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 اإلجنيل غري املتغرِي 

 بريك بارسنس بقلم  

وبروتستان مسييح،  بانلعمة  أنا  ق  يتحقَّ اخلالص  وبأن  وحده،  املسيح  بيسوع  أؤمن  ألنين  مسييحٌّ  فإنين  أيًضا.  يت 
( ىلع لِك من  protestوحدها، باإليمان وحده، بسبب املسيح وحده. وإنين بروتستانيت خمِلص ألنين ال زلُت أحتجُّ )

ق بأية وسيلة أخرى.  قد يفرتض حىت أن اخلالص يتحقَّ

ت قدماي رو
َ
ما للمرة األوىل منذ وقت ليس ببعيد، كنُت متلهًفا، بالطبيعة، لزيارة اكتدرائية القديس  عندما وطأ

بطرس املوجودة داخل األسوار الشاهقة ملدينة الفاتياكن. وعندما وقفُت أسفل أطول قبة يف العالم، انتابين ببساطة  
رت يف مصدر اتلم ويل اذلي أسهم يف تأسيس هذا ابلناء شعور بالرهبة من جراء عظمتها ابلديعة. لكن، عندما فكَّ

س   بأكمله، غمرتين يف احلال الكثري من االنفعاالت واملشاعر. فقد مألت قليب مشاعر احلزن العميق والغيظ املقدَّ
ر نظام صكوك الغفران اذلي ابتدعه بعض باباوات وكرادلة روما يف القرن السادس عرش، اذلين   عندما بدأُت أتذكَّ

سة. فإن اجلزء األكرب  سعوا إىل بناء هذ ه الاكتدرائية ىلع أكتاف اعمة الشعب يف لِك أحناء اإلمرباطورية الرومانية املقدَّ
املسيح من خالل  األبدية يف  باحلياة  يَِعد  بإجنيل حمرَّف،  الكرازة  الاكتدرائية اكن مصدره  هذه  بلناء  اتلمويل  من 

( هو اذلي ابتدعه بقوهل:  John Tetzelأن جون تيزتل )  استيفاء بعض الرشوط، من بينها ذلك الرشط اذلي يُزَعم 
 "عندما يرن صوت العملة املعدنية يف الصندوق، خترج نفٌس من املطهر". 

بينما أكتب هذا املقال، يوجد العرشات من العمال الالبسني اخلوذ، اذلين يبذلون أقىص جهد دليهم يف سبيل بناء 
ندروز حيث خندم أنا ود. أر. يس. سربول. وعندما يكتمل هذا  كنيسة جديدة وقاعة للرشكة بكنيسة سانت أ

ابلناء، سيعكس نمط الاكتدرائيات الكربى املوجودة يف لك أحناء أوروبا. لكن، بينما نسىع إىل تشييد هذا ابلناء  
العصيبة، لسنا حنِرف إجنيل املسيح من أجل تمويل هذا املرش  وع  اجلديد، حىت يف خضم هذه الفرتة االقتصادية 

املتغرِي، ألن من خالهل،   إننا نشيِد هذا ابلناء حتديًدا بسبب اإلجنيل اتلارييخ وغري  الضخم؛ بل يف حقيقة األمر، 
إن الرب اإلهل  بمشيئة الرب، سيسطع هذا اإلجنيل اذلي ال يتغريَّ ابلتة أمام هذا العالم دائم اتلغريُّ ألجيال آتية. ف

، وال يمكن للروايات  القادر ىلع لِك يشء هو هو أمًسا،   ، ال يمكن للكمته أن تتغريَّ وايلوم، وإىل األبد. ومن َثمَّ
م بال رشوط أو  األربع عن حياة يسوع املسيح وخدمته أن تتغريَّ  ، وال يمكن أيًضا إلجنيل اهلل البسيط، اذلي يقدَّ

تنا بروتستانتيني، علينا أن نستمر  قيود، أن يتغري. بصفتنا مسيحيني، حنن حنيا، ونتحرك، ونوجد أمام وجه اهلل. وبصف
يف ادلفاع عن اإلجنيل، حىت وإن وجدنا رغبة داخل قلوبنا املتكربة يف إضافة أعمانلا الشخصية إىل عمل يسوع  

 املسيح املكتمل. 
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ويل النرش يف هيئة  هو كبري راعة كنيسة سانت أندروز بمدينة سانفورد، والية فلوريدا، وكبري مسؤ  بريك بارسنس د.  
وك، وزميل يف هيئة اتلدريس يف هيئة خدمات يلجونري. وهو مؤلف الكتاب  تلوبيخدمات يلجونري، وحمِرر يف جملة ت
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 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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