  ة، واختيار ااخلطيَّ ب
الة، والسبب يف مثابرتهم بواسطة نعمة اهللا احلافظة هلم، وطر�قة اهللا العهديَّ  ة للعمل يف لك اتلار�خ من أجل  الَفعَّ

أنَّ  فإنَّ لكنَّ   لم �تاروا اهللا،  األساسهم يف  �ده. عندما يدرك انلاس  هم بطبيعة احلال يصلون إىل نقطة  ه اختارهم، 
االعرتاف املتواضع بنعمة اهللا العجيبة جتاههم. عندها فقط، عندما ندرك �م �ن خطاة أشقياء و�ؤساء، يُمكننا  

الُمصلَ  الالهوت  يفعله  بالضبط ما  العجيبة". وهذا هو  "انلعمة  ترنيمة  يغ�ِّ حًقا أن نغ�  ادلاخح: فهو  ل إىل  نا من 
  ، لك احلياةيف  ه يقودنا إىل عبادة اهللا اثلالوث، ىلك السيادة والسلطان، السيخ والُمحب  إنَّ   –م اخلارج و�قودنا إىل الرتنُّ 

  يصبح د شارة نرتديها عندما  رَّ ح ليس ُ� الالهوت الُمصلَ   وليس فقط يف أيام اآلحاد ول�ن لك يوم و� لك احلياة. إنَّ 
أمًرا   نعيشه ونتنفَّ   بل هوورائًعا،    ا شائعً كوننا ُمصلح�  يتعرَّ الهوت  وندافع عنه حىت عندما  به  ض  سه ونعرتف 

 للهجوم. 

عرش   اخلامس  القرن  يف  هلم  السابق�  مع  جنب  إىل  جنبًا  عرش،  السادس  القرن  يف  الربو�ستانت  الُمصلحون 
ها  ، ول�ن ألنَّ شائعةها اكنت رائعة أو  موا و�دافعوا عن عقيدتهم ألنَّ لِّ عوالالحق� بعدهم يف القرن السابع عرش، لم يُ 

ين فقط للموت من أجل الهوت  ستعدِّ ة، وقد وضعوا حياتهم ىلع املحك من أجل ذلك. لم ي�ونوا مُ يَّ اكنت كتاب
ُّ قدَّ الكتاب المُ  د من  تأ�َّ ال من أجله.  م من أجله، واعتبارهم ُجهَّ س، بل اكنوا ىلع استعداد للعيش من أجله، واتلأل

واعتمادهم ىلع أنفسهم ول�ن    عون باجلرأة والشجاعة ليس �سبب ثقتهم بأنفسهملقد اكن الُمصلحون يتمتَّ ذلك:  
داخلهم، كما  ك� الروح القدس عوا �سُ ضعون. لقد اكنوا شجعان ألنهم تمتَّ �سبب حقيقة أن اإل�يل قد جعلهم يتَّ 

احلق اذلي وعظوا به لم ي�ن جديد، بل اكن فإلعالن نور احلق يف عرص ُمظلم من األ�اذيب.    ني ستعدِّ مُ اكنوا  
 س. قدَّ املنصوص عليها يف الكتاب المُ  تعايلم اهللا اكن –الرُسل الشهداء واآلباء و متعايلقديًما. اكن  

بل باألحرى، الهوتهم هو ما صنعهم بالشلك اذلي أصبحوا عليه. لقد جعلهم الهوت    ؛ حون الهوتهملم يصنع الُمصلِ 
عوا يف أن ي�ونوا أمناء هللا  بل رش   –  ح� حتديًداهم لم �رشعوا يف أن ي�ونوا ُمصلِ ح�. ألنَّ س ُمصلِ قدَّ الكتاب المُ 

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


https://ar.ligonier.org   

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

لإلصالح وال عقائد انلعمة    ةالشعارات اخلمسأو  )  solas  س السوالحون (صلِ س. لم �رتع المُ قدَّ وأمناء للكتاب المُ 
 من ذلك، أصبحت  اإلصالح.    عايلمتل  ا ًص )، ولم ت�ن بأي حال من األحوال � ملخَّ ة الاكلفينيَّ   اخلمس(انلقاط  

ً
بدال

حىت ايلوم،  وا تؤمن به.  عصور الالحقة ىلع اإلقرار وادلفاع عمَّ ة ساعدت الكنيسة يف الة أساسيَّ مات عقائديَّ قدِّ مُ 
الكث� ممَّ  الُمصلَ هناك  الالهوت  يعتنقون  أنهم  الُمصلَ ن يعتقدون  يتجاوزح  ح، ل�ن الهوتهم  الشعارات    ال  هذه 

  كونسِّ هم متم ن يقولون إنَّ . باإلضافة إىل ذلك، هناك الكث� ممَّ وعقائد انلعمة )solas س السوال( لإلصالح  ة اخلمس
الُمصلَ  "الاكلفينيُّ هم يفعلون ذلك دون أن يعلم أي شخص بأنهم ُمصلِ ح لكنَّ بالالهوت  ون  حون. ال يعرتف هؤالء 

الُمصلَ �ُّ الرسِّ  السابع عرش وال �ستخدمون أي  حة اتلار�يَّ ون" بأي من اإلقرارات  أو  السادس عرش  القرن�  ة يف 
  حة واضحة.ة ُمصلَ الهوتيَّ  اتتعب�

 حة اتلار�يَّ الُمصلَ اإليمان  قرارات  ح وفًقا إلبالالهوت الُمصلَ ا  كنا حقًّ ومع ذلك، إذا تمسَّ 
َّ

 أن يتم ة، فال �سعنا إال
ًحا دون  "، ومن املستحيل أن تظل ُمصلَ �ًّا رس  ا حون. يف احلقيقة، من املستحيل أن تظل "اكلفينيًّ تصنيفنا ىلع أننا ُمصلِ 

 حصلَ إيمان مُ بإقرار    كاتلمسُّ �ب ىلع املرء  ا،  تار�يًّ ًحا  صلَ فليك ت�ون مُ سيظهر ذلك حتًما.    –أن يعرف أحد  
َّ

 ، وأال
  .مب� ىلع إقرار إيمانح هو يف األساس الهوت  الالهوت الُمصلَ فيلزتم به فحسب، بل يعرتف به و�علنه و�دافع عنه.  

ه  ة اليت نعرف بها األمور. إنَّ  الكيفيَّ  فقط ما نعرفه، بل يغ�ِّ ه ال يغ�ِّ ح هو أيًضا الهوت شامل. إنَّ الالهوت الُمصلَ إن  
 طر�قة عبادتنا،  فقط نظرتنا إىل اخلالص، بل يغ�ِّ ه ال يغ�ِّ  فهمنا ألنفسنا. يف الواقع، إنَّ يغ�ِّ  فقط فهمنا هللا، بل  ال يغ�ِّ 

  – س  قدَّ ، و�يف ندرس الكتاب المُ  أطفانلا، و�يف نتعامل مع الكنيسة، و�يف نص�ِّ و�يف ن�رز، و�يف نر�ِّ 

وهو ليس الهوتًا يُمكننا   ، ؤه ح ليس الهوتًا يُمكننا إخفا الالهوت الُمصلَ إن  د.  وجَ ك، ونُ  كيف �يا، ونتحرَّ ه يغ�ِّ إنَّ 
التشدُّ  به. ألنَّ فقط  والالهوتيِّ   ق  اهلراطقة  اتلقدُّ ذلك اكن اعدة  اتلار�خ.  ميِّ �  يلزتمون  فهم  � عرب  أنهم  يزعمون 

حون فقط عندما ي�ونون يف  إنهم يزعمون أنهم ُمصلَ هم لم يعرتفوا بها يف الواقع.  حة، لكنَّ الُمصلَ   همإيمان  بإقرارات
فقط  ن ذلك  يفعلو،  قساوسة)، و�ذا اكنوا  ا شعبيًّ � (و�ن اكن  شكيك يف الهوتهم اتلقدُّ عندما يتم الت  –موقف دفايع  

الكنا�س والطوائف اليت  � الليربايلِّ عندما ت�ون وظائفهم ىلع املحك. يف ح� أن الالهوتيِّ  � قد ي�ونون يف 
أنَّ تُعرَ  ىلع  ولكنَّ ف  "ُمصلَحة"،  الهُ ها  هذه  مثل  من  �جلون  بأنَّ و�َّ هم  معروف�  كونهم  أن  يعتقدون  وأصبحوا  هم  ة 

– ة للكنيسة ة العاديَّ ىلع ذلك، وفًقا للعالمات اتلار�يَّ  عالوةً حون" هو حجر عرثة للبعض و�ساءة لآلخر�ن. "ُمصلَ 

انلقيَّ أي   الصحيح لألرسار  الكرازة  اهللا، واالستخدام  للكمة  وفًقا  والصالة  املعموديَّ   سةقدَّ المُ ة ب�لمة اهللا،  ة  أي 
  كنا�س   حىت"  الُمصلَحة"  الكنا�س  هذه  ت�ون  ال  اغبًلا   فإن  –ة للتأديب الكنيسوالعشاء الر�ا�، واملمارسة املستمرَّ 

تقليديًّ   قساوسةوال  �العاديِّ   اسانل  من  العديد  هناك  ايلوم،و.  ةيَّ حقيق ينتمون  والطوائف  اذلين  الكنا�س  إىل  ا 
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  هم إيمان  حة ورفضوا إقراراتة اذلين تر�وا، إىل جانب كنا�سهم وطوائفهم، مراسيهم الُمصلَ حة والربو�ستانتيَّ الُمصلَ 
   منذ سنوات مضت.

ه، فإن أ�رث ما �تاج إيله هو رجال ىلع املنرب دليهم الشجاعة   رجال    –ح�  أن ي�ونوا ُمصلَ ىلع عكس هذا اتلوجُّ
اإليمان    ال ولكنَّ ل  ةً مرَّ   مسلَّ المُ �جلوا من  مُ لقد�س�  بالتشدُّ دِّ ستعهم  ليس  أجله،  يناضلوا من  أن  بالالكم  ون  ق 

ون باجلرأة واثلبات يف إعالنهم للحق،  تهم. �ن حباجة إىل رجال ىلع املنرب يتحلُّ ول�ن ب�ل حياتهم و��ل قوَّ 
ح دون  م رمحة ورأفة. �ن حباجة إىل رجال ي�رزون باحلق الواضح لالهوت الُمصلَ واذلين هم يف نفس الوقت دليه

حول  يف وجه انلاس، ول�ن بذراع املساندة  غ� مناسب، ليس بإصبع االتهام  مناسب ووقت  جتميل أو إضافات، يف  
الرب إهلنا و�مته  ا ألنهم �بُّ حة، حتديدً الُمصلَ   اإليمان  إقراراتون  �ن حباجة إىل رجال �بُّ كتف اآلخر�ن.   ون 

املنرب دليهم الشجاعة يلكونوا ُمصلَ وىح بها واملوثوق فيها. فقط عندما ي�ون دلينا رجال  اثلابتة والمُ  ح�،  ىلع 
يف لك احلياة، ليك �ب الرب    تطبيقاتهح وسيكون دلينا أشخاص من الشعب اجلالس أمامهم يفهمون الالهوت الُمصلَ 

تنا و�ب قر�بنا كنفسنا. هذا هو الالهوت اذلي  ومن لك نفوسنا، ومن لك قدراتنا، ومن لك قوَّ أ�رث من لك قلو�نا،  
القرن   الوحيد اذلي سيجلب اإلصالح وانلهضة يف  السادس عرش، وهذا هو الالهوت  القرن  الكنيسة يف  أصلح 

يُمكننا    جوهري يشء    ، فإن أ�رثفةتطرِّ المُ ة  ميَّ اتلقدُّ ة  الالهوتيَّ ة  بالليربايلَّ   سمتَّ عرصنا المُ ه يف  احلادي والعرش�ن. ألنَّ 
، ول�ن ليس بغطرسة، بل �شجاعة ورأفة  حةالُمصلَ   ماناإلي  إلقراراتوفًقا    القو�م يمان  اإلبك  اتلمسُّ أن ن�ونه هو  

 ابلعيدين، لك ذلك من أجل �د اهللا، و�ده وحده. �الكنيسة وب

 

تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز  هو رئيس حتر�ر �لة   )@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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