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 تع� لكمة "إ�يل" يف العهد اجلديد؟ ذاما
 سربول يس.أر. بقلم 

 ومضمون اإل�يل.جوهر  املسيحن أ األ�رث من ذلك هواملسيح، ل�ن  قبولاإل�يل هو 

إيلهم  إن استمعنااإل�يل، لكننا بظ أنهم يعظون تلقايئ يف الكنيسة ايلوم. يقول الواعَّ  اللكمة �شلك �ستخدم�ن 
لوعظ ل لقبًا�يل اإلاإل�يل فيما يعظونه. لقد أصبح مصطلح  عن�سمع القليل  فإننا األحد تلو اآلخر،يعظون يوم 

، eu بادئة اللكمة �. )euangelion( نويإفا�يللكمة "اإل�يل" � لكمة  د.يشء هل مضمون �دَّ بدالً من  ءأي يشب
ث ة يف لكمات متنوعة. نتاإل�ل��َّ و�تم استخدامها يف اللغة   ) أو املوسيىقeuphonics( عذو�ة الصوتعن  حدَّ

ث هل صوت جيد.  ءيشإىل ، واليت �ش� )euphonious musicالعذبة ( )، و� eulogy(عن املديح  كما نتحدَّ
أ�يلوس ُمرس. اللكمة    وأد  جيِّ   ءيشإىل    eu  ادئةابل  �ش�.  مراسيم جنازتهشخص ما يف    نع  نقوهلااليت    الطيبةاللكمات  

)angelos  (أ�يليون  أو  )angelion  (األ�يلوس تع� "رسالة". فاملالئ�ة هم رُسل، و  )angelos  ( هو الشخص اذلي
 رسالة. ينقل

ة يف العهد ة غنيَّ واليت تع� "الرسالة السارة" أو "اخلرب السار"، هلا خلفيَّ  ،)euangelion( ونيإفا�يل لكمةهذه ال
شخص  فحصلطبيب  إذا جاءرسالة سارة. عن إعالن �رد �يل اإلاملع� األسايس ملصطلح هناك اكن القديم. 

رج اجلنود � عندما اكنهذا إ�يل أو خرب سار. يف القديم ف، خط�ة تليس شلكةأن امل ذلك بعدأعلن مر�ض و
 ير�ض  معرفة انلتيجة،  بمجردعر�ة عن نتيجة احلرب.  املساحة  من    تقر�ًرا  بفارغ الصربللحرب، اكن الشعب ينتظر  

الَمِ كتب إشعياء "السبب انلتيجة. هلذا  نلقلرجواًع  ابلعض ، الُْمْخرِبِ بِالسَّ ِ
بَاِل قََدَ�ِ الُْمبرَشِّ ِ

ْ
مْجََل ىلَعَ اجل

َ
(إشعياء  "َما أ

غبار يتصاعد ال، يرى ثم يف انلهاية. بعدى عن ع� أن ترال ما �ستطيع قدرباملراقب يف برج احلراسة ينظر . )٧: ٥٢
�ًا ملعرفة مااملراقب . اكن املعر�ة اتلقر�ر عنعطي يل إىل املدينة الراكض�رسع  بينما  مإذا اكنت األخبار سارة أ ُمدرَّ
 احلياة، فهذايلبىق ىلع قيد يميش متثاقالً إن اكن الراكض . أرجل الراكض ة اليت تتحرَّك بهاطر�قمن خالل ال سيئة

يع� أخبار سارة. هذا هو مفهوم اإل�يل   فذلكاكنت رجليه تط� والغبار يزتايد، ن  ، ول�ن إ�ش� إىل تقر�ر مقيت
 معناه ابلدايئ.ب

، دلينا أر�عاإلمصطلح  �ُستخدم بهاة طرق متم�ِّ  ةعهد اجلديد، نرى ثالثإىل العندما نأيت 
ً

أسفار يف  ة�يل. أوال
يصف ة للمسيح. لس�ة اذلاتيَّ ااألسفار  ههذترسم �وحنا. وناجيل: مىت، مرقس، لوقا، ق عليهم األالعهد اجلديد نطل

مرتبًطا �شلك مصطلح اإل�يل ي�ن ة، لم . خالل خدمة املسيح األرضيَّ ا من األدبمعينً  قابلًااإل�يل بهذا املع� 
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رساتله �نت اذلي يعظ باإل�يل، و باعتباره الشخصيوحنا املعمدان جاء بملكوت اهللا.  بل�شخص املسيح  خاص
ماَواِت " نَُّه قَِد اْقرَتََب َملَُكوُت السَّ

َ
 ).٢: ٣" (مىت تُو�ُوا، أل

اللحظة  يدور حولاملسيح، اكن اإل�يل  اهىلع شف ...."�ُْشبُِه َملَُكوُت اهللاِ " معلنًايف أمثاهل،  نفسه ءاملسيح اليشفعل 
األخبار اكنت .  ا اذلي طال انتظارهمن خالل املسيَّ    الزمان واملاكنة يف اتلار�خ عندما �رتق ملكوت اهللا ح�ِّ ادلراميَّ 
مصطلح اكن    س،رسائل بول  وخاصةالرسائل، اذلي ُكتبت فيه الوقت    لوللكوت. حبعن املاألخبار السارة    �السارة  

ذ ظالً جديًدا يف  يل  اإل�
َّ

يف قلب هذا فقد أصبح إ�يل �سوع املسيح. اكن لإل�يل �توى واضح هل.    مفهومه.قد اخت
 حياته.يف  أ�زه�سوع املسيح وما  اكنن اإل�يل اكن إعالن مَ 

منا شهادتنا عن  فنحن �شهد ،"مت قليب للمسيح"لقد أصبحت مؤمنًا العام املايض. وسلَّ  قائل�:جل�اننا  إن قدَّ
بالطاعة حياته  وماذا فعل،    —  ا �ن. اإل�يل هو عن املسيحاملسيح، لكننا ال �ربهم باإل�يل، ألن اإل�يل ليس عنَّ 

لروح القدس ىلع ل وسكبهوات، اصعوده إىل السموقيامته من األموات، وموته الكفاري ىلع الصليب، والاكملة، 
 .العهد اجلديداملسيح يف ة إل�يل املوضوعيَّ  اجلوانبالعنارص اهلامة  هذهالكنيسة. نطلق ىلع 

 مسألة كيف يتم تطبيقملصطلح اإل�يل العهد اجلديد استخدام أيًضا يف  يوجد، هوعملاملسيح باإلضافة لشخص 
قها عمل املسيح �شلك موضويع ل ،    شلك�  لمؤمناالمتيازات اليت حقَّ

ً
ن اكن املسيح وماذا مَ   هناك مسألةشخيص. أوال

 هعملاملسيح وشخص  قصة  بولس    هلذا السبب ر�ط � و�فيدك.هناك مسألة كيف يم�ن هلذا أن يفيد ثانيًا،فعل.  
 ،أسايس لإل�يل. يف كرازتنا باإل�يل وهذا أمرعقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده، ب(باألخص يف رساتله إىل غالطية) 

 معه.  خالصيَّةعالقة ندخل يف املسيح، ونعظ كيف عظ بن�ن 

د بما فيه الكفاية مدى هجوم يف الكنيسة ايلوم. للاإل�يل يتعرَّض  إل�يل الصحيح ل ة فهمناأهميَّ ال أستطيع أن أو�ِّ
 باإليمان وحده. ذلك ة االستفادة منكيفيَّ لوابلعد الشخيص  هوعملاملسيح شخص لاملوضويع وفهم اجلانب 

من خالهلا اليت    —  عقيدة احلسبان  إن  قوهل  إ�ي�،أنه  يف لكية الهوت، يُفرتض  برو�ستانيت  أستاذ  نُقل يل عن  ًرا،  مؤخَّ 
أي عالقة  اهل �رشي وليس � من اخرتاع — باإليمان إيلنابره انتقل الصليب و ىلعاملسيح  إىلخطايانا انتقلت 

د.  ذلكباإل�يل. أردت أن أب�ي عندما سمعت   مدى و  عرصنا هذااإل�يل يف  ىلع    احلفاظة  حساسيَّ   مدى  فهذا يؤ�ِّ
 إيلنا من اهللا. أتتاألخبار السارة اثلمينة اليت تلك  حت�يك  عرصالكنيسة حذرة يف لك  رضورة أن ت�ون
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، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .) The Holiness of God(  قداسة اهللا""

 

  . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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