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 اإلصالح احلقيق 

 بريك بارسنس بقلم  

تَكُمن الصحوة يف لُبِّ اإليمان املسييح، ويه سبب كوننا مؤمنني. فالصحوة يه العمل القدير اذلي جيريه إهلنا 
، اهلل ليس فقط يوقظنا من سبات، لكنه يقيمنا وحييينا من املوت. فالصحوة يه  الرؤوف ويلكُّ السيادة. ويف الصحوة

د قلوبنا، ويمنحنا هبة امليالد   العمل املجيد املتعلِّق باتلجديد، واإلنعاش، واإلصالح. وعندما يُوقظنا اهلل، هو جيدِّ
. فهو يزنع  نا وجيتذباح حياتنا، ويغزوها،  (. فإن الروح القدس جيت6:  16اجلديد، وحييينا، قائالا نلا: "عييش!" )حزقيال  

قلوبنا احلجرية املعاندة، والواثقة بذاتها، ويضع حملَّ هذه القلوب امليتة قلوباا حية جديدة، دليها الرغبة والقدرة أن  
 القدس. تؤمن، وقلوباا طيِّعة بني يدي أبينا، ومتَّحدة باملسيح، يف عبودية طوعية هل، وقلوباا يسكن فيها الروح 

ا ما يأيت بانلهضة، سواء اكنت نهضة نفس واحدة، أو نهضة اعئلة، أو نهضة جمتمع، أو   عندما يُوقظنا اهلل، فهو دائما
تة، تؤدِّي إىل حياة من اإليمان، واتلوبة،   ا بتوبة عميقة ومبكِّ نهضة أمة بأكملها. وعندما يأيت اهلل بانلهضة، يأيت دائما

ا بإصالح حقيق ودائم، وهو إصالح للقلوب، والسلوكيات، وابليوت، والطاعة. كذلك، عندما يُوقظن ا اهلل، يأيت دائما
ا للصحوة، أو حناول ابتاكر خطة سطحية ومبتذلة إلحداثها. قال د. مارتن   د موعدا والكنائس. لكن، ينبيغ أال حندِّ

ا ما تروِّج نلفسها". (: "ال حتتاج انلهضة ىلع اإلطالق إىل داعيةD. Martyn Lloyd Jonesلويد جونز ) . فانلهضة دائما
ا خلطته السيادية، حيثما شاء، ومىت شاء، ولَمن يشاء، اللكُّ   فالصحوة ال حتدث إال عندما يعيِّنها اهلل. فهو حُيدثها وفقا

 حبسب مرسته. 

ا وسائلها. فال يكتيف فاهلل باتلعيني السيادي للغايا  ا  لكن، كما يعنيِّ اهلل الصحوة، هو يعنيِّ أيضا ت، لكنه يعنيِّ أيضا
وسائل تلك الغايات مجيعها. والوسائل اليت عينَّها اهلل إلحداث الصحوة يه الوسائط املعتادة اليت قد عيَّنها بالفعل 
نا ايلويم يف انلعمة. فاللكمة، والصالة، وفريضتا املعمودية وعشاء الرب يه وسائط  لعبادتنا األسبوعية املنتظمة، ونموِّ

دة اليت أعطانا اهلل إياها. وتلك يه الوسائل اليت بواسطتها يعمل الروح القدس يك يثمر اختبارات إيمان  انلعمة املعتا 
براجمنا واسرتاتيجياتنا، بل   تفعِّلها  املحِدثة للصحوة ال  قوة اهلل  فإن  ا حقيقيًّا.  حقيقية، ونهضة حقيقية، وإصالحا

وعلي املعتادة.  الصحوة  ووسائط  القدوس،  روحه  حلكمته  يفعِّلها  ا  وفقا ا،  تماما مرسته  سيعمل  اهلل  بأن  نثق  أن  نا 
السيادية، وأن نسرتيح ونطمنئ يف الوعد القائل إن نور وجهه سيرشق علينا عندما حنيا أمام وجهه، أي عندما حنيا  
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، وكبري مسؤويل النرش يف هيئة  هو كبري راعة كنيسة سان أندرو بمدينة سانفورد، والية فلوريدا  بريك بارسنس د.  
ر يف جملة ت  Whyوك، وعضو هيئة اتلدريس بهيئة "خدمات يلجونري". وقد ألَّف كتاب  وتلبي"خدمات يلجونري"، وحمرِّ

Do We Have Creeds    ملاذا دلينا قوانني إيمان؟"(، وقام بتحرير كتاب"(Assured by God    يقني مستمد من"(
)"جون اكلفن: قلب منشغل    John Calvin: A Heart for Devotion, Doctrine, and Doxologyاهلل"(، وكتاب  

  A Little Book on the Christian Lifeباتلكريس، والعقيدة، والتسبيح"(. كما شارك يف ترمجة وحترير كتاب  
 )"كتيِّب عن احلياة املسيحية"( جلون اكلفن. 

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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