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حالهوت الوويلب اتل
َ
 : مقدمة الُمصل

 بقلم أر. يس. سربول 

ل يف هونلدا  اندلع جد ا، )Mayflower( وريف مايفال ) New England(ند �ال إ قبل وصول املهاجر�ن لشواطئ نيو
ة اكنت  ابعة ملؤسسة هونلديَّ لكية الالهوت اتلداخل جدران  األمروانترش عرب أرجاء أورو�ا ثم إىل العالم لكه. بدأ 

عقائد االختيار واتلعي�  يف القضايا املتعلِّقة ب  ة. بدأ بعض األساتذة باللكية يف إاعدة اتلفك�مؤمنة باتلعايلم الاكلفينيَّ 
ن هلذا  � املعارص�ابلالد، أزعج ذلك الكنيسة والالهوتيِّ  يف مجيع أ�اءل الالهو� ارش هذا اجلدق.  و�ذ انتالُمسبَ 

وتم إاعدة األمور إىل نصابها مرة أخرى، كما تم رفض آراء بعض انلاس    .ملناقشة األمر  سنودس  انعقداألمر. وأخً�ا،  
 . جاكوب أرمينيوس بما فيهم رجل اسمه 

طلق عليهم  ون. املحتجُّ اسم القو�م  الُمصلَحالهوت اليُطلق ىلع املجموعة اليت قادت احلر�ة ضد 
ُ
  ون املحتجُّ اسم أ

عقائد أساسية يف   ةالالهو�. اكن هناك مخس تراثهماعرتضوا ىلع عقائد معينة اكنت من ضمن أو احتجوا ألنهم 
انلقاط  باسم " الالحقةتُعرف ب� األجيال  ةأصبحت هذه العقائد اخلمس ذا انلقاش،و�نتيجة هل .لاهذا اجلد  جوهر

تعد طر�قة    حيث  ،)TULIP" (تويلب"  باللكمة املشهورةاالختصار  معروفة اآلن من خالل  ". و�  ةاكلفينيَّ اخلمسة ال
ب�لمة  االختصارمذكورة برتتيب مع� يلكونوا  انلقاط اخلمسة�ل اجلدال. اخلمسة تللخيص العقائد فطنة 

 القد�س�.    مثابرةو، اليت ال تُقاَومالفساد الاكمل، االختيار غ� املرشوط، الكفارة املحدودة، انلعمة :  اكتلايلتويلب 

ببساطة يف ضوء هذه   الُمصلَحالهوت الفهم جوهر  اجلسيمطأ ألنه سيكون من اخل ة لقد ذكرت هذه الواقعة اتلار�يَّ 
  ومع ذلك،ة. ة والكنسيَّ الالهوتيَّ اإليمان األخرى العديد من عنارص  يتضمن  الُمصلَحالهوت الفة، العقائد اخلمس

اليت يُنظر إيلها اعمة ىلع أنها م�ة هلذا   و� انلقاط، الُمصلَحالهوت ل يف الااخلمسة املث�ة للجد انلقاط �  هذهف
ة  هذه انلقاط اخلمسة للاكلفينيَّ  يف انلظر إىلالقادمة، سنقيض بعض الوقت  ةخالل املقاالت اخلمس اإليمان بعينه.

 .كما تم اختصارها ب�لمة تويلب

 

 انظر أيًضا: 

 : مقدمة الُمصلَحالهوت الوويلب اتل
 : الفساد اليلكالُمصلَحالهوت الوويلب اتل
 رشوط امل: االختيار غ� الُمصلَحالهوت الوويلب اتل
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 ح: الكفارة املحدودة صلَ والالهوت المُ  بويلاتل
 : انلعمة اليت ال تُقاوم الُمصلَحالهوت الوويلب اتل

 ح: مثابرة القد�س� والالهوت الُمصلَ اتلويلب 
 

ندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أ
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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