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َّةَّيفَّمقابلَّديانةَّاإلجنيلانلاموسي َّ
َّبريكَّبارسنسبقلمَّ

ة املسيحي   إنيمان، قائلني إلا ضدوضع ادلين  الكثريونبأوقات صعبة يف السنوات األخرية. حاول  ديانةلكمة مرت 
 ال يستبعد أحدها األخر،األمر كذلك. فاإليمان وادلين ليس ليست ديانة ولكنها عالقة. يبدو هذا جيًدا، ولكن 

ة يه ادليانة سة ىلع عالقة بشخص يسوع املسيح. يف الواقع، إن املسيحي  ة ديانة مؤس  املسيحي  فبل هما متاكمالن. 
سهاادليانة اليتيف العالم ألنها الوحيدة ة احلقيقي   حياة اكملة  يه ةادليانة املسيحي  إن  .احلقييق اهلل الواحد والوحيد  أس 

، ه نلاوتمكينالروح القدس ، وذلك عن طريق جتديد اآلخرينته وحمبة ، وحمبعه، وإتباته، وعبادباهلل تشمل اثلقة
 وحده.  بواسطة اإليماناالجنيل بانلعمة وحدها رسالة ة ىلع عالقتنا باملسيح من خالل مبني  يه و

عندما نتحدث عن مثل فمن صنع اإلنسان.  نتحدث عن دينادلين عندما دلينا لك احلق يف نقد بالرغم من ذلك، 
 والطقوسفروض ة، أو نقصد الفة اليت حول العالم مثل اإلسالم وابلوذي  ادليانات املزي  لك هذا ادلين، إما نقصد 

ضمائرنا. هذا انلوع األخري من ادلين  أن يقيِّدواواليت حياولون بها  إىل الكتاب املقدسالبرش  أضافهااليت ة ادليني  
كن يف غريتهم تلم  هوديِّنيواتل نيلفريسي  لة . ولكن املشلكة الرئيسي  من بعدهم هوديِّني واتلنيالفريسيِّ  اكن دين
ة اليت اخرتعوا مفهومهم اخلاص لدلين القويم. وبناًء ىلع انلواميس البرشي   بل إنهمىلع ادلين القويم، املفرطة 

شاكل ألك ليه املشلكة  حتديًدارهم املسيح. وهذه حر  قد  َمن   ويضطهدون البرشاخرتعوها، اكنوا يدينون قلوب 
له ما نفضِّ  جعلونميل إىل حول انلاموس اإلليه.  ورشائع يف كنائسنا ايلوم. حنن خنرتع نواميس املوجودةة انلاموسي  

  يمكنك".بينما يقول اهلل " ال يمكنك"" :ة. نقولمبادئ إهلي  

ة ليست ة ليست طاعة هلل وناموسه. انلاموسي  ة. انلاموسي  انلاموسي   أيًضا ماال تعنيه، جيب أن نفهم نفسه يف الوقت
ة ليست السيع إلرضاء اهلل وتمجيده للقداسة. انلاموسي  ة ليست السيع م طاعة لك ما أمرنا به املسيح. انلاموسي  عل  تَ 

 ثمار تليق باتلوبة.  صنعاألعمال الصاحلة وب للقيام غريتناة ليست . انلاموسي  نفعلهيف لك ما 

، بينما إيلناة جتذب االنتباه انلاموسي  فة، ولكنها ديانة خمتلفة تماًما. ة ليست النسخة اخلاطئة من املسيحي  انلاموسي  
لة ة متأصِّ د اهلل. انلاموسي  دنا، بينما ديانة اإلجنيل تمجِّ ة تمجِّ يسوع املسيح. انلاموسي  إىل جتذب ديانة اإلجنيل االنتباه 

ال جتعل انلاس  هو أنها ةانلاموسي   واليشء الساخر عنيف عبادة اهلل. لة متأصِّ يف عبادة اذلات، بينما ديانة اإلجنيل 
  .االستسالميريدون بل جتعلهم العمل جبدي ة أكرب، راغبني يف 
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كنيسة سانت أندروز ل الرئييسالرايع و،َّتيباتلوكهو رئيس حترير جملة ( BurkParsons@)ادلكتور بريك بارسنس 
َّقصريكتابَّ"َّشارك يف ترمجة وحترير. وعضو هيئة اتلدريس يف خدمات يلجونري ،بوالية فلوريدايف مدينة سانفورد 
 .بقلم جون اكلفن (A Little Book on the Christian"َّ)ةعنَّاحلياةَّاملسيحي َّ

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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