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مجود المختارين

بقلم جاي ريتشارد
ً
أغلبنا ىلع دراية بالعبارة الشهرية مجود المختارين ( .)the frozen chosenوربما استخدمها العديد أيضا لوصف
َّ
املسيحية عن غريه .ولكن ما هو املعىن
أنفسهم أو جمموعة أخري من املؤمنني أو للتميزي بني تقليد معني داخل
احلقييق هلذه العبارة؟ وهل يه مفيدة؟ أم أنها تسمية خاطئة وتناقض يف املفردات؟

ً
تعبريا من اخلارج عن غريها ،فإن هذه العبارة
إذا كنا نعين جبمود المختارين أن بعض اتلقايلد املسيحيَّة أقل
باتلأكيد يمكن أن تكون طريقة مفيدة نلقل هذه الفكرة .عندما انتقلت أنا واعئليت قبل عدة سنوات من

الواليات املتحدة إىل اسكتلندا ،اكن من أول األشياء اليت الحظناها أن العديد من إخواننا وأخواتنا اإلسكوتلنديني

متحفظني يف تعبريهم اخلاريج عن اإليمان أكرث منا حنن األمريكيني .إذا اكن هذا هو لك ما حناول نقله عندما

نستخدم عبارة "مجود المختارين" ،فعندئذ ليس دلي أي اعرتاض عليها .باإلضافة إىل ذلك ،إذا كنا نعين أن بعض
ً
َّ
اهتماما بالعقيدة من
الكنسية أو بعض املؤمنني يميلون إىل أن يكونوا عقالنيني بشلك أكرب أو أكرث
اتلقايلد

غريهم ،فربما مرة أخرى قد تكون هذه العبارة مفيدة يف نقل هذه الفكرة.

ولكن إذا كنا نعين بعبارة "مجود المختارين" إنه من املمكن للناس أن يكونوا "متارين" (أي أن يكونوا

مسيحيني حقيقيني) ولكن ال يكون هناك مظهر خاريج واضح إليمانهم يف حياتهم ،فإنين ال أعتقد أن هذه
العبارة مفيدة ىلع اإلطالق .يف احلقيقة ،يمكنين القول بأنه إن اكن هذا هو ما نعنيه بعبارة "مجود المختارين" ،فهذا

زيف تام وتناقض واضح يف املفردات.

ً
َّ
أقول هذا لسببني رئيسيَّني .أوال ،علم يسوع يف عدة مناسبات أن اإليمان احلقييق يظهر بوضوح يف حياة املسييح
َّ
ادلاخلية
احلقييق .يف مىت  20-15 :7و ،37-33 :12ىلع سبيل املثال ،جلأ يسوع إىل مثل الشجرة وثمرها يلعلم أن احلالة
للك شجرة تظهر من خالل نوع اثلمر اذلي تنتجه :تنتج األشجار اجليدة ثمار جيدة واألشجار املريضة تنتج ثمار
سيئة .اثلمر اجليد ال جيعل الشجرة جيدة .بل اجلذور اجليدة تفعل ذلك .يوضح اثلمر اجليد ببساطة ويثبت أن
الشجرة هلا يف الواقع جذور جيدة ،وباتلايل فيه شجرة جيدة .تظهر اجلذور اجليدة يف حقيقة أنها تنتج ً
ثمارا جيدة،

ً
تماما كما تظهر اجلذور السيئة يف أنها تنتج ً
ثمارا سيئة.
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ً
يف ميت  ،37-36 :12ال يربط يسوع فقط األشياء اليت نقوم بها بل أيضا اللكمات اليت ننطق بها باثلمر اذلي تنتجه

األشجار .مثلما يكشف ثمر الشجرة عن حالة جذورها ،فإن اللكمات اليت ننطق بها تكشف عن حالة قلوبنا،
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ً
َّ َ َّ
اإلهلية .فإنه م ْن فضلة القلب يتَلكم الفم (اآلية .)3٤
سواء كنا نؤمن حقا ومتربرين أم لسنا كذلك وحتت ادلينونة
َّ
الكتابية هو أن اإليمان احلقييق يظهر بوضوح يف األشياء اليت نقوم بها واللكمات اليت
املقصود من هذه انلصوص

ننطق بها .قد يكون هذه اإليمان خيف لفرتة معينة ،ولكن ال يمكن أن يستمر ىلع هذا انلحو .فسوف يعرب عن
وجوده بوضوح يف حياتنا .من هذا املنطلق ،ال يمكن أن نكون "متارين" ونبىق يف حالة "مجود" .قد تكون هناك

أوقات يشعر فيها املسيحيون احلقيقيون "باجلمود" أو بالفتور جتاه اهلل ولكمته ،ويف هذه األوقات ،قد تكون ثمارنا
ً
ً
َّ
َّ
الرسية .اعجال
املسيحية
وضوحا .ولكن هذه لن تكون حالة دائمة ،فال يوجد يشء اسمه
يف الواقع مفية أو أقل
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
املسيحية احلقيقيَّة
الرسية .ف
املسيحية
املسيحية املوجودة أي اكن نوعها ،أو ستطرد
الرسية
أم آجال ،إما ستطرد
ستظهر ً
دائما بوضوح يف حياتنا.

َّ
السبب اثلاين اذلي جيعلين أقول إن عبارة "مجود المختارين" يه تناقض يف املفردات هو أن يسوع علم بأن العقيدة
الصحيحة جيب أن تؤيت ثمارها يف حياتنا .ال ينبيغ فقط لإليمان احلقييق أن ينتج ً
ثمارا واضحة ولكن جيب أن

ً
َّ
الرئيسية ملثل الزارع يف لوقا  .15-٤ :8إن بذرة لكمة اهلل
يفعل الالهوت الصحيح ذلك أيضا .هذه واحدة من انلقاط
ً
َ َ
َ ٌ َ َ َ َ
ني َوآخر مئَة"
ني َوآخر ست
اليت تزرع يف األرض اجليدة لقلب املؤمن ال تبىق مفية .إنها تؤيت ثمارها "واحد ثالث

(مرقس  .)20 :٤بعبارة أخرى ،جيب أن يؤثر الالهوت الصحيح ً
دائما ىلع حياتنا بوضوح .جيب أن يؤثر ىلع عبادتنا،

وحياة الصالة اخلاصة بنا ،وىلع الطريقة اليت حنب بها رشيك احلياة ،ونؤدي عملنا ،ونتفاعل بها مع املؤمنني
َّ
َّ
نتحمل بها اتلجارب واملحن ،والوصول للخطاة .إذا لم حيدث ذلك ،فهناك خطأ ما إما يف
والكيفية اليت
اآلخرين،
العقيدة (ابلذرة) ،أو الرتبة ،أو لكيهما.
واألكرث من ذلك ،فإن عقيدة اتلعيني المسبق نفسها ،ويه األساس اذلي عليه يديع أي شخص أنه "متار" ،تهدف

يف املقام األول إىل أن تقودنا إىل عبادة حارة من القلب ،وليس إىل الرضا الفاتر عن انلفس أو الكربياء .خيربنا بولس

بذلك يف رومية  .2٤-22 :9وجهة نظر بولس يه أن لك ما عمله اهلل خبصوص قضائه عن االختيار هو من أجل
اهلدف الرصيح أن يعرف "المختارون" ويستمتعون بغىن جمد اهلل اذلي هو نلا.
بعبارة أخرى ،جيب أن تؤثر عقيدة االختيار ىلع حياتنا .جيب أن تلهب قلوبنا وتقودنا إىل العبادة وخدمة الرب
ً
بسبب رمحته العظيمة من حنونا .ال ينبيغ مطلقا أن تقودنا إىل حالة "اجلمود" ،ولكن أن نرصخ مع بولس قائلني "يَا
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ْ
ْ
َ
َ َ َ ْ َ
ْ ْ
َ
َْ ْ
االستق َصاء!" ينبيغ أن تقودنا إىل أن نعلن
لع ْمق غ َىن اهلل َوحك َمته َوعلمه! َما أ ْب َعد أحَك َمه َعن الفحص َوطرقه َعن
َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
األبَد .آم َ
ني" (رومية .)36 ،33 :11
بشفاهنا وحبياتنا هذه اللكمات" :ألن منه وبه وَل لك األشياءَ .ل المجد إىل

َ
ادلكتور جاي ريتشارد هو املدير اتلنفيذي للكية الالهوت المصلحة يف مدينة أتالنتا وأستاذ مساعد لعلم الالهوت

انلظايم بها .وهو مؤلف كتب "ما هو اإليمان؟" (? )What Is Faithو"سمو اهلل يف الهوت صموئيل روثرفورد" ( The

.)Supremacy of God in the Theology of Samuel Rutherford.

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.
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