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 ؟ ا إل�سان حرً ي�ون االسيادة، كيف  هلبما أن اهللا 
 بقلم أر. يس. سربول 

 ىلع سيادته هو  االعرتاض األ�رث شيواًع إن سيادة. الصاحب  وهو. أي أن حر�ته غ� �دودة. هل احلر�َّة املطلقةاهللا 
  احلر�ةمصطلح ا. �ستخدم الكتاب املقدس ، فال يم�ن لإل�سان أن ي�ون حرً السيادةا حقً هل أنه إذا اكن اهللا 

دون إكراه،    اراتهيختاإل�سان حًرا يف ا  ي�ونبطر�قت� �تلفت�: اتلحرر من اإلكراه، حيث    البرش�َّة  حاتلنا   لوصف
ون  اإل�سانيُّ . يعتقد جسدنا الرش�رة عبيًدا دلوافع ورصنا بعده، سقوط ة، اليت فقدناها يف الة األخالقيَّ واحلر�َّ 

)humanists ( َّأي ميل طبييع  من دون دون إكراه ول�ن أيًضا ب خذ خيارات ليس فقط أن اإل�سان يمكنه أن يت
 ة حلر�ة اإل�سان.ة أو الوثنيَّ هذه انلظرة اإل�سانيَّ من  أن ن�ون حذر�ن  املؤمن��و الرش. �ب علينا �ن 

. �تار بمحض إرادتنا نحن اكئنات فالقدرة ىلع االختيار.  ودلينا  إرادة،ب ة � أن اهللا خلقنا وجهة انلظر املسيحيَّ إن 
 ومن تلك انلقطة يأيت ة اهللا. ة املعطاة يف اخللق �دودة. ما �د يف نهاية املطاف من حر�تنا هو حر�َّ ول�ن احلر�َّ 

،  إن اكن األمر كذلكاإل�سان.  ة  دة حبر�َّ ن سيادة اهللا مقيَّ إ ة اإل�سان. يقول ابلعض  ة وحر�َّ الرصاع ب� السيادة اإلهليَّ 
ال  ف�سيادة اهللا.  �دودةة ولكنها ة اإل�سان حقيقيَّ أن حر�َّ ح اإليمان الُمصلَ  م علِّ ، وليس اهللا. يُ هل السيادةاإل�سان ف

 ة اهللا أعظم من حر�تنا. ة حبر�تنا، ألن حر�َّ يمكننا أن نبطل قرارات اهللا السياديَّ 

م  اآلباء ة، ل�ن السلطة ىلع الطفل. الطفل هل احلر�َّ  اآلباء. يمارس ذللك ا �شبيهً ة ة البرش�َّ العالقات األرس�َّ  تقدِّ
.  طفلة الحر�َّ   من  اآلباءة  حر�َّ بالطر�قة اليت حتد بها    اآلباءة  من حر�َّ   ال حتد  ة الطفلحر�َّ   إن.  املز�د من احلر�َّةدليهم  

 هل احلر�َّة املطلقة. صفات اهللا، �ب أن نفهم أن اهللا   عن  ثتحدَّ عندما ن

ا عن حر�ته، ىلع الرغم من أننا نميل إىل االعتقاد بأن السيادة تع�  السيادة، فإننا نقول شيئً  هلعندما نقول إن اهللا 
خذ القرارات. عند اختاذ القرارات  رادة و�تَّ اإل. دليه  �تار بمحض إرادته  اهللا اكئنإن  ة.  ا عن احلر�َّ ا تمامً ا �تلفً شيئً 

. وهو وحده  املطلقة ةر�َّ حر�ته � احل  واملطلق. إن كمن هل السلطان الاكمل �سيادةيفعل ذلك فإنه ومارسة إرادته، 
 . نلفسه قانون  هوف ؛ ام اتل ايت اذل ستقالل الع با يتمتَّ 

، يف الواقع. من أحد للمساءلة  دم اخلضوع عرغبة يف والحدودة، امل ر�ة غ� احل �سىع البرش إىل االستقالل اذلايت، و
  وا يلفعومثل اهللا،  وا ، يلصبحاذلايت  االستقاللوصول إىل إىل ال . أغرى الشيطان آدم وحواء سقوط هذا ما حدث يف ال

من  و ،استحقاقيَّة اللومتلحر�ر البرش من  جنة عدنم حر�ة حتر�ر يف دون عقاب. اكن الشيطان يقدِّ  ونما ير�د
 . االستقالل اذلايت   هل وحدهاهللا   اهللا. ل�ن   مامأاملساءلة 
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
ذلك  بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

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