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 كفارةالغرض ونطاق 
 بقلم أر. يس. سربول

أحد الهويت إىل حماولة اللجوء تبدو  جارف من اتلفكري الوجودي، عة بسيل  ة ُمشب  ة الالهوتي  يف عرص جند فيه األرضي  
مواجهة السيل اجلارف واألبواب مفتوحة ىلع  يشبها انتحاري   اأمر  ة ُملحة قضية الهوتي   ناولالقرن السابع عرش تل

املنطق  ضد. ال يوجد يشء يثري ضجيج املتكربين الغيورين اذلين هم شباخلمرصاعيها راكب ا طوف مصنوع من 
 ة. ة الربوتستانتي  كمة عرص املدرسة الفلسفي  إىل حأكرث من اللجوء 

" ني "اتلقدمي  نيصلحن المُ يأو املفكر ،احلديثة" ةباألرثوذكسي  " ونيطلقه من يُسم   ة" هو تعبري ازدرايئ"املدرسة الفلسفي  
نوا أفاكر من صلحني اذلين دو  ىلع مفكري القرن السابع المُ ، اذلين يعتنقون "روح" اإلصالح بينما يتجنبون "حرفه"

ة ىلع ة الربوتستانتي  القرن السادس عرش.  ينظر متهكمو العرص احلديث إىل املدرسة الفلسفي   عظماءسبقوهم من 
لألفاكر املبكرة لإلصالح. وُينظر إيلها  وغري اثلابتةة إنها تصوير لألمور املجردة أو توضيح لألشاكل ادليناميكي  

وحتويله مللخص ميت لعرص املنطق، حيث اليت أاعدت اكتشاف الفكر الكتايب  والنشطةكتشويه للنسخة احلية 
ة إيماني   وإقراراتة جافة فرضيات منطقية ُمغطاة يف جمدلات الهوتي   حقائق الفداء انلابضة باحلياة إىل جمردتم اخزتال 

 قاحلة مثل إقرار إيمان وستمنسرت.  

يه شغفهم ( John Owen)وجون أون ( Francis Turretin)اخلطية املحدقة لرجال مثل فرانسيس تريينت اكنت 
ة جون أون الالكسيكي   ألحد أعمالة دقيقة وواضحة. كما يعلق جاى. أي. باكر يف مقدمته الهوتي   بياناتلصياغة 

 :(The Death of Death in the Death of Christ) موت املسيحباملوت إبادة  بعنوان

 ة واليت تبني  دليهم وقت للمجادالت الالهوتي  ة وليس لدلقة العقائدي   هؤالء اذلين ال جيدون دايع
ما يقدمه أون يف  يندمون ىلع ظهورها مرة أخرى... قدني ون باإلجنيلي  نقسامات بني من يُسم  اال

 ؤخذ جبدية بنفس القدر...اإلجنيل، وجيب أن يُ رسالة اء، كتايب موسع لقلب كتابه هو حتليل بن  
دحض  حىت يلفييناكالمنطق مسخ لل باعتبارهاالكفارة  ةحمدودي   عقيدة رفضليس ألحد احلق يف 

تلو  رصيحيف نص بوضوح م هو جزء من اتلعليم الكتايب املوحد عن الفداء، يُعل   يأون اذل ديلل
     .اآلخر

ة ني  يلفابك"ما يُسىم إن اذلي يشري إيله باركر هو عقيدة الكفارة املحدودة.  الاكلفيين نطق" اذلي صنعه املاملسخ"إن 
القرن السابع عرش( أصبحت  أوائلهونلدا يف يف ني ن جدال مع املحتجني / األرميني  عاخلمس نقاط" )واليت نتجت 
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يف انلهاية أمجل  ل لك حرف منها أحد انلقاط اخلمسة، تلكون، حيث يمث  (TULIP) ويلبت باالختصارمعروفة 
 زهرة يف حديقة اهلل: 

 الشاملالفساد ل يمث   Tاحلرف األول 

 االختيار غري املرشوطل يمث   U احلرف اثلاين

 الكفارة املحدودةل يمث   Lاحلرف اثلالث 

  اليت ال تُقاَومانلعمة ل يمث   Iاحلرف الرابع 

 القديسني  مثابرةل يمث   Pاحلرف اخلامس 

منها  انزُتع نإاخلمسة انلقاط  ىلع استعداد لقبوانعمة اهلل يف االختيار  سيادة عنوجهة نظر  يتبن ونالعديد ممن إن 
ص من احلرف اذلي يشري إىل نقاط" يف اتلخل   ةأربع ني منني  يلفأنفسهم "اك َمن يطلقون ىلعأحد انلقاط. يرغب 

 انلقاط اخلمسة. يفالكفارة املحدودة 

م أكرث الصعوبات" انلقاط اخلمسةمن بني "عقيدة الكفارة املحدودة ا، يبدو أن ظاهري   م الكتاب املقدس . أال يُعل  تقد 
إن اتلرصيح الم؟ كفارة مجيع أحناء العالمرار ا وتكرار ا أن يسوع مات من أجل العالم أمجع؟ أال يشمل نطاق 

َحب  اهلُل الَْعالََم ..." 16: 3يوحنا  هوون جنيلي  اإلاألسايس اذلي يقر به 
َ
ن ُه هَكَذا أ

َ
 : "أل

.  ولكن جيب انلقاط اخلمسةمن ناحية أخرى، يبدو يل أن الكفارة املحدودة يه األسهل يف ادلفاع عنها من بني 
 اهو ظاهر ىلع السطح يف هذوراء  حجةيقدم جون أون أعمق  .سهولة األمر تتبني  الظاهر حىت  نبحث فيما وراءأن 

 . إبادة املوت بموت املسيحيف كتابه  األمر

، لنسأل هل اكنت كفارة املسيح كفارة حقيقي   ا أوال  املسيح مطالب العدل اإلليه، أم فقط جعل ذلك  أتم  ة؟ هل حق 
م فدية اكن املسيح قد  ن؟ إممكن ا رلبرش عن لك اقد  عن لك خطاياهم، إذن من الواضح أن لك البرش سوف  وكف 

الشامل جلميع اخلالص  ، تعينحُمتملةوليست فقط  حقيقي ةاكنت  نإ الشاملة جلميع البرش،الكفارة إن خيلصون. 
   البرش.
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ا اخلالص يرفضون ة العظىم من املؤمنني اذلين يرفضون الكفارة املحدودة ولكن، األغلبي   الشامل جلميع أيض 
دون. فهم البرش أن املؤمنون  . كما إنهم يرصون ىلع عقيدة اخلالص باإليمان وحده، واليت تعينشمويل نيوليسوا  حمد 

 صون بواسطة كفارة املسيح. خل  فقط هم المُ 

 إناملؤمنني.  أيالكفارة بشلك ما جيب أن تكون حمدودة، أو قارصة ىلع جمموعة معينة،  إذا اكن األمر كذلك، إذن
قد وإن اكن عدل اهلل . خطية عدم اإليمان، فيجب أن يشمل ذلك برشاكن املسيح قد مات من أجل خطايا مجيع ال

اعقب اخلاطئ  ن اعدل إب ىلع ذلك أن يكون اهلل غرييرتت  إذن من خالل عمل املسيح ىلع الصليب،  هتم استيفائ
 . هذه اخلطايا ثمن بالفعلسدد قد املسيح ألن  عدم توبتهعدم إيمانه وألجل  غري اتلائب

"كفارة املسيح اكفية للجميع، ولكنها  ابلديهي ةعن طريق ذكر هذه احلقيقة  هذا األمر تفادياعدة ما حياول انلاس 
املسيح اعيلة  ذبيحةقيمة  ها تعين أنىلع أن ابلديهي ةهذه احلقيقة  الاكلفيين؟ يفرس هذاماذا يعىن  .للبعض"فقط الة فع  

ا،  ا، وقيمتها تساوى اتلكفري عن لك خطايا اجلنس البرشى. ولكن براكت  وبراكتجد  عمله واسعة وممتدة جد 
بشلك خمتلف  ديهي ةابلهذه احلقيقة  الة فقط للمؤمنني، أي املختارين. بينما يفرس غري الاكلفيينالكفارة يه فع  
. للجميع اأن جتعل اخلالص متاح   واكن القصد منها هو، اجلميعص كفارة املسيح اكفية أن ختل  إن قليال  فيقول: 

ق فقط لولكن هذا القصد   ( فقط لذلين يستقبلون براكتها باإليمان.  عمل"تأو "الة )الكفارة فع  فلمؤمنني. يتحق 

ا،  . باستجابة البرشتها حمدودة من أشاكل "الكفارة املحدودة." ففاعلي   هذا اتلفسري شالك  ال يزال وكما قلت سابق 
اة يضع حولألسف، هذا انلوع من املحدودي    حبسبأكرب بكثري من أي حدود للكفارة  اليصعمل املسيح اخلىلع  د 

 ح. الالهوت الُمصلَ  وجهة نظر

. هل اكن هدف اهلل ىلع ابنه الصليب عبءمن خطة اهلل يف وضعه  ،دفاهلغرض، أو ال يف ةاحلقيقي   تكمن املسألة
يرى هل  لالنتظار حىتاهلل  يضطرللجميع ولكن غري مؤكد ألي شخص؟ هل  اهو ببساطة جعل اخلالص متاح  

ا أن يموت املسيح نظري   اكن من املمكنالة هلذا الشخص؟ هل جيعل كفارته فع  حىت سيتجاوب أحد مع املسيح 
ا من تعب نفسه ويشبع؟ مع كذلك "من أجل اجلميع" و  ال يرى أبد 

لة خاصة هناك دال ت؟ هل اكنهملختاري اد  أم اكن هدف اهلل األزيل والغرض من الصليب هو أن جيعل اخلالص مؤك  
 ؟ هل اآلب اأعطاه ليت قداخلراف امن أجل يف موت املسيح من أجل خاصته، 

يتعر ض هلذه لك نص كتايب تلناول  .كفارةالىلع فهمنا لغرض ونطاق  حاسمهنا يؤثر فهمنا لطبيعة اهلل بقوة وبشلك 
 .إبادة املوت بموت املسيحهو كتاب جون أون أفضل مصدر أعرفه األسئلة، فإن 
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد 
بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .(The Holiness of God) قداسة اهلل""

 

 .يلجونريموقع تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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