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 العالم 
 بقلم جون تو�دال 

َحبَّ  اهللاه ِ�يل نلا أن أن ١٦ :٣يف يوحنا   املفاجئة التمن أ�رث اتلحوُّ 
َ
. قد نميل إىل االعتقاد بأن هناك الكث�  ملا عال أ

ة، واملأ�والت الفاخرة  ، ما اذلي ال يعجبك يف مناظر املدينة واألرايض الزراعيَّ فيف الواقع .ما �به اهللا يف العالم
ة، ولوحات عرص انلهضة، وألعاب  ة والقصائد الشعبيَّ ات الالكسيكيَّ وحفالت الشواء يف الفناء اخلليف، والسمفونيَّ 

شلكة � أنه ىلع الرغم  وابلهجة. امل ،والفرص  املث�ة،و ،ر�اض األطفال؟ العالم اذلي نعرفه م�ء باألشياء امللموسة
، أصبح العالم  نةاجلد آدم وحواء ىلع اهللا يف  تلئ باخلطاة. منذ أن تمرَّ مالعالم، فإنه    عند ومتع ومجيل  من لك ما هو جيِّ 

 .الفاديةة اهللا قفًرا. بغض انلظر عن مدى روعة العالم، فإنه ال �ستحق �بَّ 

عة اليت  توقَّ غ� المُ   ةالعطيَّ ر  . عندها فقط سنقدِّ ١٦  :٣مفتاح يوحنا  ة اهللا هو  إن فهم مدى عدم استحقاق العالم ملحبَّ 
بر����دج    جام�بن  لبجَّ المُ بل الالهو�  جيد منذ سنوات عديدة من قِ   يمنحها اهللا. تم توضيح هذه انلقطة �شلكٍ 

ُ  ال يتاهللا ال ةبَّ �" وانعظته بعن. يف )Benjamin Breckinridge Warfield( وارفي� حبث وارفي� عن  ، "ىصستق�
 ة اهللا.من أجل الوصول إىل أعماق �بَّ  ١٦ :٣) يف يوحنا كوزموس  ايلونا�ب� مصطلح "العالم" (مع

 تملة. هناك أر�ع إجابات ُ�  ،آراء وارفي�؟ باالعتماد ىلع انلص " يف هذا مالعالما مع� "

يوحنا   ولقياستثناء. بعبارة أخرى، عندما  بدون    لبرشا" يع� لك  مالعاليف املقام األول، يعتقد الكث� من انلاس أن "
: اهللا �ب  ىلع انلحو اتلايلاملنطق  �س�ىلع قدم املساواة.  ن اهللا �ب العالم، فهذا يع� أنه �ب لك شخص إ ١٦: ٣

اخلالص م�ن للك شخص. ومع ذلك، يبدو أن هذا الرأي �ش�  فذللك  ؛ مات املسيح عن لك شخص و ؛ لك إ�سان
هو أن  الرأيستنتاج الطبييع هلذا الفإن ا و�ن لم ي�ن كذلك،ال. �بة اهللا اعجزة وأن موت املسيح غ� فعَّ إىل أن 

إذا أحب اهللا لك شخص، ومات املسيح من أجل  مل أن �لص. تَ ُ� د �رَّ وليس لك شخص قد تم خالصه بالفعل 
فإن انلتيجة الوحيدة اليت يم�ن للمرء  ال، لك شخص، ولم ت�ن �بة اهللا اعجزة، ولم ي�ن موت املسيح غ� فعَّ 

للك شخص. ومع ذلك، فإن وجهة انلظر هذه تتعارض مع تعايلم الكتاب   مضمونل إيلها � أن اخلالص أن يتوصَّ 
 .٢١–١٧: ٣س عن دينونة اهللا كما يتضح من السياق املبارش يف يوحنا قدَّ المُ 

من   ةواحد فئةد هذا اخليار أن اهللا �ب أ�رث من دون تمي�. يؤ�ِّ  برش" يع� لك ال مل ا عال ن "إآخرون  يقولثانيًا، 
ألمم أيًضا.  امن أجل  هود فقط بل  من أجل ايلة. لم ي�ن موت املسيح ىلع الصليب  العرقيَّ   ت األشخاص أو املجمواع

األمم والقبائل واثلقافات واأللسنة والشعوب.   أنواعة، بل تمتد إىل لك إن �بة اهللا ال تقترص ىلع احلدود القوميَّ 
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. يف ح�  من لك قلو�هم"آم�"    — ىلع حد سواء�� والاكلفينيِّ األرمينيِّ —  ، يقول لك شعب اهللالرأيستجابة هلذا اا
ة ة العامليَّ باهلو�َّ   قكونه صحيًحا بال شك و�تناسب مع السياق األ�رب إل�يل يوحنا فيما يتعلَّ ل أن هذا الرأي هل فائدة  

أحب اهللا"  هكذا ب� " الشديد اتلباينعن بدقة  عربِّ ال يُ  فإنه ، )٤٢ :٤ ؛١٣–٩: ١"ألبناء اهللا" (ىلع سبيل املثال، يوحنا 
 . اعمدً  ١٦: ٣رسمه يوحنا و"العالم" اذلي 

" يف  مالعالح� وهو القول بأن "صلِ � المُ السابق ب� الالهوتيِّ  لرأيعن ا�سيط �تلف �شلك شائع رأي  ثاثلًا، هناك
َّ  ة نعمته. "د �سوع ىلع خصوصيَّ إ�يل يوحنا، يؤ�ِّ   خالل لك �ش� إىل املختار�ن.    ١٦  :٣يوحنا   لُكُّ َما ُ�ْعِطيِ� اآلُب فَِإيلَ
يِت َ�ْعِرفُِ�،). "٣٧ :٦" ( ُ�ْقِبُل  يِت وََخاصَّ ْعرُِف َخاصَّ

َ
اِلُح، َوأ ايِع الصَّ نَا فَِإ�ِّ الرَّ

َ
ا أ مَّ

َ
ِ ... أ

ْ
َضُع َ�ْفيِس َعِن اخل

َ
نَا أ

َ
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نَا  ). "١٨–١٤
َ
َعالَِم، بَْل أ

ْ
نَُّ�ْم لَْستُْم ِمَن ال

َ
تَُه. َولِ�ْن أل َعالَُم ُ�ِبُّ َخاصَّ

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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�َُّهْم لََك 
َ
  يطرح غ� مؤمن. مرة أخرى، هذا الرأي  أن شعب اهللا ُ�تار من اعلمٍ  هو . املغزى وغ�ها ). ٩: ١٧( "أل

�شلك    زال ير�ِّ   ١٦  :٣لعالم" يف يوحنا  مصطلح "اة، ل�ن  مالحظة مهمة من خالل اتلأ�يد ىلع عقيدة االختيار الكتابيَّ 
 ة اهللا. ة شعب اهللا بل ىلع طبيعة �بَّ ىلع هو�َّ  كب�

ة اهللا. يقول  �بَّ  ةوعيَّ نش� إىل �" مالعال"لكمة  بأن ة لالعتقادهذا يقودنا إىل اخليار األخ�. يم�ن تقديم حجة قو�َّ 
 �شلك مقنع:  وارفي�

ة هذا  داللف . الكثافة يدل ىلع مصطلحبقدر ما هو  انلطاق ىلع يدل ] ليس هنا مصطلح مالعال[
العالم كب� جًدا   اإلشارة إىل أنليس  استخدامه ة، والغرض من أخالقيَّ � ة األساسيَّ  املصطلح

العالم يسء للغاية دلرجة أنه  أن ، ول�ن لكه شملهلي  املحبةب األمر قدًرا كبً�ا من حبيث يتطلَّ 
 ه ه كما أحبَّ أن حتبَّ هو  �  حتبه ىلع اإلطالق، وأ�رث من ذلك ب�ثليك    ة حبَّ من امل  عظيًما ب نواًع  يتطلَّ 

 .له اهللا عندما بذل ابنه من أج

العالم حتت دينونة اهللا. ول�ن    يقعة اهللا،  �بَّ   بدونصة.  لِّ خَ ة اهللا المُ ستحق �بَّ ال �  اليتة اخلاطئة  ل العالم البرش�َّ مثِّ يُ 
ق بعظمة العالم  ال يتعلَّ  ١٦: ٣ة اهللا املدهشة، والفادية، واليت ال تنت� أبًدا. إن يوحنا يف املسيح، �ترب املؤمنون �بَّ 

 . بل بعظمة اهللا
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 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

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