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هذا السؤال التقليـدى مطـروح باسـتمرار علـى العقـل            
 ..  اإلجابـة عليـه    اوالعقل اإلنسانى يحاول جاهـد    .. اإلنسانى

 . وهذه بعض النقاط فى هذا الموضوع الهام
 


 

لماديـة،  ونقصد بذلك األمور الوراثيـة أو االجتماعيـة وا        
ا تمام.. فاإلنسان قد يرث عن والديه مرض الزهرى أو اإليدز        

كما يرث لون بشرته أو شكله ومالمحه أو مستوى ذكائه، بناء           
كذلك فى الناحيـة    . على الشفرة الجينية التى يحملها عن والديه      

.. فهذا يولد فى أسرة طبيـب أو مهنـدس كبيـر        .. االجتماعية
 . يطوذاك فى أسرة موظف بس

 

 .. هذا يولـد فـى أسـرة غنيـة      : امن الناحية المادية أيض   و
 . وذاك يولد فى أسرة فقيرة

     ا من أن يجتهد اإلنـسان فـى       لكن هذا الميراث ال يمنع أبد 
مـن   جتماعية والمادية، وربما يـتمكن    إنماء حالته وظروفه اال   

البـشرى   لوراثية، وذلك من خالل االجتهـاد   معالجة أمراضه ا  
 فهناك اآلن العـالج    ..ة، واالجتماعية والمادية  الطبي: فى المجاالت 

 أن هناك من ينتقل مـن      كما. .الذى يقدم للطفل المولود باإليدز    
يتعلم وينمو فى تعليمه حتى      شريحة اجتماعية إلى غيرها، حين    

ـ    لك هناك من بدأ فقير    كذ.. إلى شهادات عليا   اا وصـار غني ..
 ! "اعصامي"وهو ما ندعوه ..  سليم وأمينوبأسلوب

 

أن كل هذه األمور تختص بحياتنا األرضية ولـيس         .. المهم
 لَـو  اِإلنْـسان  ينْتَِفع ماذَا"ألنه  ! وهو األهم .. بمصيرنا األبدى 

ِبحر الَمالْع كُلَّه خَِسرو ه؟نَفْس ". 
 


 

ا، وأعطاهم فرصـة  مالئكة أحرارفمعروف أن اهللا خلق ال    -
ليحددوا موقفهم من اهللا وملكوتـه، فمـنهم مـن رفـض          
االرتباط بالرب، واستمداده نوره منه تعالى، كالـشيطان        
وأتباعه، وغالبيتهم فضلوا واختاروا تمجيد اهللا واالرتباط       

 .األبدى به، كالمالئكة القديسين
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 ىكُرِسـي  َأرفَع. سماواِتال ِإلَى َأصعد: "لقد قال الشيطان فى قلبه  -
 ِمثَْل َأِصير. السحاِب مرتَفَعاِت فَوقَ َأصعد ،اللَِّه كَواِكِب فَوقَ
فسقط من السماء بسبب كبرياء قلبـه،    ،  " ىالْعِل

ورغبته فى أن يستغنى عن النور الذى كان يستمده من اهللا،           
ته، فكان كالمصباح الذى خلـع      وتصور أنه قادر أن ينير بذا     

. نفسه بنفسه من مصدر الكهرباء، فدخل فى الظلمة الكاملـة       
ا لم يدفعه إلى ذلك، كان خالصه مستحيالًوألن أحد. 

 -يخلق اإلنسان، وسوف يعطيـه  لكن اهللا، ألنه يعرف أنه س      -
حرية اإلرادة، ترك الشيطان دون إبادة وكان مـن          - اأيض 

   وذلك ليجعل من اسـتمرار وجـوده        االممكن أن يبيده طبع ،
فرصة اختبار واختيار لإلنسان، فها قد وضع أمامه الخيـر          

 . والشر، وعلى اإلنسان أن يختار
 أن اإلنـسان    - بـسابق علمـه      -وبالطبع كان اهللا يعرف      -

سيختار الشر بغواية من إبليس، إال أن اهللا تمـسك بعطيتـه            
ك من ثمـن بـاهظ      آلدم، وهى حرية اإلرادة، مهما كلفه ذل      

لخالص اإلنسان، إذ يتجسد الرب ويفديه، ويرسـل روحـه          
 ! للعلىاس ليسكن فى اإلنسان ليقدسه مسكنًالقدو

 : لقد خلق اهللا اإلنسان على صورته ومثاله
 

 .حيث عاشها فى جنة عدن.. ةالقداس فى -
 .حيث منحه العقل المفكر.. الحكمة وفى -
 . هذه اإلمكانيةفاإلنسان أخذ من اهللا.. الخلود وفى -
يحيا فى  ذ تركه يختار بنفسه وبإرادته ان       إ.. الحرية وفى   -

تـار  أو أن يخ   آكال من أشجارها وشجرة الحيـاة،        الجنة،
الـشر،  معرفة الخيـر و   مشورة إبليس، فيأكل من شجرة      

 .طبيعته المقدسةفيسقط فى العصيان، وتتلوث 
 

ن، ثم  ومع أن بعض المفكرين يتصورون أن اهللا خلق اإلنسا        
يا أبانا الـذى فـى      : "أراد استعباده، لدرجة أن بعضهم قال له      

 !".ابق فيها، السموات
 

ملطختـان   الذى يـداه  " جوبتر"أن اهللا هو    : بينما قال سارتر  
الكـالم منتهـى    وواضح أن فى هذا! ن كثرة ضحاياه  بالدماء م 

، حتـى فـى أن      اأحرار التجنى على إلهنا المحب، الذى خلقنا     
  ..داهننكره ونتح

 

  للهـالك فـى األرض      اا حـر   اختيـار  - لألسف   -ولكن  
 ! وفى اآلخرة
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إن يدا الرب ملطختان بالدم، ليس من كثرة ضحاياه، ولكـن          
ـ            ا خـالص  بدمه الفادى المحب، الذى بدونه مـا كـان ممكنً

اإلنسان، الذى سقط بإرادته الحرة، وممكن أن يعـود إلـى اهللا          
  لذلك هو الـرب     الثمن الباهظ ى دفع   ا، والذ بإرادته الحرة أيض

نفسه، من خالل تجسده، وفدائـه، وعمـل روحـه القـدوس،           
 ! وتأسيسه الكنيسة المقدسة، جسد المسيح وعروسه

 


 

مـسيح رب المجـد،     فحتى حينما يعتمد اإلنسان على اسم ال      
  ايبقى اإلنسان حر يـة إذ يمكنه أن يستفيد من المعمود     .. ا مريد :

حيث التجديد الروحى، وميالد اإلنـسان الجديـد، والـصبغة          
أن يرفض هـذا كلـه،       - فى نفس الوقت     -مقدسة، ويمكنه   ال
فى داخله، والعـالم الفاسـد   نساق إلى اإلنسان العتيق الكامن     وي

 وحينئذ يمكنه أن    ..، وعدو الخير الذى يبتغى هالكه     المحيط به 
 . إلى األبد-ه  بإرادت-يترك المسيح والكنيسة، ويهلك 

 

 لَستُ ىفَِإنِّ: "ألم يقل معلمنا بولس الرسول عن بنى إسرائيل       
ا ُأِريدهةُ َأياِإلخْو لُوا َأنهتَج نَا َأناءآب مهِميعـتَ  كَـانُوا  جتَح 

 اعتَمـدوا  وجِمـيعهم . الْبحـرِ  ىِف اجتَازوا وجِميعهم السحابِة

 اواِحد اطَعام َأكَلُوا وجِميعهم. الْبحِر ىوِف لسحابِةا ىِف ِلموسى
وِحيار .مهِميعجوا وشَِرب اباشَر اِحداو وِحيار - مكَـانُوا  َألنَّه 

ونبشْري ٍة ِمنخْرٍة صوِحير ِتِهمةُ تَاِبعخْرالصكَانَِت و ِسيحالْم .
ِبَأكْثَِرِه لَِكنم لَم رساُهللا ي موا َألنَّهالْقَفِْر ىِف طُِرح ". 

 

 : بدليل قوله، إن حرية اإلرادة مكفولة لإلنسان حتى النفس األخير
 

-" لتُ قَدعج موالي كاماةَ قُديالح رالخَيتَ ووالمو  الـشَّرو ..
لتُ قَدعج كاماةَ قُديالح المتَوكَةَ. ورنَةَ الباللعفَـاخْتَرِ . و 

 وتَـسمع  ِإلهك الرب تُِحب ِإذْ،  ونَسلُك َأنْتَ ِلتَحيا الحياةَ
 ." حياتُك هو َألنَّه ِبِه وتَلتَِصقُ ِلصوِتِه

ـ  َأنَـا  اوَأم.. تَعبدون من الْيوم َألنْفُِسكُم فَاخْتَاروا "-  ىوبيِت
دبفَنَع بالر ". 

-" اِرنَا َأخْطَْأنَا ِإنا ِباخِْتيمدعِرفَةَ َأخَذْنَا بعقِّ مقَـى  الَ ،الْحتَب 
دعةٌ بِن ذَِبيحا عـلْ ،  الْخَطَايـولُ  بنُونَـةٍ  قُبيِخيـفٌ  دم ، 

 َأشَـر  اِعقَاب فَكَم.. مضادينالْ تَْأكَُل َأن عِتيدٍة نَاٍر وغَيرةُ
تَظُنُّون َأنَّه بسحي تَِحقسام نم اسد ناِهللا اب،  ـِسبحو 

مِد دهىالَِّذ الْع سِبِه قُد ِنسى ،ادردازوِح وـةِ  ِبرم؟النِّع "
. 
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-" َألن وا الَِّذينتُِنيرةً اسرذَاقُـوا ،  )مدوااعت أى (مـةَ  وِهبوالْم 
 ،)الـروح القـدس    (الْقُدِس الروِح شُركَاء وصاروا السماِويةَ
 الـصاِلحةَ  اِهللا كَِلمةَ وذَاقُوا،  الْقُدِس الروِح شُركَاء وصاروا

  ِللتَّوبـةِ  اَأيـض  تَجِديـدهم  يمِكـن  الَ،  ىاآلِت الدهِر وقُواِت
 َألنْفُـِسِهمِ  يصِلبون هم ِإذْ،  ِللتَّوبِة اَأيض )أى إعادة تعميدهم  (

نةً اِهللا ابثَاِني ونَهرشَهيو ". 
 ثَاِبتَيِن واخِْتياركُم دعوتَكُم تَجعلُوا َأن اِإلخْوةُ َأيها اجتَِهدوا "-

 .اَأبـد  تَِزلُّوا لَن ،ذَِلك فَعلْتُم ذَاِإ َألنَّكُم،  )باألعمال الصالحة (
كَذَا َألنَّهه مقَدي ٍة لَكُمخُوٌل ِبِسعلَكُوِت ِإلَى دنَا مبخَلِِّصنَا رمو 

وعسِسيِح يالْم ". 
 . "ولَيالً انَهار ِإلَيِه الصاِرِخين مخْتَاِريِه اُهللا ينِْصفُ َفَالَ "-
ـ  اَأيض َأذْكُرهم واآلن ،اِمرار لَكُم َأذْكُرهم كُنْتُ "- اِكياب،  ـمهو 

اءدِليِب َأعِسيِح صالْم ". 
-" َألن اسِديم كَِن قَدأ ذْإ ىتَربح الَماِضر الْعالْح ". 
-" مَألنَّه لُوا لَمقْبةَ يبحقِّ متَّى الْحوا  حخْلُـصـلِ  .يَألجـذَا  وه 

 يـدان  ىِلكَ،  الْكَِذب يصدقُوا حتَّى ،الضالَِل عمَل اُهللا ِإلَيِهم سيرِسُل
ِميعج الَِّذين قُوا لَمدصقَّ يْل ،الْحوا برِباِإلثِْم س ". 

 َأسـلَمهم  معِرفَِتِهم ىِف اَهللا يبقُوا َأن يستَحِسنُوا لَم وكَما "-
 ." يِليقُ الَ ما ِليفْعلُوا مرفُوٍض ِذهٍن ِإلَى اُهللا

-" قُولُونِللَِّه فَي :دعنَّا ابِرفَِة. ععِبمو ِقكالَ طُر رنُس ". 
 


 

سلسل واضح فى الكتـاب المقـدس، مـن      الشك أن هناك م   
 .خالله تتم الدعوة ويحدث اإلختيار

 

فى موقعين من الكتاب المقدساوهذا المسلسل نراه واضح : 

 

"َألن قَ الَِّذينبس مفَهرقَ فَعبس  مـنَهيفَع .. قَ  والَّـِذينـبس 
منَهيُؤالَِء فَعفَه ماهعد ضاَأي  ،الَِّذينو ماهعـُؤالَءِ  دفَه  مهرـرب 

ضاَأي ،الَِّذينو مهررُؤالَِء بفَه مهدجم ضاَأي ". 
 

 ..المعرفة، بحسب علم اهللا السابق سبق -١
أسماء :  ومن خالل سبق المعرفة يتم التعيين، أى تحديد        -٢

 ..من سيقبلون الدعوة
 ..وة، والكرازة باإلنجيلأتى الدع ثم ت-٣
م اهللا السابق سيستمع هـؤالء للـدعوة ويقبلونهـا           وبعل -٤

 .بحرية إرادتهم
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 وهكذا يتم تبريرهم باإليمـان بـدم المـسيح الفـادى،            -٥
وباألعمال التى تكمل اإليمان، وتؤكد صـدقه، وتـأتى         

 .كثمار تظهر وجوده فى القلب
مة المـسيح   ، بنع اؤالء المبررون سيتم تمجيدهم طبع     وه -٦

 :إذ بعد أنالعاملة فيهم، 
 

 . من الخطاياتخلصهم -
 . كهيكل لروح اهللاتقدسهم -
 حين فى اليوم األخير، تمجدهمثم  -

 .نلبس الجسد النورانى الروحانى السمائى الممجد
 


 

"كُلَّ َألن نو معدِم يِباس بالر خْلُصفَ.. يفَكَي ونعدي نِبم 
ْؤِمنُوا لَمفَ. ِبِه يكَيو ْؤِمنُوني نِبم وا  لَمعمـسـفَ  ؟ِبـهِ  يكَيو 

ونعمسـفَ . ؟كَـاِرزٍ  ِبالَ يكَيو  ونكْـِرزي ِإن  ـلُوا  لَـمسر؟ي "

. 
 :وفى هذا نتعرف على مسلسل الخدمة

 

 . الخدام يكرزون-٢   . اهللا يرسل الخدام-١
 . ثم يؤمنون-٤   .عون الناس يسم-٣

 . ثم يدعون الرب طالبين خالصهم-٥
 . ثم يخلصون-٦

 

 فـالرب  ،  حريـة إرادة اإلنـسان    وواضح فى المسلـسلين     
 : ألورشليماهو الذى قال سابقً

 

 وراِجمـةَ  اَألنِْبيـاءِ  قَاِتلَـةَ  يـا  ُأورشَِليم يا ُأورشَِليم يا" -
ِلينسرا الْمهِإلَي كَم رتُ ٍةمدَأر َأن عمِك َأجالَدا َأوكَم  ـعمتَج 
 ." تُِريدوا ولَم جنَاحيها تَحتَ ِفراخَها الدجاجةُ

 لَه َأن وعِلم امضطَِجع يسوع رآه هذَا: "كما قال للمفلوج   -
" ؟تَبرَأ َأن َأتُِريد: لَه فَقَاَل اكَِثير ازمانً  .  ومع أن

 َأن ِفـيكُم  الْعاِمـلُ  هـو  اَهللا َألن"الرب هو العامل فيكم     
 ." الْمسرِة َأجِل ِمن تَعملُوا وَأن تُِريدوا

 اِإليمـان  َألن. اَألشْـرارِ  اَألرِدياِء النَّاِس ِمن نُنْقَذَ ىوِلكَ" -
سِميِع لَيِللْج "     إال أن الرب ،"ِريدي َأن  ِميـعج 

، " يقِْبلُون الْحقِّ معِرفَِة وإلَى يخْلُصون النَّاِس
   اِر طُوَل: "اوهو الذى قال أيضطْتُ  النَّهـسب  ـديِإلَـى  ى 

 ." ومقَاِوٍم معاِنٍد شَعٍب
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 : والرسول بولس فى رؤياه فـى طريـق دمـشق قـال            -
"ِمن ا ثَمهَأي ِلكالْم اسَأغِْريب لَم  َأكُـن  اِنـدعـا  امْؤيِللر 

 ." السماِويِة
 

        ـ  إن حرية اإلنسان فى تقرير مصيره أمر ثابت كتابي ا،ا وعملي 
ومع أن هناك نصائح محبة من اهللا وتحذيرات أبوة منه، إال أن            

 الخالص فإن كان مثلث  . ننسا فى النهاية هو قرار اإل     -القرار  
عمل اهللا، عمل الكنيسة، استجابة اإلنـسان، إال أن         : يتكون من 

 يعِطينَـا  اخَير يفْعُل وهو شَاِهٍد ِبالَ نَفْسه يتْرك لَم َأنَّه مع"اهللا  
اِء ِمنمالس طَارِمنَةً اَأمَأزةً  وثِْمـرـألُ  ممينَـا  وـ  قُلُوب اماطَع 
سوورار "  ،       وأعطانا الضمير كصوت منـه ينـذرنا

ر وكـرازة   دنا إلى اهللا، كما أعطى فرصـة نـش        ويحذرنا ويقو 
ـ     باإلنجيل فى كل اللغات،      مـن  ى  ثم أعطانا شبكة اإلنترنت الت
ى كل مكان، وأصبحت متاحـة لكـل        خاللها انتشرت الكلمة ف   

 ." عذٍْر ِبالَ َأنْتَ: "حتى أنه يقول اآلن لكل منا.. إنسان
 

حريـة  إنهـا   ..  ولن يتدخل فيه أحد غيرك     فالقرار قرارك، 
 !ضمنا المسئوليةبانا بها اهللا، لكن الحرية تحمل اإلرادة التى ح


 

البروتستانتى، لمقاومة أخطاء   " صالححركة اإل "عندما قامت   
" كـالفن "ى  فى الكنيسة الكاثوليكية فى العصور الوسطى، نـاد       

بـأن اهللا اختـار بحريتـه       : ، التى تقول  "سبق التعيين "بفكرة  
المطلقة، ودون اعتماد على علمه السابق وال إرادة اإلنـسان،          

 .أن يخلص البعض ويهلك البعض اآلخر
 

ليؤكـد هـذا    ) م١٦١٩-١٦١٨" (مجمع دورتريخت "ثم جاء   
   كان " يعقوب أرمينيوس "ا يدعى   الفكر المنحرف، ويدين شخص

 فما قصة هذا المجمع؟.. م١٦٠٩مات عام قد 
 


 

 زعـيم " مـارتن لـوثر   "بعد أن حرمت الكنيسة الكاثوليكية      
قـرن   م بحوالى١٥٢١عام ) Reformation(حركة اإلصالح   

ـ           - ١٦١٨ امكامل، انعقد مجمع دورتريخت فـى أوروبـا ع
١٦١٩ا كــان يــدعىم، لكــى يــدين شخــص )Jacobos 

Arminios" (رمانيوسأ يعقوب) "       حيث هـذه الكلمـة غيـر
Armenians  وكان هذا الـشخص قـد تـوفى         ) أى األرمن ، 

تعليمه د وفاته، ليدين    بع ، ورغم ذلك انعقد المجمع    م١٦٠٩ عام



 

 ٢٦ ٢٥ 

، فمـاذا قـال هـذا       "االختيار وسبق التعيـين   "ول موضوع   ح
 الرجل، وماذا قرر المجمع؟

 


 

ورد هذا القرار فى كتاب عن ثورة اإلصـالح يبـاع فـى             
 :وهذا نصهمجلس الكنائس العالمى، 

 

The Synod of Dortreckht condemned Jacobos 
Arminios, and refined the doctrine of “Dual 
Predestination” by his decree: God decides 
freely, and not based on any for-knowledge of  
a believer’s faith, who will be saved, and who 
will be demned” (Dortrecht Contribution to the 
formation of a reformed “orthodoxy”). 

 

 على أى علـم  اوليس مبني ،  أن اهللا يقرر بحرية   : "وترجمته
 ."ومن سوف يهلك، من سوف يخلص، سابق إليمان المؤمن

 

. ).أى بروتستانتية مستقيمة  " (ارثوذكسي أ اصالحإ"وبهذا أنشأ   
افى نظرهم طبع! 

 


 

ــن  ــال ع ــة " (Grace and Predestination"ق  النعم
 ):وسبق التعيين

“Christ died not only for the elect, but for all 
people who could be saved if they may good use 
of the divine grace of offered to all. 

 

، ن المسيح لم يمت فقط من أجـل المختـارين        أ: "وترجمته
ن يخلـصوا إذا    أالـذين يمكـن     ،  ولكن من أجل كل البـشر     

 ".استخدموا بطريقة جيدة النعمة اإللهية المقدمة لهم
 

ابتعـد  "ويقول المجمع فى إدانته ألرمينيوس أن هذا األخير         
 ).صالحماء حركة اإلأحد زع" (عن الهوت كالفن

 

 " فرانسيـسكوس جومـاروس   "وكان هناك شخص يـدعى      
  ألرمينيـوس، ليـدافع     ، وكـان زمـيالً    "ليـدن "من جامعـة    

ليؤكـد أن   ،  )أى المستقيمة " (البروتستانتية األرثوذكسية  "عن
 :السيد المسيح

 

“Not only that Christ died for the elect only, 
but one can neither resist nor lose grace when it 
has been conferred by God”. 

 

، أن المسيح لم يمت فقط من أجل المختـارين        : "وترجمتها
إذا كـان  ، ولكن ال يمكن ألى شخص أن يقاوم أو يفقد النعمة        

 ".اهللا قد اختصه بها



 

 ٢٤ ٢٣ 


 

، وكذلك كالم   "دورتريخت"ومجمع  " كالفن"نحن نرفض كالم    
يعنى نزع حرية القرار من اإلنسان،      ، ألن هذا    "فرانسيسكوس"

ومن سوف يخلصون قد اختارهم اهللا بحريته وإرادته المطلقة،         
دون نظر إلى سبق علمه بإيمانهم وأعمالهم وسلوكياتهم التـى          

 .سيعيشون بها
 

" رمينيـوس أيعقـوب   "كذلك نحن نعترض حتى على كالم       
قلـيالً لمـن    الذى يقول بخالص المختارين، ثم يفـتح البـاب          

 .اتخدمون النعمة حسنًيس
 

 - حسب الكتاب المقدس واآلباء القديـسين      - ونحن نرى 
: رادتينولكنه ال يتم إال بتوافق اإل     ،  ن الخالص مقدم للجميع   أ

وهـذا متـاح لكـل    ، ابالجهاد والنعمة مع، اإللهية واإلنسانية 
 وإلَـى  يخْلُـصون  النَّـاسِ  جِميع َأن يِريد ىالَِّذ "فاهللا،  الناس
 ." يقِْبلُون الْحقِّ معِرفَِة

 

??? 
 

 واستمر هذا الفكر المنحرف إلى العـصر الحـديث الـذى           
 " علم الالهـوت النظـامى    "نعيش فيه، بدليل وروده فى كتاب       

 - الباب الثامن    -م  ١٩٧١ إصدار دار الثقافة المسيحية عام       -
 أن اهللا سبق فعين كل ما يحـدث، سـواء كـان           : "حيث يقول 

 .ا أم شـرير   اصالحوسواء كان   ،  اا أم اختياري  اضطراريحدوثه  
 أى أن كل الحوادث على اإلطـالق داخلـة فـى قـصد اهللا،              

 . والبد من وقوعها
 

إن الذين سبق فعرفهم، عرفهم بمسرة مـشيئته، وبمقتـضى         
األلفـاظ  .  التـى سـيعملونها    ال ألجل أعمالهم  القصد والنعمة،   

لى إعـداد اهللا الـسابق خالئقـه        تدل ع " مهيأة"و" سبق فأعد "
. إلظهـار مجـده   ،  إما للخالص أو للهالك   العقلية، أو تعيينهم،    

 على بعض الناس والمالئكة بالحيـاة األبديـة،         اقضى اهللا سابقً  
هؤالء المالئكة والناس   . ا للموت األبدى  بتعينهم سابقً وآخرون  

، هـم مقـصودون     اوالمعينون سـابقً  ،  االمقضى عليهم سابقً  
 ، وعددهم معلـوم محـدود، بحيـث        ال يتغيرون ،  خصوصيون
 . ينقص ال يزاد وال

 

  اعة اإلنجيلية هى ثمـار االختيـار  إن اإليمان والتوبة والط 
 .اا وال جعل الثمار أسباباب ثماروال يصح جعل األسب، ال أسبابه



 

 ٢٦ ٢٥ 

 ، وأنـه يهبهـا بقـصده      إن اإليمان والتوبة هى عطايا اهللا     
بها شـروط بـشرية يتوقـف       األزلى، ولذلك ال يسوغ أن يحس     

 .عليها اختيار اهللا
 

ـ  إن االختي . ون ألنهم معينون لذلك   إن المؤمنين يؤمن   ر ار غي
ـ  إن االختي .. اى األعمال الصالحة مطلقً   مبنى عل  مجـرد  و  ار ه

 ،لم يظلم الذين لم يختـارهم     إن اهللا باختياره للبعض     . مشيئة اهللا 
، لزم بهـا التى هو غير م  ألن االختيار هو من أعمال الرحمة،       

 افإذا شاء أن يصنع إحـسانً     . ولذلك هو متروك الستحسانه تعالى    
مع المختارين، فال يكون قد ظلم بذلك غير المختـارين       اخاص  .

إن اهللا فى إجراء عدله ال ينظر إلى الوجوه، ولكن فى إجـراء             
إن . رحمته، يسوغ له أن يختار من يشاء ويرفض مـن يـشاء   

علم الالهـوت   " ( إرادته المطلقة  اختيار اهللا للبعض، من أعمال    
 ). الباب الثامن-م ١٩٧١ دار الثقافة المسيحية -النظامى 

 

??? 


 

) Pre destination" (سبق التعيـين "إن الذين نادوا بعقيدة 
يرون أن اهللا   .. ا أى سابقً  Pre أى وجهة و   destinyحيث كلمة   

ن وجهـة  خلق الناس وحدد للبعض وجهة الخالص، ولآلخـري     
 !!الهالك بإرادته المطلقة دون دور لإلنسان

 

وهذا بالشك، طعن فى عدالـة اهللا، إذ كيـف يختـار هـذا      
 بإرادته تعالى وحـده،     -للهالك األبدى، واآلخر للحياة األبدية      

 !دون تدخل من اإلنسان؟
 

  :وللرد على هذه العقيدة الخاطئة نقول
 

١-  : المبـادئ   مـن 
، أننا نوضح الغامض بالواضـح    : األساسية فى التفسير  

 وموضـوع   ٩أن نوضـح روميـة      . .وليس العكـس  
االختيار المسبق ليعقوب، وتقسية قلب فرعون، ومثـال        
األوانى الخزفية، لما هو واضح فى كلمـة اهللا، أن اهللا           

قرار ، وأن   اا مريد ه خلق اإلنسان حر   عادل ومحب، وأن  
 اسـابقً أوردنا  هو فى يد اإلنسان، كما      المصير النهائى   

كما بل  ،  كثيرة فى الكتاب المقدس    فى مواضع ومواقع  
ـ         أيض يقول المنطق  اا، إذ يستحيل أن يكـون اهللا ظالم ،
 ا إلى الهالك األبدى ألنه يريـد ذلـك، دون        فيرسل أناس 
 !تدخل منهم



 

 ٢٤ ٢٣ 

٢-  :ت إن اآليا
التى يتصور البعض أنها تتحدث عن سبق التعيين، يجـب        

بـولس    معلمنا ، كما قال  سبق المعرفة أن نفهمها فى إطار     
 فَعينَهم سبقَ فَعرفَهم سبقَ الَِّذين َألن"فى رومية   الرسول  

 ِإخْـوةٍ  بين اِبكْر هو ِليكُون ابِنِه صورةَ مشَاِبِهين ِليكُونُوا
كَِثيِرين .قَ والَِّذينبس منَهيـُؤالَءِ  فَعفَه  مـاهعد  ـضاَأي .
الَِّذينو ماهعُؤالَِء دفَه مهررب  ـضاَأي . الَّـِذينو  مهرـرب 
 . "اَأيض مجدهم فَهُؤالَِء

 

ـ ) أى فـى المـسيح     (ِفيِه اخْتَارنَا: "وحين قال الرسول   َلقَب 
 ِإذْ ،الْمحبِة ىِف قُدامه لَوٍم وِبالَ ِقديِسين ِلنَكُون ،الْعالَِم تَْأِسيِس

 مـسرةِ  حـسب  ،ِلنَفْـِسهِ  الْمِسيِح ِبيسوع ىِللتَّبنِّ فَعينَنَا سبقَ
 ق التعيـين بـاإلرادة    فهو ال يعنى سـب    .. " مِشيَئِتِه

 .والمنفردة، ولكن بمقتضى سبق معرفةاإللهية، المطلقة 
 

 معيِنـين  ،انَـِصيب  ِنلْنَا: "وينطبق هذا على قول الرسول     -
 "مِشيَئِتِه ِىرْأ حسب ٍءىشَ كُلَّ يعمُل ىالَِّذ قَصِد حسب اساِبقً

  علـى سـبق    مشيئة اهللا سيتحدد بناء  ، ألن رأى

. دروب الحيـاة  ويسلكه بموقف اإلنسان حين يولد      معرفت
 ِإنِْجيَل ،الْحقِّ كَِلمةَ سِمعتُم ِإذْ: "وذلك بدليل قوله بعد ذلك    

ِفيِه ىالَِّذ ،خَالَِصكُم ضِإذْ اَأي نْتُمآم تُموِح خُِتمِعِد ِبروالْم 
، "أمنـتم "،  "سمعتم: "كلمات الحظ.. " الْقُدوِس

ه القدوس حينما نقبل كلمة     فاهللا يعمل فينا بروح   ".. ختمتم"
 !اهللا بإرادتنا الحرة، ونتجه نحو الخالص بالمسيح

 ِبنَـا  متَمثِِّلين ِصرتُم وَأنْتُم: "وهذا ما حدث فى تسالونيكى     -
بِبالرِإذْ ،و ةَ قَِبلْتُمِح ،كَِثيٍر ِضيٍق ىِف الْكَِلموحِ  ِبفَرالـر 
ـ  يْؤِمنُـون  الَّـِذين  ِلجِميِع ةًقُدو ِصرتُم حتَّى ،الْقُدِس  ىِف

 كَِلمـةُ  ُأِذيعـتْ  قَد ِقبِلكُم ِمن َألنَّه. َأخَاِئيةَ ىوِف مِكدوِنيةَ
بالر، سةَ ىِف لَيوِنيِكدةَ مَأخَاِئيْل ،فَقَطْ وكَـانٍ  كُلِّ ىِف بم 
ضاَأي قَد ذَاع انُكُمتَّى ،ِباِهللا ِإيمح سةٌ لَنَا لَياجح َأن نَتَكَلَّم 
 هناك موقف إرادى مـن اإلنـسان،   . " اشَيًئ

 !بال أدنى شك
 الَّـِذين  جِميع وآمن: "كذلك فى قوله عن مؤمنى أنطاكية      -

، فهذا التعيين كان    " اَألبِديِة ِللْحياِة معيِنين كَانُوا
 .بسبب سبق المعرفة



 

 ٢٦ ٢٥ 

 ا علـى قـول معلمنـا بطـرس        بق العلم ينطبق أيض   وس -
: ن عما فعله اليهود مع رب المجـد       يوم الخمسي الرسول  

 وِعلِْمـهِ  الْمحتُومـةِ  اِهللا ِبمـشُورةِ  امسلَّم َأخَذْتُموه هذَا"
 ." وقَتَلْتُموه صلَبتُموه َأثَمٍة ىوِبَأيِد الساِبِق

 

وبالنسبة . ابع من سبق المعرفة والعلم    إن التحتيم هنا ن   
 ا، ال يهـوذا وال اليهـود       إلنسان، فاهللا لم يحتم عليه شيئً     ل

هم، ولكن اهللا يخـرج مـن       وال بيالطس، فالقرار نبع من    
 االشر خير   لمسيح ا، فأخرج من صلبهم ا     ومن الظلمة نور

خالصا أبدياا للبشرية طر. 
" ال يفـرض  كنـه   اهللا يعرف ول  : "لهذا نصيغ األمر هكذا    -

God knows but doesn’t impose  فاإلنسان كـائن 
جهـة الكثيـر مـن       مريد، يقرر ما يراه لنفسه، من        حر

 .المصير األبدىأو قرار قرارات الحياة األرضية، 
 


 

خـاطئ    من فهم  اجاءت أساس " سبق التعيين "إن كل مشكلة    
 ..النقطة فلندرس هذه.. من روميةلإلصحاح التاسع 

 إن معلمنا بولس الرسول كان يتحدث فى رسالته إلـى           -١
، اإليمـان بالـسيد     "التبرير باإليمان العامل  "رومية عن   

 .المسيح الفادى
 :وقد قسم رسالته هكذا -٢

 

  : فكرة التبرير باإليمان ?
 

 . األمم أخطأوا -
 . الجميع أخطأوا -  . اليهود أخطأوا -

 

 .قرر اهللا أن يخلصنا ويبررنا باإليمان بدمه الفادىلهذا 
 

  : أمثلة للتبرير باإليمان العامل ?
 

 . آدم -  . إبراهيم -
 

  : ار التبرير باإليمان العاملثم ?
 

 . خلصنا من الخطية بالمعمودية -
  . خلصنا من الناموس -
 . جعلنا أبناء اهللا -



 

 ٢٤ ٢٣ 

  : اليهود والتبرير باإليمان العامل ?
 

 . رفضهم -   . اختارهم -
 . سيعيدهم -

 

  : التبرير فى الحياة العملية ?
 

 . المؤمن والكنيسة -
 . المؤمن والدولة -
 . المؤمن والضعفاء -
 . تحيات ختامية -

 

 فى حديثه عن التبرير باإليمـان       -لم أن الرسول    من هنا نع  
ـ       -بالمسيح   ر فـى ثالثـة      عرض لموقف اليهود مـن التبري

 ..١١،١٠،٩إصحاحات هى 
 . رفضهم -   .اختيارهم  -
 .  الوعد بالعودة-

 

 :وفى اإلصحاح التاسع تحدث بالتفصيل عن
 

١-  :  تعيـين  بسبق فهل كان هذا
أن عيـسو سـيبيع   بل بسبق معرفته    .. ا ال طبع.. مطلق

  بكوريته، وسيكون زاني وعلى كل فاختيـار     .اا ومستبيح
 ..ميالد المـسيح بالجـسد    يعقوب ورفض عيسو كان ل    

فالخالص هو لكـل    .  على بياض للخالص   اوليس شيكً 
ومـع أن عيـسو فقـد       . من يؤمن، وباب التوبة مفتوح    

ح من نسله بالجسد، إال أن باب       البكورية أو ميالد المسي   
إن ما حـرم    . اإليمان والتوبة والخالص مفتوح للجميع    

منه عيسو، ولم تقبل فيه توبته، هو البكورية وأن يـأتى          
السيد المسيح من نسله، وهذا أمـر مبـارك أن يـأتى            
المسيح من نسله، ولكنه غير جوهرى للخالص، فـنحن    

ب الخالص  كمصريين لم يأت المسيح من نسلنا، لكن با       
 .مفتوح أمامنا

 

 ":اختيارين "يجب أن نميز هنا بين
 

-  :لميالد المسيح من نسلنا بالجسد. 
-  :للخالص فى الملكوت. 

 

فما حرم منه عيسو ونسله كـان االختيـار الزمنـى، أمـا             
 .االختيار األبدى فمفتوح أمام الجميع



 

 ٢٦ ٢٥ 

٢-  :  أن اهللا قـسى قلـب      : لإن قول الرسو
 للهالك، بـل يعنـى      ا سبق التعيين  فرعون، ال يعنى إطالقً   

 أن اهللا بسبق معرفته، علـم أن فرعـون سيقـسى قلبـه             
وال يطلق بنى إسرائيل بسهولة، رغم الضربات، ورغـم          

وة لذلك تركه الـرب لقـسا     . ".أخطأت إلى الرب  : "اعترافه
اإلرادة لكـن   . وة ثـم هلـك    التائب، فازداد قسا  قلبه غير   
 والقرار قراره، وال دخل هللا فـى هالكـه، فهـو           إرادته،  

 .الذى اختار ذلك بحرية
٣-  : ــصور أن ــستحيل أن نت  ي

 اإلنسان هو مجرد مادة جامدة مثـل الخـزف، فـالخزف           
بال إرادة، أما اإلنسان فيمارس حرية إرادته، لذلك يجـب          

لعلم اإللهـى، ولـيس مـن    أن نفهم المثل من خالل سبق ا   
 .خالل الحروف الجامدة

 

  يستخدم انا أن الرسول يتحاور مع من يسمعه، وأحيانً       ونالحظ ه 
إلزم حـدودك   ، أى من أنت حتى تجاوب اهللا؟ أى         "لغة الزجر "

حقيقـى، لكـن اهللا   وهذا . ان، فاهللا قادر على كل شئ   أيها اإلنس 

 ن يكـون  تحيل أ القادر على كل شئ عادل ومحب بآن واحد، ويس        
يميز بين أبنائه، وهو الذى يتسم بالعدل غير المحدود اظالم. 

 

 بعـض " الغـامض " ونفسر هذا اإلصـحاح      - إذن   -فلنفهم  
الشىء، بما هو واضح ومستقر فى الكتـاب المقـدس، أن اهللا            

  ًاخلق اإلنسان حر إن اهللا  .. ، وحريته يقابلهـا مـسئولية     ا مريد
نا على التوبة، بل ربمـا  م، ويشجع لينصحنا كأب، ويحذرنا كمع   

ولكـن  .. يضغط علينا من خالل تجارب وتأديبـات لنـستفيق        
 هو قرارنا نحن، فقد منحنا حريـة اإلرادة         -القرار فى النهاية    
 ..ولن يسحبها منا

 

فبعد اتخاذ القرار، نتحمـل المـسئولية       .. المسئولية.. المهم
 "..فلنختر الحياة لكى نحيا.. "والتبعات

 


 
 
 
 


