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 ما هو اإل�يل؟ 
 ب�ك بارسنس بقلم 

يف القرن اتلاسع   (Princeton)لالهوت  بر�نستون لكية، العالم الالهو� من )Charles Hodge( قال �شارلز هودج
� عميقة للغاية حبيث لن �ستطع  ، وا لألطفال الصغار فهمه�سيطة للغاية حبيث يم�ن اإل�يل إن رسالة عرش: "

 طبيعتنا  يف صميم . وهوللك ما نؤمن به للغاية أسايساإل�يل  إن ".ا أبًدافحص غناهأح�م علماء الالهوت 
علِّم، يذهل�  : كث� من املؤمن� يف اإلجابة ىلع السؤال يعا�وىلع الرغم من ذلك،  .كمؤمن�

ُ
ما هو اإل�يل؟ ح� أ

ا ملا هو اإل�يل، بل واأل�رث من ذلك، ما ليس هو اإل�يل.  رشًحا دقيًقا كتابيًّ   تقديم  �ستطيعوناذلين ال    الطالبعدد  
اإل�يل   نا ال ن�ون فقط غ� قادر�ن ىلع إعالنألن — َ�ْعلَم ما هو اإل�يل فنحن أشىَق مجيع انلاس ال إن كنَّا 

  .أنفسنا ص �ن ول�ن يف احلقيقة قد ال ن�ون قد نلنا اخلال  ،من أجل خالص اخلطاة

  من الكث� توجد يف أيامنا هذه أعداد ال حرص هلا من األناجيل املز�َّفة داخل الكنيسة وخارجها ىلع حد سواء.
 إ�يالً  ليس  وهو آخر، إ�يًال ما �عله  تماًما، اإل�يل ىلع رفوف املكتبات املسيحيَّة �يف ما هوو املسييح اإلعالم

تدم� اإل�يل،    ال �ستطيعبما أن الشيطان  "  القس اإل�ل�ي قائًال:  )J.C. Ryle(  رايليج. يس.  كتب    .اإلطالق  ىلع
أن نفهم أنه   الرضوري من تغي�ه". تأث�ه ونفعه عن طر�ق اإلضافة إيله، أو االنتقاص منه، أو يُبطل فإنه اغبًلا ما 

وجود  و�رد  بالرضورة أنه يعظ باإل�يل.هذا ث عن �سوع، والصليب، والسماء ال يع� أن الواعظ يتحدَّ  ملجرد 
 .بالرضورة أن اإل�يل يُ�َرز به يف لك زاو�ة هذا كنيسة يف لك زاو�ة ال يع�

 �سوع   ،ابنه  أرسل  اآلب  :ه إهلنا مثلَّث األقانيم لشعبها أتمَّ اخلرب السار عمَّ   —  إنه خرب سار.  اإل�يل هو خرب باألساس
د، اللكمة املسيح، م لوم، أي بال اكملة  حياة يلحيا  الُمتجسِّ ًرا عن خطايانا، عنَّ  فديةً  ويلموت  انلاموس، ويلتمِّ ا م�فِّ

إعالن  إنه . بقوة الروح القدس األمواتمن  أقامهو ،اجلحيموُمسرتضيًا غضب اهللا من �ونا حىت ال نواجه �ن 
  ، ذاتك" "أن�رتُب وآِمن"، "�لِّص اخلطاة. وىلع الرغم من أن دعوة �سوع: "امحل صليبك واتبع�"،  اهللاأن  انلرصة

ا األخبار السارة يف حد ذاتها إعالن اإل�يل إال أنها ليست  مبارشة تتبعرضور�َّة و"احفظ وصاياي" لكها أوامر   عمَّ
عن كيفية جعل اهللا  بل هو الرسالة العظيمة    .ول هللافاإل�يل ليس دعوة للعمل �شلك أ�رث جدية للوص.  ه �سوع أتمَّ 

  أو اتلعليمات اجليدة،   فاإل�يل هو األخبار السارة وليس انلصيحة اجليدة.  لك األشياء تعمل مًعا للخ� للوصول إيلنا 
 وقبل لك يشء ليس : "قائالً  )J. Gresham Machen( كما كتب يج. جر�شام ما�شن

ً
انلصح  ما أحتاجه أوال

خلِّص نفيس،  و  ،، بل اإل�يلوالتشجيع
ُ
هل دليك أخبار سارة؟ هذا    .اهللا   خلَّص� معرفة كيف  بل  ليس توجيهات أل

 السؤال اذلي أطرحه عليك". هو 
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كنيسة سانت أندروز  ل   الرئييسالرايع  و،  تلوكوتيبهو رئيس حتر�ر �لة  )  BurkParsons@(  ادلكتور ب�ك بارسنس
  قص� كتاب " شارك يف ترمجة وحتر�ر.  وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� ،يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا

 . بقلم جون اكلفن ) A Little Book on the Christian" (ةعن احلياة املسيحيَّ 

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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