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 اهلل ومسؤويلتناسلطان 
 ريتشاردجاي  بقلم

فخالل حياته،  .هللعن استكون نظرته السامية لك يشء  أولألشياء عديدة، ولكن ربما  يس. سربول سيُذكر أر.
 تسميتهما يُمكن  حنو قبولالكنيسة  هوج   بدء يشء من اإلصالح يف العرص احلديث ىلعسربول يس.  ساعد أر.

كبري ىلع الفكرة  إىل حد   قد بُنيت ،يلجونريخدمات و جملة تيبوتلوكمن خالل  استمرت اليت ،خدمتهلوهية اهلل". وأ"
بشلك  ول. سربيس أر.رنا ذك  اهلل. هو اكملة، فال يمكن أن يكون السيادة البأنه إذا لم يكن اهلل صاحب املركزية 

نه إذا اكن هناك أي شخص أو أي يشء ة. أليُثبت أن هذه الفكرة جيب أن تكون صحيح السليممستمر أن املنطق 
 ا هذا الشخص أو هذا اليشء، حبكم تعريفه، سيكون هو اهلل.يف الكون أقوى أو أكرث سيادة من اهلل، إذ  

 فعلييف الكتاب املقدس  الكثرياتلعليم فهذا االجتاه،  إىلليس اليشء الوحيد اذلي يشري  السليمولكن املنطق 
ا  ا أر. يس. سربول رنا ذك   دقو .تأكيدكل بهذا أيض  أن اهلل  1٦-1٥: ٦تيموثاوس  1وهكذا، نقرأ يف  .ابذلك أيض  دوم 

ْرَباِب،هو "
َ
ِي وَْحَدهُ ََلُ َعَدُم الَْموِْت، َساِكن ا يِف نُور  الَ يُْدََن ِمنْهُ  الُْمبَارَُك الَْعِزيُز الْوَِحيُد: َمِلُك الُْملُوِك َورَبُّ األ نقرأ . و"اذل 

" )رومية َمن ُيَقاِوُم َمِشيئَتَُه؟"، "َمِلٌك َكِبرٌي ىلَعَ لُكِّ اآللَِهةِ نه ال يشء أقوى أو أكرث سيادة من اهلل. فهو "أ ٣: ٩٥مزمور  يف
خاضعني  اوملوك األرض مجيع   ،(٢٨: ٢٢مزمور )يتسلط ىلع األمم وهو  ،(٣٥: ٤دانيال ) هع يدوال أحد يمن، (1٩: ٩

 (.٢َل )مزمور 

بشلك مفيد أن السيادة ليست ضح تو ٣: 11٥مزمور و  11: 1أفسس مثل  فإن نصوصولكن ما هو أكرث من ذلك، 
َثب ت . فقد "مطلقة ، وهو يترصف بسيادةاملطلقة سيادةال َلفهو اهلل.  بما يعملها اهلل ولكن أيض   ختتص بهويةفقط 

ِي َمِشيئَِتهِ ، وهو "(٧: ٩مزمور " )لِلَْقَضاِء ُكرِْسي هُ 
ْ
ء  َحَسَب َرأ  "ُُك َما َشاَء َصنَعَ ا "ودائم   ،(11: 1" )أفسس َيْعَمُل لُك  يَشْ

 .(٣: 11٥)مزمور 

للحياة اليت  ةانلظرة القدري  إىل  اال ينبيغ أن تقودنا أبد   —رغم كونها مشجعة للغاية  —هلل عن اإن هذا انلظرة 
ىلع سبيل املثال، . ابوضوح أن البرش مسؤولون حق  الكتاب املقدس ول يقأفعانلا وقراراتنا.  ةمسؤويل   لترفُض حتمُّ 

 باستمرار يدعونا إىل". والكتاب املقدس َسيُْعِطي َعْن َنْفِسِه ِحَساب ا هللِ أن لك شخص " برصاحة 1٢: 1٤رومية ختربنا 
إتمام خالصنا وإىل  ،(٢٠: ٢٨طاعة )ميت وإىل ال(، ٣1: 1٦ الرسل عمالأيمان )إىل اإلو، (٣٠: 1٧ الرسل اتلوبة )أعمال

 1)بال انقطاع  إىل الصالةو ،(٢: ٣)كولويس  فوقبما ام هتموإىل اال(، ٩ :٦غالطية )وإىل عمل اخلري  ،(1٢: ٢)فيلييب 
وأفعانلا مهمة  ،ولكماتنا ،إىل أن أفاكرناهذه األشياء تشري  .(1٨: ٢٨مجيع األمم )ميت  إىل تلمذة، و(1٧: ٥تسالونييك 

 .لفعلبا
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 يتمسيادة دلرجة أن لك ما حيدث ال احبص؟ كيف يمكن أن يكون اهلل اهذين األمرين مع   جنمعلكن كيف 
ِي َمِشيئَِتهِ "

ْ
لإلجابة ىلع هذا عن أفعاهلم وقراراتهم؟  اولني حق  ئمس أن يكون البرش ماكناإلال يزال ب"، وَحَسَب َرأ

الُمعلنة، ومن ناحية  تهوإراد ةالرسي  اهلل إرادة وا بني مزي   ني. من ناحية،رئيسي   تمزيينالسؤال، اعتمد الالهوتيون ىلع 
 .نبحث يف لك منهاسوف . ةاألوىل والعلل اثلانوي   ةعل  الوا بني أخرى، مزي  

نشري . نعرفها حننط الضوء ىلع حقيقة أن اهلل يعرف أشياء كثرية ال ، فإننا نسلِّ ةالرسي  عندما نتحدث عن إرادة اهلل 
قد  —وستمنسرت  إقرار إيمانىلع حد تعبري  — من خالهلارادة اليت اإلأي ، املحتومةإىل ما أسماه ابلعض باإلرادة 

 ا. ولكن، شكرا هلل، فهو لم خييفأن نعرف هذه اإلرادة، فيه خمفية عن   انال يمكن حنن". ا اكن ما حيدثي  أ" هللا عني  
علنة حلياتنا. قد ال  إرادته المُ ، وهذه األشياء تشلكِّ ومن خالهلا ُكمتهيف كثرية  نلا أشياء   فقد أعلنا. لك يشء عن  

بنا، من لك قلإهلنا ن حنب الرب أا أو الشهر املقبل أو العام املقبل، ولكننا نعرف أننا علينا نعرف ما سيحدث نلا غد  
ه ال نحنن نعلم أ .(٣1-٢٩: 1٢مرقس )أنفسنا ن حنب قريبنا كأقدرتنا ومن لك فكرنا، ومن لك سنا، ونفمن لك و

 (.٢٠: ٢٨وصانا به )ميت أ. وحنن نعلم أننا جيب أن نطيع لك ما (٣: ٢٠خروج يكون نلا آهلة أخرى سواه )جيب أن 
بَدِ " ٢٩: ٢٩ثنية سفر اتل نلا بوضوح. وكما يقولعلنة مُ هذه األشياء 

َ
ائُِر لِلر بِّ إِلِهنَا، َوالُْمْعلَنَاُت نَلَا َوبِلَنِينَا إِىَل األ َ  ".الرس 

برصاحة. جيب أن ندع اهلل ول سربول أن يقيس.  أر. اعتاد،" كما ما ال خيصنا" حد املعاينأبيادة اهلل يه سفإن ذللك، 
أن نويل اهتمامنا لألشياء اخلفية  عملناليس يكون اهلل. علينا أن ندعه يهتم بشأن ما سيحدث أو ما لن حيدث. 

نَلَا َوبِلَنِينَا "فيه  حتكمها ُكمة اهلل،نه أل ،انلا وقراراتنا. إن أفععلنةالمُ أو الرسية اخلاصة باهلل ولكن تللك األشياء 
بَدِ 

َ
 ."إِىَل األ

وكيف تعمل السيادة  الُمعلنة تهوإراد ةالرسي  اهلل إرادة عن لالهتمام  مثرينموذج  ٤٤ -1٣ :٢٧الرسل  عمالأسفر يقدم 
من  اجزء   عادة يكونيف ال ااهلل بلولس شيئ  أعلن ، انلصة. يف هذا ة اإلنساني  ا إىل جنب مع املسؤويل  ة جنب  اإلهلي  

نه لن إبلولس اهلل قال (، ٢٠اآلية " )لُكُّ رََجاء  يِف جَنَاتِنَا ...انُُْتِعَ رضبت ابلحر " اعصفة رشسةوسط ة. يف مشيئته الرسي  
إرادة اهلل عن ذه املعرفة هب. ولكن، حىت حبياتهم هو واجلميع ىلع منت السفينةينجو سنه إيهلك يف العاصفة و

ب يف واهلر احاولون يمنعوا ابلحارة من مغادرة السفينة عندما أة، ال يزال بولس يأمر اجلنود ىلع منت السفينة الرسي  
 اآليات) إلبقائهم ىلع قيد احلياة اطعام  ا يتناولوأن "اجلميع"  إىليطلب نه ال يزال إ(، وقال ٣1-٣٠ اآلياتقارب انلجاة )

يستبق خطط اجلنود لقتل بولس وبقية السجناء بإطالق رساح األرسى يف وقت ال يزال قائد املئة كما  ،(٣٤-٣٣
 (.٤٤-٤٢ اآلياتمبكر )
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ة. الكهما يعلم سواء يعرفون إرادة اهلل الرسي   ىلع حد   قائد املئةهو أن بولس و القصةاليشء املثري لالهتمام يف هذه 
من أن قصد اهلل سوف يتم  اواثق  اكن ل، ىلع األق ،بولس(. ٢1 اآليةلك شخص ىلع منت السفينة ) جناةر أن اهلل قد قر  

ا بولس وقائد املئة ال يزال (. ومع ذلك، وىلع الرغم من هذه اثلقة، ٢٥ اآليةسينجون ) ايف حياتهم وأنهم مجيع   حق 
قد فهم أن ، ىلع األقل بولس، . اتلفسري األكرث احتماال  ذللك هو أناكما لو أن أفعاهلم وقراراتهم مهمة حق   رصفونيت

. فبدال  من جعل أفعاهلم وقراراتهم غري امبههو وقائد املئة و من خالل أفعاَل وقراراتهإرادة اهلل املحتومة ستتحقق 
 .بطبالض دثحياهلل أن  قصدما  تلحقيقفعال والقرارات تلك األ خدمتاستة، فإن سيادة اهلل رضوري  

 ة األوىلالعل  . عندما نشري إىل اهلل بوصفه ةاألوىل والعلل اثلانوي   ةعل  الوهذا يقودنا إىل اتلميزي اثلاين، وهو اتلميزي بني 
ال يشء  إنه ، فإننا ببساطة نعرتف بأن اهلل هو صاحب السيادة وأنه يترصف بسيادة. فنحن نقولللك يشء ةملطلقأو ا

خارج يف الكون  مستقلة ة" أو قوذرة مستقلةال يشء حيدث عن طريق الصدفة، وأنه ال يوجد "و، أو يدهشهيفاجئه 
 اهلل، وأن لك ما حيدث هو جزء من إرادة اهلل املحتومة. سيطرةسلطة و

 الرسل عمالفر أس . يفةالوحيد ةالعل  للك ما حيدث، فهو ليس  ةأو املطلق األوىل ةالعل  لكن ىلع الرغم من أن اهلل هو 
 اليت ة انوي  اثل العلل، ىلع سبيل املثال، نرى العديد من ٢٧

ُ
ر قائد املئة بولس واآلخرين. نرى بولس حيذِّ  قذنبها أ

 يطلب مننرى قائد املئة واجلنود يقطعون حبال قارب جناة، ونرى بولس واجلنود إلبقاء ابلحارة ىلع منت السفينة، و
اانلاس   ةالعل  هو  العلل. ال يشء من هذه ملئة يقوم بإحباط خطة اجلنود لقتل السجناء، ونرى قائد اأن يتناولوا طعام 
من خالهلا حيقق اهلل  ائلوس فيهة؛ ثانوي   علل. ولكنها ُكها األشياءللك  املطلقة ةالعل  ، ألن اهلل وحده هو املطلقة

ِفينعلم من حتذير بولس للجنود: "فنحن ، اة أيض  حقيقي   علل. ويه قاصدهم ْنتُْم إِْن لَْم َيبَْق هُؤالَِء يِف الس 
َ
الَ نَِة فَأ

ْن َتنُْجوا َتْقِدُرونَ 
َ
 (.٣1 اآلية" )أ

 بينما — تصاحبها اليت العديدة الرباكت جانب إىل — اهلل "لوهيةأ" يدعونا أن نقبلحياته يس. سربول  أمىض أر.
اكن  .اأن أفعانلا وقراراتنا مهمة حق   أر. يس. سربولإلرادة اهلل املعلنة. عرف  اانا بأن نعيش وفق  حتد   نفسه الوقت يف

 من خالل أفعانلا وقراراتنا غري الاكملةالاكملة  مقاصدهبالفعل السيادة املجيدة حيقق  صاحبيعلم أن هلإ الكون 
 ة. بدي  أة همي  أن َل ما نفعله اآلن و. وبسبب ذلك، اكن يعرف أن ما حيدث اآلاوبهم

 

ستاذ مساعد لعلم الالهوت أو أتالنتا حة يف مدينةصلَ للكية الالهوت المُ ريتشارد هو املدير اتلنفيذي  ايجادلكتور 
 The" )سمو اهلل يف الهوت صموئيل روثرفورد"و (?What Is Faith" )ما هو اإليمان؟كتب ". وهو مؤلف انلظايم بها

Supremacy of God in the Theology of Samuel Rutherford.). 
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 . تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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