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 والالهوت المُ  بويلاتل
َ
 ح: الكفارة املحدودةصل

 بقلم أر. يس. سربول

 ، واليت ر�ما ختلقة، فإن الكفارة املحدودة � األ�رث إثارة للجدللفينيَّ انلقاط اخلمسة للاك مجيع ب�أعتقد أنه من 
إلرسال األص� هللا  غرض هذه العقيدة يف األساس بالقصد، أو اخلطة، أو ال تهتمواذلعر.  التشو�شمن قدر أ�رب 

تيح اخلالص يك يموت ىلع الصليب ليلملسيح إىل العالم يلموت ىلع الصليب. هل اكن قصد اآلب أن يرسل ابنه ا
 جرد أنمل موته مؤثًرا ألي شخص؟ أي، هل أرسل اهللا املسيح إىل الصليبي�ون  الأ احتمالللجميع، ول�ن مع 
األزل، واليت بموجبها، حبسب غ� نعمته واختياره األز�،   ذخطة للخالص مندليه  اهللا   أنأم    ،�عل اخلالص مكنًا

 الكفارة يلضمن خالص شعبه؟ هل اكنت الكفارة �دودة يف تصميمها األص�؟أعدَّ 

الكفارة ، أو املحددالفداء أحتدث عن  باألحرى. لألنه ُمضل الكفارة املحدودةاستخدم مصطلح  عدمأفضل 
اخلالص للمختار�ن، وأن  تقديمبهدف  ىلع وجه اتلحديدأن اهللا اآلب قد صمم عمل الفداء ما يوضح  ،املحددة

 ن أعطاهم هل اآلب.املسيح مات عن خرافه ووضع حياته عمَّ 

 : "َولِ�نْ ٩-٨: ٣بطرس  ٢هو  املحددةفكرة الكفارة  ضد�سمعها �ُستخدم اكعرتاض ما كثً�ا أحد انلصوص اليت 
ءُ   هَذا َعلَيُْ�مْ  َ�َْف   الَ  ْ َها  الَْواِحدُ   اليشَّ ُّ�
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هو ال يتحدث عن البرش فمجيعنا للخالص.  نأيت، ول�ن أن امنَّ ن اهللا ال يرغب يف أن يهلك أي إبطرس يقول 
بإهل أرسل أن نؤمن  نر�د� إشارة للمؤمن� اذلين �اطبهم بطرس. ال أعتقد أننا  "عليناإن "ف ،دون تمي� مجيعهم

عن  وجهة نظرنامن هذا املوت الكفاري.  ما أن �ستفيد أحد ىلع أملاملسيح يلموت ىلع الصليب ثم يعقد إصبعيه 
هذا هذه اخلطة وقد وُضعت ة، وة أزيلَّ خطة إهليَّ  بمثابة دين اكنفداء خطاة �دَّ  وجهة نظرنا � أن. �تلفةهللا ا

�شلك اكمل حىت تتحقق إرادة اهللا خلالص شعبه من خالل العمل الكفاري  اتنفيذهتم والقصد �شلك اكمل 
 للمسيح.

ن عمل املسيح الكفاري إأن نقول  من املعتادكفارة �سوع املسيح.  استحقاققيمة أو حد ل هناكهذا ال يع� أنه 
شخص يضع ثقته يف إن أي أ�يد �اتلتلغطي خطايا لك انلاس، و اكفية االستحقاقيَّةللجميع. أي أن قيمته  اكٍف 

هذه الكفارة. من املهم أيًضا أن نفهم أنه �ب الوعظ باإل�يل للك العالم.   رب�تالاكمل ل  القدر ينال�سوع املسيح س
مة أخرى، ألنه من ناحية هذه نقطة جديلَّ  م  ، ول�نبه الوعظ مقر�ة منن هم ىلع لعالم للك مَ لاإل�يل  يُقدَّ ال يُقدَّ
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مهو فم ألي شخص بدون أي رشوط. ع بمع� أنه يُقدَّ للعالم أمج ن يتوب. من م للك مَ قدَّ مُ ن يؤمن. هو للك مَ  ُمقدَّ
 ن يتوب عن خطاياه.ن يؤمن وللك مَ عطى للك مَ يُ كفارة املسيح  استحقاقن أالواضح 

 انلعمة اليت ال تُقاوم. يف املقالة اتلايلة، سنتناول

 

 انظر أيًضا:

 الُمصلَح: مقدمةالهوت الويلب واتل
 الفساد اليلكالُمصلَح: الهوت الويلب واتل
 رشوط امل: االختيار غ� الُمصلَحالهوت الويلب واتل

 والالهوت الُمصلَح: الكفارة املحدودة باتلويل
 : انلعمة اليت ال تُقاومالُمصلَحالهوت الويلب واتل

 ح: مثابرة القد�س�والالهوت الُمصلَ اتلويلب 
 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد 
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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