
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

حالهوت الوويلب اتل
َ
 رشوط امل : االختيار غ� الُمصل

 بقلم أر. يس. سربول 

يتوقع إجراًء أو رشًطا من  رشوط، أن اهللا ال املباالختيار غ�  ةختيار، واملعروفعن اال تع� وجهة انلظر الُمصلَحة
 . تهشاء حسب مرسَّ � ن  مَ   أن �لَّص   �سيادته وسلطانهىلع قرار اهللا    يعتمدإن االختيار  بل  .  خالصنا جانبنا يدفعه إىل  

يًْضا،  ِرْ�َقةُ  بَْل  َ�َقْط، ذلَِك  "َولَيَْس  ١٣-١٠: ٩رومية  نقرأ يف هذا املفهوم الصعب.عن  حديثًا رومية، �د رسالة يف 
َ
  أ

بُونَا  إِْسَحاُق  َوُهوَ  َواِحدٍ  ِمنْ  ُحبَْ�  َوِ�َ 
َ
نَّهُ  .أ

َ
ا  لَمْ  َوُهَما  أل َ ا  َ�َعالَ  َوالَ  َ�ْعُد، يُودلَ وْ  َخْ�ً

َ
ا، أ   َحَسَب  اهللاِ  قَْصدُ  يَثْبَُت  ِليَكْ  رَشًّ

ْ�َمالِ  ِمنَ  لَيَْس  االْخِتيَاِر،
َ
ي ِمنَ  بَْل  األ ِ

َّ
َكِب�َ  إِنَّ : «لََها  يَْدُعو، ِ�يَل  اذل

ْ
ِغ�ِ  �ُْستَْعبَدُ  ال ْحبَبُْت : «َمْكتُوٌب  ُهوَ  َكَما  .»لِلصَّ

َ
 أ

ْ�َغْضُت  َ�ْعُقوَب 
َ
، ٨الرسول بولس عقيدة االختيار. وهو يتعامل معها �شلك كب� يف رومية  �رشحهنا  ."»ِعيُسوَ  َوأ

  والدة ظر إىل الظروف املحيطة بانلإىل مايض الشعب ايلهودي و  عودةالبعقيدة االختيار  عن  ح هنا تعليمه  ولكنه يوضِّ 
. إال أنه يف  األبو�َّةرب�ة الامل�اث أو االبن ابلكر اتلوأم، يعقوب وعيسو. يف العالم القديم، اكن من املعتاد أن ينال 

�اول الرسول الوصول   اذلي اهلدفلأل�رب بل لألصغر.  يسة وأعطى الرب�ة ل حالة هذا اتلوأم، عكس اهللا العمليَّ 
ي يشء سيفعلونه، أل اعتباردون  قام بذلك، بل فحسباتلوأم  والدةر قبل هذا القرا  م يتَّخذإيله هنا هو أن اهللا ل

يعتمد بالاكمل ىلع قرار اهللا  بل  ؛فإن خالصنا ال يعتمد علينا  لك،، حىت تتم مقاصد اهللا. ذلا أو رشً  ا سواء اكن خ�ً 
 .بنعمته وسيادته

  أهمها اهللا من أجل اخلالص،    فرضها رشوط    هناكلم يأتوا.    مص البرش سواء أتوا لإليمان أهذا ال يع� أن اهللا سيخلِّ 
ث عن  هذا رشط للترب�ر، وعقيدة االختيار � أمر آخر. عندما نتحدَّ  ومع ذلك،� وضع ثقة الشخص يف املسيح. 

 عن عقيدة االختيار نفسها.  للغاية نطاق ضيِّقث يف رشوط، فإننا نتحدَّ املاالختيار غ� 

بعض ردود األفعال املتوقَّعة من دين؟ هل ىلع أساس املحدَّ  برشص بعض ال لِّ اهللا أن � اختارإًذا، ىلع أي أساس 
ينظرون   املسبقاتلعي� بعقيدة االختيار أو  اذلين يُقرُّونمن انلاس  كث� ؟ أو �شاط هلم استجابتهم،أو املختار�ن، 

اال�يل   دعوةبًقا من سيقبل هم يؤمنون أنه منذ األزل نظر اهللا عرب طرقات الزمن وعلم مسفهذه الطر�قة. لألمر ب
أي اتلعب� عن اإليمان أو  — رشط اخلالص سيستوفونبمن  هذه ىلع أساس معرفته السابقةو. ا ومن س�فضه

م ، ما يع� أن اهللا  مرشوط صهم. هذا اختيار  ختار أن �لِّ ا فإنه    —   باملسيح   اثلقة   رشط ىلع أساس  ة االختيار  نعم   يقدِّ
 بأنفسهم.  �ستوفوه متوقَّع من البرش أن  
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ل أن  فإ� أفضِّ  لكبعض اليشء، ذل يم�ن أن ي�ون مضلالً أعتقد أنه هو تعب� آخر رشوط امل االختيار غ� إن 
عض اخلطاة وأن �جبها عن بلختار حبسب سيادته أن يمنح نعمته ا. إن اكن اهللا االختيار السيادياستخدم تعب� 

هذه العطية شيئًا ال �ستحقونه؟  َمْن لم يأخذوا  نالأي انتهاك للعدالة يف هذا األمر؟ هل  هناكخطاة آخر�ن، فهل 
؟ بالطبع ال. �موعة تنال انلعمة، واملجموعة  هل اعملهم بظلمٍ ف. إن سمح اهللا هلؤالء اخلطاة أن يهلكوا، بالطبع ال

لََعلَّ ح� سألقع بولس هذا االعرتاض  الظلم. توَّ   أحد   ال ينالاألخرى تنال العدل.  
َ
  ١٤:  ٩ُظلًْما؟" (رومية    اهللاِ   ِعنْدَ   : "أ

نَّهُ قالف يف إجابته باإلسهاب واصلب). ثم  ١٤ اآلية"َحاَشا" (  :يقوهليم�ن أن  جاءت إجابته بأ�رث �شديدأ). 
َ
 : "أل

رَْحمُ  إِ�ِّ : «لُِموىَس  َ�ُقوُل 
َ
رَْحُم، َمنْ  أ

َ
تََراَءُف  أ

َ
تََراَءُف  َمنْ  ىلَعَ  َوأ

َ
ر). هنا ١٥ اآلية" ( »أ اءهالرسول بولس  ذكَّ بما أعلنه  قرَّ

رَْحمُ   قال  قدمىت شاء وأينما شاء. ف   أن يرتاءف أنه من حق اهللا    وهو  ،من قرون مضتموىس  
َ
رَْحُم".    َمنْ   من ابلداية: "أ

َ
أ

 ه العطية. بأن يمنحهم هذ�رُس اهللا  نْ مَ ب وفون بعض الرشوط، ول�ن ست�  َمنْ ا باألمر ليس �تصًّ ف

 الكفارة املحدودة. سنتناول ، ةاتلايل  ةيف املقال

 

 انظر أيًضا: 

 الُمصلَح: مقدمة الهوت الويلب واتل
 الُمصلَح: الفساد اليلكالهوت الويلب واتل
 رشوط امل: االختيار غ� الُمصلَحالهوت الويلب واتل

 والالهوت الُمصلَح: الكفارة املحدودة  باتلويل
 : انلعمة اليت ال تُقاوم الُمصلَحالهوت 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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