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 ختارينمجود الم  
 ريتشاردجاي  بقلم

. وربما استخدمها العديد أيًضا لوصف (chosen frozen the) ختارينأغلبنا ىلع دراية بالعبارة الشهرية مجود الم  
. ولكن ما هو املعىن معني داخل املسيحيَّة عن غريهأنفسهم أو جمموعة أخري من املؤمنني أو للتميزي بني تقليد 

 وتناقض يف املفردات؟   تسمية خاطئةاحلقييق هلذه العبارة؟ وهل يه مفيدة؟ أم أنها 

عن غريها، فإن هذه العبارة  أقل تعبرًيا من اخلارجة قايلد املسيحيَّ أن بعض اتل ختارينجبمود الم   إذا كنا نعين
هذه الفكرة. عندما انتقلت أنا واعئليت قبل عدة سنوات من  نلقلباتلأكيد يمكن أن تكون طريقة مفيدة 

ني الواليات املتحدة إىل اسكتلندا، اكن من أول األشياء اليت الحظناها أن العديد من إخواننا وأخواتنا اإلسكوتلندي  
عندما  نقلهاول إذا اكن هذا هو لك ما حن ني. اخلاريج عن اإليمان أكرث منا حنن األمريكي   هميف تعبري متحف ظني

ختارين"، فعندئذ ليس دلي أي اعرتاض عليها. باإلضافة إىل ذلك، إذا كنا نعين أن بعض مجود الم  " نستخدم عبارة
أو أكرث اهتماًما بالعقيدة من  أكرببشلك  عقالنينيبعض املؤمنني يميلون إىل أن يكونوا  ة أواتلقايلد الكنسيَّ 

 . الفكرة هذه نقللعبارة مفيدة يف ، فربما مرة أخرى قد تكون هذه اغريهم

تارين" )أي أن يكونوا م  "إنه من املمكن للناس أن يكونوا " ختارينمجود الم  " ولكن إذا كنا نعين بعبارة
يف حياتهم، فإنين ال أعتقد أن هذه إليمانهم ني( ولكن ال يكون هناك مظهر خاريج واضح ني حقيقي  مسيحي  

، فهذا "ختارينمجود الم  " اكن هذا هو ما نعنيه بعبارة إنالعبارة مفيدة ىلع اإلطالق. يف احلقيقة، يمكنين القول بأنه 
 .املفردات وتناقض واضح يف تامزيف 

مناسبات أن اإليمان احلقييق يظهر بوضوح يف حياة املسييح  م يسوع يف عدة  أواًل، علَّ  ني.لسببني رئيسيَّ  هذاأقول 
ة م أن احلالة ادلاخليَّ مثل الشجرة وثمرها يلعل  إىل ، ىلع سبيل املثال، جلأ يسوع 37-33: 12و 20-15: 7احلقييق. يف مىت 

يضة تنتج ثمار نوع اثلمر اذلي تنتجه: تنتج األشجار اجليدة ثمار جيدة واألشجار املر من خالل ظهرللك شجرة ت
اثلمر اجليد ببساطة ويثبت أن  اجلذور اجليدة تفعل ذلك. يوضح. بل سيئة. اثلمر اجليد ال جيعل الشجرة جيدة

الشجرة هلا يف الواقع جذور جيدة، وباتلايل فيه شجرة جيدة. تظهر اجلذور اجليدة يف حقيقة أنها تنتج ثماًرا جيدة، 
 .سيئة ثماًرا ا تنتجتماًما كما تظهر اجلذور السيئة يف أنه
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اثلمر اذلي تنتجه ببها  ننطقاألشياء اليت نقوم بها بل أيًضا اللكمات اليت فقط ، ال يربط يسوع 37-36: 12ميت  يف
تكشف عن حالة قلوبنا،  ننطق بهااألشجار. مثلما يكشف ثمر الشجرة عن حالة جذورها، فإن اللكمات اليت 

تربرينسواء كنا  ْن فَْضلَة  الَْقلْب َيتلََكَّم  الَْفم  )حتت ادلينونة اإلهليَّ لسنا كذلك وأم  نؤمن حًقا وم   (.3٤ يةاآلة. فَإ نَّه  م 

ة هو أن اإليمان احلقييق يظهر بوضوح يف األشياء اليت نقوم بها واللكمات اليت الكتابيَّ  انلصوصه املقصود من هذ
سوف يعرب عن ف، ولكن ال يمكن أن يستمر ىلع هذا انلحو. لفرتة معينة. قد يكون هذه اإليمان خيف ننطق بها

قد تكون هناك ". تارين" ونبىق يف حالة "مجود، ال يمكن أن نكون "م  من هذا املنطلقوجوده بوضوح يف حياتنا. 
أو بالفتور جتاه اهلل ولكمته، ويف هذه األوقات، قد تكون ثمارنا  "ون "باجلمودون احلقيقي  أوقات يشعر فيها املسيحي  

اًل ة. اعجة الرسيَّ مفية أو أقل وضوًحا. ولكن هذه لن تكون حالة دائمة، فال يوجد يشء اسمه املسيحيَّ يف الواقع 
ة ة احلقيقيَّ املسيحيَّ ف .ةالرسيَّ  ة  ة املوجودة أي اكن نوعها، أو ستطرد املسيحيَّ املسيحيَّ  ة  الرسيَّ  ستطرد إما أم آجاًل،

 .حياتنا ستظهر دائًما بوضوح يف

بأن العقيدة علَّم يه تناقض يف املفردات هو أن يسوع " ختارينمجود الم  " السبب اثلاين اذلي جيعلين أقول إن عبارة
جيب أن واضحة ولكن  اثمارً أن ينتج إليمان احلقييق ل ينبيغ فقطال  الصحيحة جيب أن تؤيت ثمارها يف حياتنا.

بذرة لكمة اهلل إن  .15-٤: 8لوقا  ثل الزارع يفملة لك أيًضا. هذه واحدة من انلقاط الرئيسيَّ ذالالهوت الصحيح يفعل 
ئًَة"  اليت ت زرع يف األرض اجليدة لقلب املؤمن ال تبىق مفية. ت نَي َوآَخر  م  ٌد ثاََلث نَي َوآَخر  س  إنها تؤيت ثمارها "َواح 

ر ىلع عبادتنا، جيب أن يؤث   ر الالهوت الصحيح دائًما ىلع حياتنا بوضوح.، جيب أن يؤث  ىخرأ بعبارة(. 20: ٤)مرقس 
ونتفاعل بها مع املؤمنني  ي عملنا،وحياة الصالة اخلاصة بنا، وىلع الطريقة اليت حنب بها رشيك احلياة، ونؤد  

. إذا لم حيدث ذلك، فهناك خطأ ما إما يف للخطاة الوصولل بها اتلجارب واملحن، وة اليت نتحمَّ اآلخرين، والكيفيَّ 
 .لكيهما أو ،أو الرتبة ،العقيدة )ابلذرة(

تار"يديع أي شخص عليه ويه األساس اذلي ، سبق نفسهاواألكرث من ذلك، فإن عقيدة اتلعيني الم   تهدف  ،أنه "م 
الرضا الفاتر عن انلفس أو الكربياء. خيربنا بولس  إىل من القلب، وليس حارةيف املقام األول إىل أن تقودنا إىل عبادة 

الختيار هو من أجل ا قضائه عنوجهة نظر بولس يه أن لك ما عمله اهلل خبصوص  .2٤-22: 9رومية  بذلك يف
    غىن جمد اهلل اذلي هو نلا.ويستمتعون ب" ونختار"الم   أن يعرفاهلدف الرصيح 

، جيب أن تؤثر عقيدة االختيار ىلع حياتنا. جيب أن ت لهب قلوبنا وتقودنا إىل العبادة وخدمة الرب بعبارة أخرى
نرصخ مع بولس قائلني "يَا أن الة "اجلمود"، ولكن إىل حأن تقودنا مطلًقا حنونا. ال ينبيغ من بسبب رمحته العظيمة 
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ْبَعدَ 
َ
! َما أ ه  لْم  ْكَمت ه  وَع  ىَن اهلل  وَح  ْمق  غ  !" ينبيغ أن تقودنا لَع  قَه  َعن  االْست ْقَصاء  ر  ْحََكَمه  َعن  الَْفْحص  َوط 

َ
 إىل أن نعلن أ

 لكمات: "هذه الياتنا حبشفاهنا وب
َ
نَي" )رومية أل . آم  بَد 

َ
. ََل  الَْمْجد  إ ىَل األ ْشيَاء 

َ
َّ األ نْه  َوب ه  َوََل  لك    (.36، 33: 11نَّ م 

 

وأستاذ مساعد لعلم الالهوت  أتالنتا للكية الالهوت الم صلَحة يف مدينةريتشارد هو املدير اتلنفيذي  جايادلكتور 
 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.). 

 

 .تيبوتلوكم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة ت
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