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 یافته هستیم ما اصالح 
 پارسونز  ركاب نویسنده:

ي  دکتر آر.سی. اسپرول براي اولین بار مجله   1977است.  در سال    تاكتیبل ي  سالگرد چاپ مجله   چهلمیناین ماه  
در شهر لیگونیر پنسیلوانیا    1971که در سال    ولی   رلیگونیي گذارشاتی در مورد مرکز تعلیمی  را براي ارائه   تاكتیبل 

شروع به کار کرده بود منتشر کرد. مجله همچنین حاوي مقاالتی با مضامین متنوع براي دانشجویان و حامیان  
معلمین همکارش در مرکز تعلیمی براي کمک به دیگر مسیحیان مقاالت مختلفی را  لیگونیر بود. دکتر اسپرول و 

ب مقدسی، الهیاتی، فرهنگی و فلسفه با تمرکز بر این هدف که ایمانداران در طریق شاگردي  در مورد موضوعات کتا
ها و مطالعات روزانه از  قالب مجله تغییرکرد و موضوعات ماهانه، ستون   1989نوشتند. در  مسیح رشد نمایند می 

خوانندگان خود بوده،  شمار    اي در  شاهد رشد فزاینده   تاكتیبل ي  مجله   1977کتاب مقدس معرفی شدند. از سال  
شود و تعداد مخاطبین تخمینی  به شکلی که تا به امروز بیش از یکصدهزار نسخه از این مجله هر ماه منتشر می 

هزار خواننده در بیش از پنجاه کشور جهان است.  ما خداوند را براي تداوم برکاتش در چهل سال گذشته    250
ه تا بازگشت خداوندمان عیسی مسیح برکات خداوند شامل حال این خدمت  ، و امیدواریم که هموارهستیمشکرگزار  

ي این خدمت و شاگردسازي در میان ملل مختلف در چهل  بشود. امید ما ادامه   تاك تیبل ي  و خوانندگان مجله 
 ، و فقط براي جالل خداوند و نه جالل خودمان. سال آینده است

و ما بر این موضوع اصرار داریم. ما از این که مشخصا در هرآنچه انجام    یافته است ي اصالح یک مجله   تاكتیبل 
اصالح می  نیستیم.  دهیم  شرمسار  هستیم  اصالح یافته  اصالح ما  داریم  باور  عمیقا  چون  هستیم  بودن  یافته  یافته 

گراي  اصالح   هایی که پدران یافته بودن صرفا به معنی ایستادگی بر آموزه مترادف کتاب مقدسی بودن است. اصالح 
یافته بودن باور  ما در دوران اصالحات باور داشتند نیست، بلکه به معنی ایستادگی بر کالم خداوند است.  اصالح 

است که او بر تمامی امور    باور داشتن بر آن صرف به این موضوع نیست که خداوند حاکم بر نجات افراد است، بلکه  
ها آرامی عمیق و  ي فیض نیست، بلکه تا در آن آموزه پذیرفتن آموزه  یافته بودن فقط حاکمیت مطلق دارد.  اصالح 

یافته بودن به معنی ایمان به عهدي  الهی بیابیم، تا آنها را با محبت تعلیم دهیم و شجاعانه از آنها دفاع کنیم. اصالح 
هاي ز اعتقادنامه یافته بودن صرفا به معنی صحبت کردن ااصالح براي نجات است.    است که طرح پر جالل خداوند 

یافته بودن فقط  ي آنهاست. اصالح کوشش جدي در مطالعه یافته نیست، بلکه تایید قلبی و  رسمی و تاریخی اصالح 
ي محلی نیست، بلکه به این معناست که ما پرستندگان همیشگی  یافته به معناي عضوت در یک کلیساي اصالح 

ساي محلی خود و در رساندن انجیل خداوند عیسی مسیح به  بوده و در زندگی، اجتماع و در خدمات کلی  وند خدا
تفاوت بودن  به معنی از خود راضی بودن، خود بین، متکبر یا بی  یافته بودن سراسر جهان افراد فعالی باشیم. اصالح 

سوزي، فروتنی، دعا، بشارت دادن، شادي، دوست داشتن  نیست، بلکه به معنی داشتن یک زندگی همراه با دل 
و وابسته بودن به خداوند است. شخصی که باور دارد خداوند نه تنها سرانجام هرچیز را مقرر کرده است،    دیگران
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نیز از جانب اوست، اهدافی که او در ما و از طریق ما توسط خدمت  به آنها    بلکه طریق تمامی اهداف و ابزار رسیدن
 رساند.  جالل خود به انجام می  براي  فقط و القدس روح 

 

تاك و کشیش ارشد کلیساي سنت اندرو در استنفورد، فلوریدا، است. او  دکتر بارك پارسونز ویراستار مجله تیبل 
  است. @BurkParsonsباشد. نشانی حساب توییتر او می ?Why Do We Have Creedsي کتاب نویسنده
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