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 مات املسيح؟أجل َمن ِمن 
 ماكجرو راينبقلم 

تعد آخر معضلة لكث��ن، لكنها اكنت إحدى أو�  ىلع املختار�ن ةقارص ارةالكفَّ أن فكرة فلفي� غر�ب. أنا اك
، وأن اهللا اختارنا دون وتفصيالً  ل كث�ون أننا فاسدون مجلةً ح. يف ح� يقبل و�تقبَّ الالهوت الُمصلَ  و�خطوايت 
وأن اهللا اثلالوث اليت ال تُقاوم، الروح القدس نعمة  سطةبوافقط يف املسيح، وأننا نؤمن باملسيح  ومن األزلرشوط 

باملسيح  املسيح من أجل املختار�ن وحدهم. لقد آمنُت �فظنا نلثابر حىت املنت�، ل�ن يصعب عليهم قبول موت 
أن أشار ). بمجرد ٢١: ٥كورنثوس  ٢( دسّ ابنه املتج ليك �تسب نلا بر بإدرايك أن اهللا احتسب خطيتنا ىلع ابنه

الكفارة ب اجد نفيس مقتنعً أ، مجيع البرش املسيح من أجلبناًء ىلع ما قام به  لبرشا يعمجة خالص حتميّ أحدهم إىل 
 املحدودة.

أعطاهم اآلب هل". فيكمن األمر  نْ املسيح قد مات من أجل مجيع مَ أن " اإليمان لألطفالأجو�ة أسئلة و�ربنا ديلل 
، ال سواهم، من ص شعبهاملسيح قد أىت يلخلِّ ارة أو قصده منها. يمكننا إدراك حقيقة أن يف تصميم اهللا اثلالوث للكفَّ 

 ) بإرجاع موت املسيح إىل عمل األقانيم اثلالثة للخالص، و�اإلجابة عن سؤال� شائع�.٢١: ١خطاياهم (مىت 

املسيح من أجل املختار�ن وحدهم. لقد اختار اآلب املؤمن� يف املسيح سبب موت  ح العمل املشرتك للثالوثيوّض 
). فما من أحد ١٤-١٣ اآلياتح القدس هو ختم اقتناء اآلب للمختار�ن (). والرو٥-٤: ١قبل بدء الزمان (أفسس 

). فاهللا يدعو �تار�ه إىل ٣: ١٢؛ ١٦-١٠: ٢كورنثوس  ١(القدس اهللا أو يعرتف أن �سوع رب إال بالروح  أمورل يقب
يح موت املس يمتد). فاثلالوث غ� منفصل وغ� ُ�زأ. ١٨: ١؛ يعقوب ١٨-١٦: ٣وس كورنث ٢( ب�لمته وروحهاملسيح 

بأن اآلب  ليس مرفاأل). ٤٨: ١٣رة (املؤثِّ القدس ) وقوة الروح ٢٣: ٢(أعمال الرسل  ختياراال اآلب يف قصدحدود إىل 
دوُ�  ص باختيار خاصاآلب �لّ  من أجل اجلميع. ل�ن املسيحمات  بينما ابلعض يغّ� والروح  ختار ابلعضا ، دَّ

دة ، والروح بدعوة خاصةددَّ ُ� و واالبن بفداء خاص سة املكسورة، أو عمل . فلن ي�ون االبن هو حلقة السلوُ�دَّ
سوا يف احلق (يوحنا املسيح ُمنقسًما. فهو لم يَُصْل من أجل العالم ليك �فظهم اآلب أو أن ي�ونوا واحًدا أو أن يتقدَّ 

االبن  قيُطبِّ ). ١٠-٩، ٦، ٣ اآلياتللمسيح ( أعطاهمارهم اآلب واخت نْ بهذه األمور من أجل مَ  ). بل ص�َّ ١٩، ١١: ١٧
عن يموتون  مات من أجلهم). إن اذلين ٢٤ اآليةكونوا معه حيث هو (يل شفاعته من خاللختار�ن ىلع املموته 

ألنه  ما يفعلهاهللا  فعلي). ١٥-١٤: ٥كورنثوس  ٢يف جدة احلياة ( يقومون قام من أجلهم اذلينكما أن  اخلطية فيه،
 والكمال. نفيذ،واتل ،حد يف القصدعمل ثالو� متَّ � ارة هو ذاته ما عليه. فاهللا ثالوث، والكفَّ 
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ألن  )؟٢: ٢يوحنا  ١ م موت املسيح ىلع اجلميع (ىلع سبيل املثالمِّ عأنها تُ  انلصوصذن، تبدو بعض املقاطع ملاذا، إ
 ،أو اثلقافة ،أو اجلنس ،العرق أساسق ىلع فرِّ فهو ال يُ  ،)٥: ٢تيموثاوس  ١املسيح هو الوسيط الوحيد ب� اهللا وانلاس (

ال يدعونا لسبيل الوحيد ألي إ�سان للهروب من غضب اهللا. ارة عن خطايانا، واأو أي أمر آخر. فهو كفَّ  ،أو املاكنة
ي، بل يدعونا أن نقبل املسيح مجيع البرشلقبول موت املسيح ألنه مات من أجل  الكتاب املقدس

ّ
 لُِّص ُ�َ " هو اذل

 ).١٠: ٤( "املؤِمن�َ  سيَّما وال انّلاِس، مجيعِ 

 ذي صلة يطرحهذا 
ً

ينبيغ أن تعكس  اإل�يل ىلع املختار�ن وحدهم؟ارة املحدودة تقديم هل حتد الكفَّ  :سؤاال
ة وأخرى خدمة الروح القدس. فاهللا يدعو البرش للمسيح بدعوة اعمة وأخرى خاصة، دعوة خارجيَّ  خدمة اإل�يل

). لكنه يدعو ٥١: ٧ابلعض يقاوم دعوته (أعمال الرسل  بالرغم من أنة. فهو يدعو اخلطاة عرب الكرازة، داخليَّ 
ة أيًضا ادلعوة ادلاخليَّ  تقديم بواسطة ا، ضامنًا أنهم سيتجاو�ون معههذه ادلعوة العامة من خاللاملختار�ن أيًضا 

: ١٦. لقد فتح الروح فم بولس يلكرز باملسيح، لكنه فتح أيًضا قلب يلديا تلقبل املسيح (أعمال الرسل ختار�ناملإىل 
 آِمنْ "املقدس  الكتاب يقول"الرب �سوع قد مات من أجلك"،  إن أنه يف ح� أننا نقول للناسل قلقنا ). ر�ما يتمثَّ ١٤

الرب �سوع للجميع بدون تفرقة  الكتاب املقدس). يقدم ٣١: ١٦أعمال الرسل " (فتخلَُص  الَمسيِح  �َسوعَ  بالرَّبِّ 
و�دون خجل من أن املسيح لم يمت من أجل اجلميع بدون استثناء. ينبيغ أن نص� من أجل خالص اجلميع يف لك 

: ١٦؛ مرقس ٢٠-١٩: ٢٨(مىت  اجلميع يف لك ماكنمن أجل خالص ن�رز )، كما ينبيغ أن ٣-١: ٢تيموثاوس  ١ماكن (
ا نرجو أن ن�ون أدوات دلعوته كنَّ  إن القدس ). ينبيغ أن يتوافق وعظنا و�رازتنا مع ادلعوة العامة للروح١٥

 اخلاصة.

ص ، ىلع أن املسيح �لّ وحدهم من أجل املختار�ن أن املسيح ماتيوافق الكث� من املسيح�، اذلين ينكرون 
هلم ماكنًا  عدُّ و�َ  . ألجلهمص�َّ  نْ هم مَ و .ص شعبه من خطاياهم. وهذه معضلة. فاملسيح أىت يلخلِّ وحدهماملختار�ن 

وصعد إىل من أجل شعبه، وقام من أجل شعبه، ، واعش شعبهاملسيح من أجل  . لقد ُودِلَ السماءيلكونوا معه يف 
�ن يم. كيف شعبه �ن يفيس، بل إنه يرسل روحه لشعبه ، وسيعود يلجمعشعبه من أجل هناكوات وجالس االسم
صنا لِّ ُ� لن  .؟ إن االبن هو األقنوم اثلا� يف اثلالوثانلاس يعمجل�ن يموت من أجل  ض انلاسبلعفعل لك ذلك أن ي

. فكما يدعو الروح انلاَس للمسيح باإل�يل، فينبيغ علينا بدونهمصنا لِّ اآلَب والروَح، ولن ُ�  بمعارضةاملسيح 
 علينا قبوهل.أعطاهم اآلب هل، فينبيغ  نْ ن أجل مَ و�ما مات املسيح مِ  .تقديمه
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يف هو قسيس مر�سم ، ولالهوتة علم الالهوت انلظا� يف لكية جر�نفيل املشيخيَّ  هو أستاذ ماكجرو راينادلكتور 
يوم " بما يف ذلك ،هو مؤلف العديد من الكتبو. )Orthodox Presbyterian Churchالقو�مة (ة الكنيسة املشيخيَّ 

 .)Christ’s Glory, Your Good( "�د املسيح، خل�ك"و )،The Day of Worship" (العبادة

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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