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 و�ده سيادة اهللا  
 بقلم دير�ك توماس 

يف الالهوت    خاصةاملسييح و  اإليمانالقضاء. هذا تأ�يد مر�زي يف  والفداء،  والعناية،  يف اخللق، والسيادة    هلاهللا  إن  
،  ذلك �دث دون إرادة اهللا أن �دث ءبطر�قة أخرى: ال يش قول هذا الُمصلح. اهللا ملك وهو رب اللك. يم�ن 

من الواضح أننا نقول شيئًا  الطر�قة،    و�هذهدث بها.  �بالطر�قة اليت    وراغبًا يف حدوثهقبل حدوثه،    هثوحد  يف  راغبًا 
 عنه يف عن اتلأ�يد الُمعربَّ  ا �تلفً  ئًا شي فإننا ال نقول، صميم األمر ل�ن يف رص�ًا �تص بالعقيدة الُمصلَحة. و

يف لك  هو تعب� عن قدرة اهللا    ن اهللا هل السيادةإالقول    ."أؤمن بإهل واحد، اآلب ضابط اللك: "انليقاوي يمان  اإل  قانون
 املجاالت. 

رَْض يِف  اهللا هل السيادة يف اخللق. "
َ
َماَواِت َواأل َْدِء َخلََق اُهللا السَّ .  ءهناك يش  لم ي�ن،  اهللا  باستثناء).  ١:  ١" (ت�و�ن  ابلْ

رادة  اكنت اإل). ex nihiloمن العدم (وظهرت هذه األشياء ن، الطاقة. ا ، الزماملاكن: املادة، ءيش هناك ثم أصبح
اخللق   للخلق؛ اكن  ة ميتاف��قيَّ   لم ي�ن هناك "رضورة".  تنفيذه اتلنفيذ هو بالاكمل  و�ن  هللا.    إرادة  بالاكمل�  لخلق  ل

 . هللا عمًال حًرا 

أي أنه  — يلك املعرفة، ويلك الوجود وىلع أن اهللا يلك القدرة، باهللا اتلقليدي  اإليمانيرص اهللا هل السيادة يف العناية. 
، إن قدرتهة. السيادة اإلهليَّ من  حقيقة � جانبلك  .ماكنيف لك  موجود ، وو�عرف لك يشء، قادر ىلع لك يشء

هو يف األساس (ىلع األقل    األحداثمجيع    إرشافه ىلعن  أ ، و �تمام مقاصدهأهدافه، و  يضمن حتقيقومعرفته، وحضوره  
 "خايل من املخاطر". بالنسبة هللا) 

  درة ق تضمن ، بدًال من ذلك  )؛absoluta potestas( ءفعل أي يش يمكنهأن اهللا  بمع�اهللا ليست مطلقة إن قدرة 
ْن ُ�نِْكَر َ�ْفَسهُ "  ىلع سبيل املثال،  .فعلها أن يمنطقيًّ   يم�ناهللا أنه �ستطيع فعل لك  

َ
 ). ١٣:  ٢تيموثاوس    ٢" (لَْن َ�ْقِدَر أ

  و�رص ابلعض ىلع أن مثل هذه انلظرة حداث قبل حدوثها. لك األيعرف اهللا أن فكرة ىلع يعرتض بعض انلاس 
احلرة ىلع أن املستقبل   ةاالنفتاح أو الهوت اإلرادالهوت مثًال، يرص معتنقو البرش حر�تهم األصيلة. من سلب �

ؤات  ) بطر�قة ما "مفتوح". حىت اهللا ال يعلم لك ما سيحدث.  قد يقوم ببعض اتلنبُّ املحددة (ىلع األقل يف تفاصيله
االنفتاح،  الهوت  كما يقوم معتنقو، . هذا يفرسِّ �شلك مطلقلكنه ال �ستطيع أن يعرف  ،العيب ابلو�ربعض مثل 
نظر  اتوقعة ( املىلع املعلومات اجلديدة لألحداث غ�  خطته بناءً  بتعديلاهللا يقوم رأيه:  يغ�ِّ اهللا  يبدو أن ملاذا

�دث أي حدث �شلك  يرص ىلع أنه ال ح، ىلع اجلانب األخر، صلَ ). الالهوت المُ ١١: ١٥صموئيل   ١؛ ٧–٦:  ٦ت�و�ن 
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ِْضِن، َوِمَن  حظ أو صدفة، ل�ن بالنسبة هللا هو جزء من قضاءه. "األمر اهللا. بالنسبة نلا  يُفائج
ْ
ُقرَْعُة تُلىَْق يِف احل

ْ
ال

 تنا يفطر�قم تالئ رأيه يف الكتاب � طر�قة تالئمنا وأن اهللا يغ�ِّ  إن تعب�ات). ٣٣: ١٦" (أمثال الرَّبِّ لُكُّ ُحْكِمَها 
 اهللا.   فكرتلغي� حقييق يف  ا ليست وصفً و الكم، ال

نا  ئونص� هل من أجل خالص أصدقا �شكر اهللا ألجل خالصنا ملاذا  فرسِّ حقيقة ت  و�اهللا هل السيادة يف الفداء، 
بدون  قدرته    يفا  حقً ت�من    و�ن اكنت،  احلرة  اإل�سان  رادةإ  يف  ن�مخلالص ت ا  قدرة ىلعال   نتاك  نإا.  الضال� روحيًّ 

شكر اهللا  �؟ حقيقة أننا "ه د "، أو "�دِّ هص"�لِّ  وأ "،هوقظهللا أن "يُ إىل ال ، فلماذا نتوسَّ ىلع خالص نفسه مساعدة
أن اإليمان باإلرادة احلرة املطلقة هو أمر يتناقض  أم ال)  بذلك  (سواء اعرتفنا    ع�ت  من أجل خالص األفرادباستمرار  
 مع نفسه. 

بصورة أعظم   واهلالكسيادة اهللا يف االختيار املقدس الكتاب  قليلة مننصوص  ستعك. القضاءاهللا هل السيادة يف 
ْن يَْصنََع ِمْن ُكتْ " :٢١: ٩من رومية 

َ
ِ�، أ اِف ُسلَْطاٌن ىلَعَ الطِّ ْم لَيَْس لِلَْخزَّ

َ
يف  "لٍَة َواِحَدةٍ إِنَاًء لِلَْكَراَمِة َوآَخَر لِلَْهَواِن؟أ

زهرة: "�ب�، ال الة بأوراق  انتقاميَّ ل  طف  لعبةكما لو أن اهللا يلعب    —تعسيف  دل وغ� ع  هذا، قد يبدو  ظاهر األمر
من  وأنه ليس  ءما �شا أن يفعل يف  قىلع أن اهللا هل احل بعض انلاس  يرص ،ورًدا ىلع ذلك ."�ب�. �ب�؛ ال �ب�

منحنا إذا  ى ابلعض األخر أنهرأ ). ٢٠: ٩عها بولس نفسه (رومية وقَّ تانلقطة اليت و�  — أن �د عيب فيه شأننا 
  سيادة). لل(وليست فقط عمل   للنعمةعمٌل هو  االختيارف تلايلو�ا . ف ن�ون مجيًعا ملعون�فسواهللا ما �ستحقه، 

 �د اهللا: "خالصنا  ر  هِ ظيُ ،  ىلع أي حال. ل�ن  حيحصالكهما  
َ
بَِد. آِم�َ أل

َ
 األ

َ
ُ الَْمْجُد إِىل

َ
ْشيَاِء. هل

َ
ُ لُكَّ األ

َ
"  نَّ ِمنُْه َو�ِِه َوهل

 ). ٣٦: ١١(رومية 

 اإل�سان: ةمسؤويلَّ 

 تناوهلا. ينبيغ أخرى  مسائل �لو من الة اتلأ�يد ىلع السيادة اإلهليَّ إن 

، هناك  
ً

برشي  ال   اجلهددة من بذل  ما الفائ ف،  ةناية اإلهليَّ مجيع مسائل العاهللا هل السيادة يف    إن اكنالكرازة.    مسألةأوال
هذه  ب ىلع اتلفك� لكننا ال �رؤ  م ال.ق سواء قمنا بالكرازة أحتقَّ  إرادة اهللا من املؤ�د أن يف الكرازة واإلرسايلات؟ 

َممِ " — ن اهللا أمرنا بالكرازةأقيقة حعن ف انلظر برصالطر�قة. 
ُ
يَع األ  —  )١٩: ٢٨" (مىت فَاْذَهبُوا َوتَلِْمُذوا مَجِ

ة. ال يوجد يف الكتاب  برش�َّ ال وسائط الوسائل والة من خالل خطته السياديَّ  ميتمِّ اهللا  حقيقة أناملنطق  يتجاهل هذا
ُموا َخالََصُ�ْم خِبَوٍْف  " قائًال:رسالة فيليب  ءا بولس قرَّ  أوىص. وخامل�� ن ن�ون سلبيِّ أاملقدس ما �شجع ىلع  َ�مِّ

ْن  َورِْعَدةٍ،
َ
ْن تُِر�ُدوا َوأ

َ
َعاِمُل ِ�يُ�ْم أ

ْ
نَّ اَهللا ُهَو ال

َ
ةِ أ ْجِل الَْمرَسَّ

َ
 ). ١٣–١٢: ٢" (فيليب َ�ْعَملُوا ِمْن أ
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 الطاعة.   عنداثلناء  �ستحق  و   ثماإلعند    مذنبون�ن  أفعانلا وسلو�نا.  عن  �ن مسؤولون  .  قمسألة األخال   كهنا ا،  ثانيً 

  اهللا أقام لقد ت. سيادة اهللا يف تعي� احلاكم واحلكوما هناك مسألة ، املد�والسلطان بالسلطة  قفيما يتعلَّ ا، ثاثلً 
ا (رومية  اذلين يفعلون حسنً  دحم و األرشار وملعاقبةواخل� والسالم،  لإلنصاف  أنظمةة تلكون دنيَّ امل كومات احل 
 مبادئالسلطات الرش�رة واألنظمة الفاسدة اليت تنتهك  ىلع ا أيًض ينطبق ). ل�ن هذا ١٤: ٢بطرس  ١ ؛٣: ١٣

 ادة اهللا القدير. سي  ح�ما حتت أيًض  فهؤالء احلكومات نفسها، 

الرش منع  ب   يبدو أن عدم قيام اهللاأ�رث مشالكها حدة.  سيادة اهللا  جه  ه املستمر، توا جود الرش وومصدر    يف مسألةا،  رابعً 
حل هذه املشلكة بافرتاض أن   ةسيحيَّ امل غ� بعض ادليانات حتاول . يف قدرته الاكملة أو إحسانه كمن الوجود �شكِّ 

يف   ن فكر�امل من  العديدو س أوغسطينوظن ة). اهلندوسيَّ مثل ( وهم املسييح) أو  العلممثل بدعة ( خيايل الرش 
أن الرش  ب ما يويح اخل�،  ىلع أنه غيابالرش تعر�ف من خالل جزء من الغموض  ه يم�ن حلأنالعصور الوسطى 

يف إقرار إيمان   ذه املسألة �شأن ه حصلَ المُ فكر ال ص تم تلخي. موجود الرش هو أمر إن ذاته. حبد  وجود هلال  ء هو يش
 : و�ستمنسرت

 دون قابليّةو  ،ةٍ حبر�َّ قد عّ�    ،رأي مشيئته اخلاصة اليلّك احلكمة والقداسة  حبسب  ،منذ األزل  ،اهللا
إرادة   رِب بالقوةُ� ال كما  ، للخطية مصدرهكذا  ليس فاهللا  ك، ومع ذل : ما �دث أيّا اكن ،تغي�لل

د باألحرى ، بل احتمايلَّتها اثلانوّ�ة أو   املسبِّباتع حرّ�ة  وال تُ�َ املخلوقات،   .تَُوطَّ

،  جون اكلفن، "أوالً  د تعب�ىلع ح  . "اثلانوّ�ة املسبِّباتل�ن الرش هو نتاج "و" للك األشياء، ب األول"الُمسبِّ هو اهللا 
ثم   ،صانًعا للرش" ليس  ومع ذلك فإن اهللاب للك األشياء اليت حتدث يف العالم، ينبيغ مالحظة أن إرادة اهللا � املسبِّ 

أن يفعل الرش    نفسهاهللا  ال �ستطيع  أخرى،  و�عبارة  آخر".    ءيشب ابلعيد  سبِّ ، واملءيشب املبارش  سبِّ "ألن امل  ،يضيف
 ه السيادي. ئجزء من قضا  الرش  أنغم من بالرالرش  ىلع لومهوال يم�ن 

رجاء. هل  الو ،خالص الو، وجود لن ي�ون دلينا  سيادته و� سيادته يظهر �د جالهل. و�دون ،اهللا هل السيادةإن 
 . وحده املجد

 

لكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، بوالية ساوث اكروالينا، لادلكتور دير�ك توماس هو الرايع األسايس 
وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� والرعوي يف لكية الالهوت الُمصلَحة. وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات  
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 How the Gospel" (كيف يقودنا اإل�يل إىل موطننا"يلجون�، وقد كتب العديد من الكتب، بما يف ذلك كتاب 

Brings Us All the Way Home(. 

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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