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 ما هو اإل�يل؟
 ندوأورتلراي بقلم 

، �د ا�ساع اكسح سفر الرؤ�اكو�ن إىل اتل سفر من جهة، يعترب الكتاب املقدس لكه هو اإل�يل. عندما نقرأه من
 لرسالة اهللا الرائعة للجنس البرشى. 

للبعض، بينما  ايبىق اغمًض أو كب�،  يقرأون الكتاب املقدس لكه و�تلف فهمهم لإل�يل �شلٍك ول�ن كث�ون 
يفهمه ابلعض اآلخر �شلك خطأ. يتحدث ابلعض عن اإل�يل ىلع إنه ا�ساكب نعمة اهللا يف شلك رخاء مادي.  

اإلتيان بملكوته، أو السيع  وأ ،باع املسيحو�صف ابلعض اآلخر يوتو�يا سياسية باسم املسيح، حيث �شددوا ىلع إتِّ 
 منها هو اإل�يل.  أحدول�ن ال  .ة�و القداسة. بعض من هذه املوضواعت كتابيَّ 

ما هو اإل�يل. فمثًال، �رشح الرسول بولس ورصاحة وضوح بة ختربنا كتابيَّ  نلصوصمن اجليد أننا �ستطيع أن نرجع 
 : ما هو "ذو األهمية األو�" يف انلص الكتايب اتلايل

يْ 
َ
تُُ�ْم بِِه، َوقَِبلْتُُموُه، َوَ�ُقوُموَن ِ�يِه، َو�ِِه أ ْ ِي �رَشَّ

َّ
يِل اذل ِ

ْ
َها اإلِْخَوةُ بِاِإل� ُّ�

َ
فُُ�ْم أ َعرِّ

ُ
ْلُُصوَن، َوأ

َ
ًضا خت

 إَِذا ُكنْتُْم قَْد آَمنْتُْم َ�بَثًا! 
تُُ�ْم بِِه. إِالَّ ْ يُّ الَكٍَم �رَشَّ

َ
لِ إِْن ُكنْتُْم تَْذُكُروَن أ وَّ

َ
 ١فَإِنَِّ� َسلَّْمُت إيَِلُْ�ْم يِف األ

نَُّه قَ 
َ
نَُّه ُدفَِن، َوأ

َ
ُكتُِب، َوأ

ْ
ْجِل َخَطايَانَا َحَسَب ال

َ
نَّ الَْمِسيَح َماَت ِمْن أ

َ
يًْضا: أ

َ
نَا أ

َ
َْوِم َما قَِبلْتُُه أ

ْ
اَم يِف ايل

ُكتُِب 
ْ
 )٤–١: ١٥كورنثوس  ١" (.اثلَّاِلِث َحَسَب ال

لصون. تنساب ��قيمون فيها، و�ها و كورنثوس برسالة اإل�يل وصلتها العميقة بهم. إذ قبلوها، ر بولس مؤم�يذكِّ 
كونهذه الرب�ت املقدسة والعظيمة هلم، إذ  �ستحق أهل كورنثوس  ملهم بها بولس. �لمة اإل�يل اليت �رشَّ ب يتمسَّ

فشل أهل كورنثوس الاكر� الوحيد هو إن . هذه الرب�ت، ول�ن يعلن اإل�يل نعمة اهللا يف املسيح لغ� املستحق�
 .بولس ىلع إنه "ذو األهمية األو�" يف أولو�اته هصنفيال عجب أن ، يف اإل�يل الرائعة مع كرثة األمورعدم اإليمان. 

ْجِل َخَطايَانَاوًال، أن "أاألخبار السارة من اهللا.  �يل هواإلإذن، ما هو اإل�يل؟ 
َ
�ربنا الكتاب  ."الَْمِسيَح َماَت ِمْن أ

سقط أودم عن اهللا، آ). ثم انفصل ١سنة (ت�و�ن احلليقة اخلدم بال خطية، مالئم ليسود ىلع آاملقدس أن اهللا خلق 
نلا �ن يف �بته العظيمة  ،). ول�ن اهللا٣(ت�و�ن اهلالك األبدي و، وابلؤسمعه لك اجلنس البرشى يف اذلنب، 

موت اذلي اعش حياة اكملة لم �ياها قط ومات  األفضل، اثلا� دمآ أرسل تماًما، هل ستحق�امل وغ�املتمردون 

                                                
 ) أي "ذو األهمية األو�".of first importanceجاء تعب� "يف األول" يف الرتمجات اإل�ل��ة ( ١
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ْجِل َخَطايَانَاأن نموته. " ال نر�د املذنب اذلي
َ
ائم اليت ر عن اجلرنه ىلع الصليب �فَّ أ" بمع� الَْمِسيَح َماَت ِمْن أ

ضد اذلنب األخاليق احلقييق غضب اهللا لك  جترَّع يف نفسه اعنَّ  اهللا ملكنا. يف موت �سوع بدالً  ضد ارت�بناها
ْ�ِمَل" (يوحنا مدفوع. أي دين غ� املسيح لم يرتك  لشعبه.

ُ
لألبد �ن ). وسوف نردد ٣٠: ١٩هو بنفسه قال "قَْد أ

َروُُف الَْمْذبُوُح!" (رؤ�ا 
ْ
 ).  ١٢: ٥"ُمْستَِحق ُهَو اخل

نَُّه ُدفِنَ ثانيًا، �ربنا اإل�يل "
َ
. يقول الكتاب وشديدة، وقاطعة، تماًما ة" مؤ�ًدا أن آالم وموت �سوع اكنت حقيقيَّ أ

ََجَر" (ماملقدس "
ْ
اِس وََختَُموا احل ُرَّ

ْ
َقرْبَ بِاحل

ْ
). بعدما قتلوه، حرص أعداء �سوع ىلع أن ٦٦: ٢٧ىت َ�َمَضْوا وََضبَُطوا ال

اِر قرَْبُُه" (إشعياء أيًضا اُمهينً اكن فقط بل  ا. لم ي�ن موت �سوع حقيقيًّ حًقاأنه مات اجلميع  يعلم رْشَ
َ
: "وَُجِعَل َمَع األ

 أي يشء.   ولم يتجاهلبالاكمل ). يف �بته العجيبة، احتد �سوع بنا �ن اخلطاة واملتأمل� ٩: ٥٣

َْوِم اثلَّاِلِث ثاثلًا، �ربنا اإل�يل " نَُّه قَاَم يِف ايلْ
َ
 )S. Lewis Johnson( ". من عدة سنوات، سمعت س. لو�س جو�سونأ

�مل"قائًال �رشحها 
ُ
�ِرنَا" (رومية فيسوع " .: القيامة � "أم�" اليت رد بها اهللا ىلع قول املسيح "قد أ ْجِل ترَْبِ

َ
ِ�يَم أل

ُ
: ٤أ

َ املسيح  ). من الواضح أن عمل٢٥ ىلع الصليب قد �ح يف اتلكف� عن خطايانا. باإلضافة إىل ذلك، بقيامته "َ�َع�َّ
ٍة" املسيح الُمقام وحده يقدر وحًقا إن ). ٤: ١أي مسيحنا املنترص اذلي سوف يملك إىل األبد (رومية  — اْ�َن اِهللا بُِقوَّ

نَا ُهَو ا
َ
َْف، أ بَِد اآلبِِديَن! آِمَ�. َوِ� َمَفاِ�يُح الَْهاوِ يقول نلا "َال ختَ

َ
 أ

َ
نَا يَحٌّ إِىل

َ
. َوُ�نُْت َميًْتا، َوَها أ يَحُّ

ْ
ُل َواآلِخُر، َوال وَّ

َ
َ�ِة أل

 جديدة، وأرض جديدة سماواتأي  — اقهر املوت وهو اآلن يعد نلا ماكنً قد اليح  إن). ١٨-١٧: ١َوالَْموِْت" (رؤ�ا 
 .  فرح� األبد إىل معه شعبه لك سيعيش حيث

عمل �سوع عن يُقال فهو �ربنا أ�رث يم�ن أن �ن اخلطاة. وأي أمر آخر  جتاهنا اهللا الغنية هذا هو إ�يل نعمة
 فإيماننا ليس باطًال.باإل�يل،  كنَّا نؤمن إناللكمة اليت �رُشنا بها. ب نتمسكاملسيح القدير. دعونا 

 

 خدماتهيئة ناشفيل بوالية تينييس، ورئيس  مدينة مانوئيل يفإيكنيسة ل الرئييسهو الرايع ادلكتور راي أورتلوند 
" عندما يأيت اهللا إىل الكنيسةكتاب "مؤلف العديد من الكتب، بما يف ذلك هو ، و)Renewal Ministries(اتلجديد 

)When God Comes to Church.( 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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