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 مرسة اهللا يف االختيار 
 بقلم أر. يس. سربول 

ق. يف  ، فال بد أن نؤمن باخلطوط العر�ضة لعقيدة اتلعي� الُمسبَ ىلع �مل اجلدا سنأخذ الكتاب املقدس إن كنَّ 
-٤:  ١غسطينوس. يقول بولس الرسول يف أفسس  ولفن أو لوثر أو أاك  قِبَلق من  الواقع لم يُبتَدع مفهوم اتلعي� الُمسبَ 

ةِ  َحَسَب  نِلَْفِسِه، لَْمِسيِح ا بِيَُسوعَ  لِلتَّبَ�ِّ  َ�َعيَّنَنَا  َسبََق " يف املحبةإن اهللا  ٦ ْ�َعمَ  لَّيِت اْدِح َ�ِْد نِْعَمِتِه لِمَ  َمِشيئَِتِه، َمرَسَّ
َ
  أ

 . واملفهوم اللفظ حيث من ا كتابيًّ  قالُمسبَ  اتلعي� إذن،". لَْمْحبُوِب ا يِف  َعلَيْنَا  بَِها 

آخر�ن؟ فنحن نعلم أن األمر ال �ستند   دونسؤال: ملاذا اختار اهللا أشخاًصا بعينهم الل�ن هذا املفهوم ذاته يث� 
قصد   بل يعتمد األمر بالاكمل ىلعأو فعلنا ألي يشء.  ،ما �سىع إيله، أو إرادتنا  ىلع  يعتمدال  ف نقوم به. إىل أي يشء 
 قول اهللا، حبسب 

ً
آخر: إذا اكن سبب اختيار اهللا للبعض  بولس يف رساتله إىل كنيسة أفسس. ل�ن هذا يث� سؤاال

)، أال يع�  ١٨-١: ٩ختار�ن (رومية ًال يف أوئلك المُ ظ�، دون غ�هم، ليس متأصِّ اخلالص العُ  ىلع بر�ة  لحصولل
 ؟ استبداديهذا أن اهللا، بصورة أو بأخرى، 

يفعلون ما يفعلونه دون أي سبب. يفعلونه   األشخاص االستبداديُّون. استبدادي ح ما نقصده ب�لمةضِّ دعونا نو
". أعتقد أننا ال �رتم  نزوةجرد  فقط مل.  ال يوجد سببيف الغالب سيجيبونك: "  فعلوا ذلك،فحسب، وح� �سأهلم ملاذا  

بال سبب. فهل �ن، هنا، ننسب إىل اهللا هذا انلوع  ن يفعلون أشياًء مَ الُمتقلِّبة هواء األ  األشخاص أصحاب كثً�ا 
لن �سمح نلا الكتاب املقدس   ب�ل تأ�يد، ب؟ تقلِّ ومُ  استبداديإنه  بقونلا  —من السلوك األهوج أو العشوايئ 

 . بذلك

أننا نلنا ق ب� فعل اهللا ليشء بال سبب يف الُمطلق، وفعله ليشء بال سبب فينا �ن. فنحن نعلن فرِّ هنا ال بد أن نُ 
سبب لعمل اهللا. يف الواقع    ال يوجد  هما من سبب يفَّ خلاليص ال يع� أن  هحقيقة أنل�ن  سبب فينا.    يس ألينعمته ل
  خالص وعدم اختياره اآلخر�ن ابلعض للأن اهللا دليه سبب وراء اختياره مراًرا وت�راًرا الكتاب املقدس  �ربنا 

 . للفداء

ي ا ق بإخبارنا أنه "َحَسَب قَْصِد اتلعي� الُمسبَ القصد من وراء  ١١: ١ح أفسس توضِّ  ِ
َّ

ءٍ  لُكَّ  َ�ْعَمُل  ذل ِي  يَشْ
ْ
 َحَسَب َرأ

ِي" ذاتها تويح باذلاكء و�سبب منطيق وراء  
ْ
َمِشيئَِتِه". يرتبط رأي مشيئة اهللا حبكمته وخطته وأفاكره. إن لكمة "َرأ

، وال رأيليس هل رأي، وال يأخذ بأي    تماًما   االستبدادينفصل أبًدا عن رأيه. فالشخص  ت  اهللا المشيئة  الفعل، وأن  
ِي"، ينبيغ أن تنبِّ . هو يفعل فحسرأي�سمع ألي  

ْ
أن املفهوم الكتايب عن نعمة  إىل  هنا  ب. كما أن هذه اللكمة عينها، "َرأ
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فكره الاكمل. هذا ليس مناٍف للعقل، بل منطيق للغاية و�عيد لك  أي  ة اهللا،دة جزء ال يتجزأ من حكمتسيِّ اهللا المُ 
 . االستبدادابلعد عن 

ق واالختيار يف الكتاب املقدس و� لكمة  ق باتلعي� الُمسبَ ما يتعلَّ مة كثً�ا فيستخدَ ة أخرى مُ هناك لكمة رئيسيَّ 
ليس   شيئًا استبداديًّا الشخص اذلي يفعل إن ق حسب قصد اهللا. سبَ أن اتلعي� المُ  ٦-٤: ١"قَْصد". نقرأ يف أفسس 

إظهار    وجزء من هذا القصد هوأن هناك قصد إل� من نعمة اختيار اهللا،  العهد اجلديد  ح  يوضِّ   ل�ندليه أي قصد.  
أي إلعالن شيئًا من شخصه ابلديع، إعالن من نعمته باتلأ�يد. ف�  ،)٢٤-٢٢: ٩رمحته (رومية  يلب�ِّ غ� نعمته 

ر الوعد إىل  تذكَّ . كما أن هناك قصد آخر، وهو قصد تمجيد املسيح. هل تالرائعة ةالغنيَّ  الُمدهشة تعلن عن رمحته 
لم أن  ا ر اهللا منذ تأسيس الع)؟ فبحسب رأي مشيئته، قرَّ ١١: ٥٣"ِمْن َ�َعِب َ�ْفِسِه يََرى َو�َْشبَُع" (إشعياء  هاملسيح بأن

ة، وأن املسيح سي   ومعاناته وموته.  آالمهبثمار  شبعصليب �سوع املسيح سيحمل ثماره الُمعدَّ

يف  أي ق، يقول دائًما إننا �تارون يف املحبوب، اجلديد عن االختيار واتلعي� الُمسبَ ث العهد الحظ أنه ح� يتحدَّ 
للخالص يك �سكب اهللا اآلب �ده و�بته ورمحته ىلع   �تارون، �ربنا العهد اجلديد أن انلاس يف الواقعاملسيح. 

بل �سبب استحقاق املسيح. فاهللا  �سبب استحقاقنا  �ن ال ننال الفداء، األساس). يف ٦- ٣: ١اهللا االبن (أفسس 
إنه من  ابنه الوحيد. هل ترى هنا تقاطع انلعمة مع العدل؟  أي    —  اذلي �ستحق اجلعالةذاك  رؤوف ميع يك يُ�افئ  

 نعمة نلا وعدل للمسيح. هو امل�اث   هذا املسيح م�اثًا، و�ن هذا امل�اث. فأن ن�ون �ناحلق والعدل أن ينال 

ةِ  — ىلع أساسأي  — . إننا �تارون "َحَسَب"٥: ١أود ذكره �ده يف أفسس األمر األخ� اذلي  .  ة اهللاَمِشيئَ  ""َمرَسَّ
ةِ َمِشيئَِتِه". فاهللا ليس دليما نوع املرسَّ  ة بمشيئة رش�رة. وهذا  أي مرسَّ  هة اليت �تارنا اهللا ىلع أساسها؟ "َحَسَب َمرَسَّ

طئ ألننا �رُس باخلطية. فإن لم حىت و�ن كنَّ  ة هنا. اهللا ال �رس بالرشأمر بالغ األهميَّ 
ُ

ا �ن �رس به. يف احلقيقة، �ن �
رَّ   ننجذب إيلها ة، لن  ت�ن ُمرِسَّ 

ُ
ُ أو � رس اهللا دوًما هو  ب بها. ل�ن ما من رش يف مشيئة اهللا. فاليشء الوحيد اذلي �

 والقصد الوحيد اذلي هل هو قصد صالح. ، الصاحلةة املرسَّ  دليه � ة الوحيدة اليت ، واملرسَّ والصالح اخل�

سبب خالصنا ال يعود  ىلع الرغم من أن. استبداديًّا ا أو تقلبًّ ا أو مُ أن اهللا يف رس نعمته ليس هوائيًّ  من الواضح، إذن،
   .قصد صالح وهو  ال يع� أن اهللا ليس دليه قصد من اختياره ملختار�ه. بل دليه قصد، ، فهذاإىل يشء فينا 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو . يس. سربول هو مؤسِّ ادلكتور أر

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 
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Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

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