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 سنودس دورت 
 جودفري رو�رت بقلم 

اإلجابة � فنه سؤال جيد. وقد تُفاجئنا اإلجابة. إة نقاط مخس؟ هل هذا السؤال سخيف؟ ال. هل دلى الاكلفينيّ 
 نعم وال!

  تيبوتلوك ى �لة ة دليها مخس نقاط. دلينا كتب عن انلقاط الاكلفينية اخلمس. دلنعم، من الواضح أن الاكلفينيّ 
رنا بانلقاط اخلمس: الفساد الشامل، االختيار كطر�قة تذكّ  TULIPعن  نتحدث مقاالت عن انلقاط اخلمس. 

 رشوط، الكفارة املحدودة، انلعمة اليت ال تُقاوم، ومثابرة القد�س�. املغ� 

 ة.للاكلفينيّ   ا ليست ملخًص ة نقاط مخس." فانلقاط اخلمس  الاكلفينيّ ليس دلى  "ال،    :ول�ن أيًضا �ستطيع أن نقول

 مثل اإلقرار ابللجييك أو إقراراإليمان ة، �ب أن تتجه ألحد أعظم وثائق إقرارات للاكلفينيّ  ا ًص لو أردت ملخّ 
ة  الاكلفينيّ دلى . فتلك اإلقرارات تغطي مواضيع أ�رث من تلك اليت تغطيها انلقاط اخلمس. رتنسم إيمان و�ست

 نقاط أ�رث من �رد مخس. 

ما ب�  ه"؟ من املناسب �شلك خاص أن �سأل هذا السؤال اآلن، ألنالاكلفينيّة ن أين أتت "انلقاط اخلمسا، مإذً 
مرور مخسمئة اعم ىلع  بحتفال االيمر أر�عمئة اعم ىلع انلقاط الاكلفينية اخلمس. (لو فاتك  ٢٠١٩-٢٠١٨اع� 

). يف حقيقة األمر �شأت انلقاط اخلمس  لالحتفال، فإن هذا سيمنحك فرصة  للوثر�األطروحات اخلمس و�سع 
وس، الرد اذلي بلغ ذروته بانعقاد سنودس دورت  يرمينأني� يف هونلدا بعد موت جاكوب يرمكرد اكلفي� ىلع األ

)١٦١٩-١٦١٨ .( 

  ناطق�  هناك  �نيّ ي ظ الاكلفالكنيسة الُمصلحة يف هونلدا يف وسط رصااعت خط�ة. اكن أول الواّع  �شأت
  ا يف ابلداية اضطهادً هناك فر�سا. القت الكنا�س املصلحة يف زمن اكلفن، ومن قد أتوا من جينيفا وة، الفر�سيَّ ب

ب ملك إسبانيا، يليد ضد امللك فاالضطهاد والقرارات االستبدادية أيًضا، بدأت حر�ة تمرّ هذا و�سبب  ا.خط�ً 
يف ذات اتلوقيت   اهلونلديّة  حة صلَ المُ  والكنيسةاهلونلديّة من ادلولة  �شأت لك اذلي اكن أيضا ��م هونلدا. 

يف انلهاية إىل دوتل� تناظر تقر�بًا ) Low Countries(املنخفضة  �انحكومة ابلانقسمت عظيم. الوسط الرصاع 
ادلولة  اصبحت حة).  يف الشمال (بأغلبية ُمصلَ  هونلدا) ورومانيّة ةاكثويلكيّ  وظلتا يف اجلنوب (دولة بلجياك حايلً 

 .)United Provinces(  ة مجهور�ة معروفة باملقاطعات املتحدةالشمايلّ 
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هذا املوقف  جاء  .حة تابع� من املشاه� األقو�اء، لكنهم لم ي�ونوا من أغلبية الساكنجذبت الكنا�س الُمصلَ 
يسة روما  كن  وحّرمت ل الكنيسة الُمصلحة املسيطر كجزء من دعم ادلولة يف املقاطعات املتحدة، اليت اكنت تفّض 

بعت اكلفن يف  ة مستقيمة. أيًضا اتّ حة تعايلم اكلفن وما تاله من تعايلم اكلفينيّ بعت الكنيسة الُمصلَ ة. اتّ كيّ الاكثويل
الكث�ون من داخل  ول�ن أراد  .ل ادلولة الكث�داخل الكنيسة، واستقالهلا عن تدخّ  ةاذلاتيّ  لإلدارةمطابلتها 

   .ًدا و�حلاًحا أ�رث �شدّ  اكنوا � أحيانًا نيّ ي ستقالل الكنيسة، ألن الاكلفال صارمةحدود ىلع بقاء اإلحكومة ادلولة  

وقع تأديب كنيس   هناك بعض املنشقّ�.، اكن ومنضبطةتماًما العقيدة مستقيمة  �ملها بينما اكنت الكنيسة يف 
ا  � رسً املنشقّ  أشهر هؤالء . و�ن �شلك رّسي  وأ وا يف هدوءٍ قد ا�شقّ أخر�ن  أن ل�ن يبدوعالنية ىلع بعٍض منهم، 

 نيوس.  ي رمأهو جاكوب 

، أحد تابيع )Theodore Beza( نيوس تلميًذا نابًغا درس بلعض الوقت يف جينيفا يف زمان ثيودور ب�ا يرمأاكن 
ح يف كنيسة أمسرتدام من  ُمصلَ  كقسيس نيوس من جينيفا يلخدم يرمأتأثً�ا هناك. رجع  القسوس اكلفن وأ�رث 

  ة تمّ�ًا يف يلدن تم تعيينه كأستاذ لالهوت يف أ�رث اجلامعات اهلونلديّ  ،١٦٠٣. يف اعم ١٦٠٣ اعم  وحىت ١٥٨٨اعم 
)Leiden.( عدة  . يف خالل تار�ه امله� كرايع وأستاذ، كتب ١٦٠٩ اعم يف وفاتهأعوام حىت  ٦هناك ملدة  وعمل

 الاكلفي�، لكنه لم ينرش أي منها يف خالل حياته.  جوانب الالهوت  تنتقد كتب 

، اكن  ١٦١٠ اعم يف وفاته واتلالميذ بتعليمه. بعد القسوس ا ىلع بعض مؤثرً أرمينيوس بالرغم من عدم النرش، اكن 
هم سوف تؤدي للتأديب  ءأرا . لقد علموا أن محايتها وبآرائهم قد وقّعوا طلب ل�ولة للسماح  القسوس من  ٤٢�و 

 أجل محايتهم من اتلأديب الكنيس. من دلولة طابلوا االكنيس يف كنا�سهم وذللك  

طابلوا  و، يف مخس نقاط ة الاكلفينيّ  عن  ةالالهوتيّ  ا�رافاتهم" يف طلبهم املحتّج�ني� أو " يرمهؤالء األخلّص 
ة: االختيار مرشوط، الكفارة غ� �دودة،  رمينيّ ة � اخلمس نقاط األاخلمس نقاط األصليّ اكنت  .السماح بها 

   .وعدم ايلق� �شأن مثابرة القد�س�، يم�ن مقاومتها اليت  الفساد اخلط�، انلعمة

دعوة سنودس  باإلرصار ىلع حبدة وغضب. بدأوا  وننيّ ي ف الاكلف، ترصّ هذا االحتجاجعندما �رسب اخلرب عن 
ادلولة.   العديد من قادةأو  وننيي رماأل ما أراده خر وهو أ — ةرمينيّ م و��م ىلع اخلمس نقاط األوط� يلقيّ 

 لضغوط واضطرابات مزتايدة. الكنا�س وتعرضت  ،سنوات  ٨ملدة  نُوقشت هذه القضايا 
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من   يف نوفمربدوردر�ت مدينة  يف وط�السنودس الأخً�ا، بعدما حصل انقالب يف ادلولة، تمت ادلعوة النعقاد 
ىلع �اكمة اعدلة يف مثل هذا السنودس، ذللك داع   نقد ال �صلو أنهممن  وننييرماألاشتىك . ١٦١٨ اعم

 . كمفوّض� أتوا  يلحة يف لك نوايح أورو�ا مثل� من الكنا�س الُمصلَ   وناهلونلدي

أجزاء عديدة  فوَّضون من بر�طانيا العظ�، ومن ل سنودس دورت العظيم إىل اجتماع دو�ٍّ حبق. فقد جاء مُ حتوّ 
ا للغاية مجع ب�  اكن هذا السنودس اجتمااًع متمّ�ً  ة، ومن جنيف أيًضا.من أملانيا، وسو�رسا املتحدثة باللغة األملانيّ 

اذلين   �فوَّض� الكنسيّ صلَحة يف أورو�ا. حرض السنودس حوايل �سعون من المُ الكث� من أفضل العقول المُ 
 شهور.   ٦اجتمعوا ملدة ما يقرب من  

" اليت canonsتأيت لكمة " . ن أعظم إ�از هلذا السنودس هو إصدار ما اشتهر بعد هذا باسم "إقرارات دورت"اك
ترتَجم "إقرارات" من اللكمة ايلونانية اليت تع� قاعدة أو قانون. وهكذا، فإن إقرارات دورت � قوان� سنودس  

م اإلجابات المُ   ة اخلمس. مينيّ صلَحة عن انلقاط األر دوردر�ت، اليت تقدِّ

رئييس إىل   قسم لك  ينقسم  ة.عقيدة"، جتيب ىلع انلقاط األرمينيّ من الرئيسية  أقسامإقرارات دورت إىل "تنقسم 
جزء �ُسّ�   يوجدرئييس  قسم انلقطة. و� نهاية لك  عن هذهح صلَ اتلعليم المُ  العديد من ابلنود اليت تؤ�د ىلع

 ة ُ�ددة. رمينيّ أ ضالالت ىلع يب � "،الضالالت"رفض 

اإلقرارات ىلع أجابت  .ث القسم الرئييس األول عن االختياريتحدّ ة، رمينيّ ترتيب انلقاط اخلمس األ وحبسب
للحياة إذا   من البرشتار �موعة �االختيار املرشوط أن اهللا يع� رمي� عن االختيار املرشوط. اتلعليم األ

يك يتم إحصائهم من ب� املختار�ن.   الرشط الُمنتَظرأن اإليمان هو  ون نييرماألشّدد اختياره.  رشوط فيهم  ت توافر
 مطلوب من اإل�سان. عمٍل صالٍح واحدٍ اإليمان إىل حتّول ،  الالهو� هذا اتلعليم حبسب

اإليمان هو عطية اهللا اليت تُمنح  فىلع مرسة اهللا الصاحلة. فقط اإلقرارات أن االختيار يعتمد تعلّم ىلع انلقيض، 
 اخلالص وفًقا لقصده األز�.   جزء مناهللا هل السيادة يف لك إن ليس هو أساس االختيار. ولمختار�ن، ل

ىلع أن املسيح   وننييرماألأرّص ىلع الصليب.  اخلاليصعمل املسيح  مدىالرئييس اثلا� عن  قسماليتحّدث 
املسيح ألجل لك خطاياك". السؤال اذلي  "مات  إ�سان:أن يقولوا للك  ا أرادو مجيع البرش.طايا خلك  ألجلمات 

 ون ال،نيي ماألر يقول؟ �لص اجلميعهل ف، مجيع البرشاكن املسيح مات ألجل لك خطايا  : إنهو  سأهل�ب أن �
) بطر�قة نابغة يف John Owenجون أو�ن ( أوضحألنه �ب أن تؤمن باملسيح يك �شرتك يف مزايا موته. ل�ن كما 

)، لو عدم اإليمان خطية،  The Death of the Death in The Death of Christ( موت املوت بموت املسيحكتابه 
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  األرميني� . ل�ن خطأ �سببها دان  يم�ن أن تُ ا الا املسيح مات عنها، و�ن لم ي�ن عدم اإليمان خطية، فإذً إذً 
 . وأ�يد  من �لص اكمل اخلطأ األعظم أنه �عل املسيح �لص ُ�تمل بدالً فأ�رث من �رد تعليم الهوت ال يُعقل. 

يف  اإلقرارات لم تعلّم دودة. �م ب�فارة موت املسيح ىلع أنه يُعلّ  عنإقرارات دورت  وصف رأيما يتم  اغبًلا 
بل جلعله  ا اخلالص ُمكنً املسيح جلعل الطبيعة املحدودة ملوت املسيح ل�ن عن فاعليته. لم يمت األساس عن 

قيمة موت املسيح �   يف ح� أنص. نصف ُ�لّ املسيح ليس ابللجييك،  اإليمان إقرار أوضح. كما حقيقيًّا 
لك خطايا املختار�ن   �سدد ثمنضه من موته أن ص العالم أمجع، اكن غرغ� �دودة و�فية جًدا يك ختلّ  بطبيعتها
 ص املختار�ن. يخلّ سموت املسيح باتلأ�يد فوحدهم. 

م عن  تبدو أنها تعلّ  لألرميني�عقيدة ألن انلقطة اثلاثلة اثلالث والرابع من ال �الرئيسي القسم�ضم السنودس 
من  مع انلقطة الرابعة يصبح  باالقرتانللجنس البرشي الضال يف اخلطية. فقط  اتلامالفساد الشامل، أي العجز 

 الفساد الشامل.  بالفعل مزاعمهم عن يقّوض عمة انلأن تعليمهم عن مقاومة  الواضح

و�اتلايل الرضورة القصوى للنعمة اليت ال تُقاوم يك  هموعجز للخطاة الاكمل اللضالاإلقرارات يف ردها عن تؤ�د 
 جتدّ 

ُ
من بوضعهم مًعا، يفحص القسمان الرئيسيان اثلالث والرابع يف اخلطية.  األمواتي قلوب املختار�ن د وحت
 حالة اإل�سان الساقط والطرق اليت من خالهلا تعمل انلعمة يف قلوب وحياة شعب اهللا.   شديدحبرٍص العقيدة 

  و أإحياءهم  ا إذا اكن أوئلك اذلين تم حول م األرمينيّة  عدم يق�ىلع  القسم الرئييس اخلامس من العقيدة �يب 
أن اهللا �فظ  اإلقرارات بقوة تعلّم انلعمة واحلياة.  عن يرتّدوا يف انلعمة أو قد  سيثابرون باتلأ�يدجتديدهم بانلعمة 

هو  تلك اتلعايلم لإلقرارات  إن املقصود من لك �تار�ه يف انلعمة ليك يثابروا يف انلعمة واإليمان حىت انلهاية.
 ِ�يُ�ْم َ�َمًال " وطمأنتهم تعز�ة املؤمن� 

َ
ي اْ�تََدأ ِ

َّ
نَّ اذل

َ
 يَْوِم �َُسوَع الَْمِسيِح  َصاحِلً أ

َ
ُل إِىل  ). ٦: ١ " (فيليبا يَُ�مِّ

  �ون يرفض فيه الكث . يف اعلمٍ غ� مناسبة، تبدو تعايلم إقرارات دورت ضيقة وايلوم بالنسبة لكث� من املؤمن�
، يعتقد بعض املؤمن� أننا واملساهمات املجتمعيّةتعاون املؤمن� يف اإلرسايلات �بدو من اهلام جًدا و تماًما املسيح 

اب لكث��ن. ل�ن هل هو  جذّ  رأيهذا الإن ة. الالهوتيّ  االهتمامات هذهش يم�ن أن نتجاهل أو ىلع األقل نهمّ 
ما �تاجه ايلوم أ�رث من القرن   وهو ،املسيحومر�زها اهللا،  مر�زها عن عقيدة  تعلن إقرارات دورت صحيح؟ 

سنودس دورت ىلع  حافظ حًقا،  سيادة اهللا و�فارة املسيح الاكملة � رجاؤنا الوحيد وثقتنا.إن السابع عرش. 
حلق.  وضح هذا اأ دورت و أّ�د عن أن ي�ون يف يده.ي�ون خالصه يف يد اهللا أن  ه يُفّضل اإلصالح. قال لوثر أن

 . حًقا �تفل به �ب أن  ءاملسيح وحده وانلعمة وحدها. هذا يشحًقا 
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ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكية الهوت وستمنسرت  
ميّة املكونة من  يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُممّ� يف سلسلة يلجون� اتلعلي

منها  كتب  عدة  ف ومؤل ، )A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةستة أجزاء بعنوان "
 ).Saving the Reformation(  "إنقاذ اإلصالح"

 

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