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 تقديم

 

ج ُ األلمانيُمارتنُلوثر،ُاختبرُشخصيُ ُُ–حُوالالهوت يُالموهوبُُصلُ المُ  لُفيُهذاُُاُماُس 
ُالوحيُاإللهيُالذيُُُُتتأسسُُت.ُوقدقناعاُُمنالمؤلفُُ قناعاتهُعلىُفهٍمُسليٍمُلمضمون

ومعارضةُمتواصلةُُُُ،يؤكد ُعلىُشناعة ُوفداحة ُسقوطُالجنسُالبشريُفيُعداوٍةُدائمة
ُاإللهية ُللقداسةُوالنزاهة ُبصلٍة ُي مت ُتديُ ُُُ؛لكلُما ُفي ُالدينيةُُُهنُ فاإلنسانُحتى ُُُ،وممارساته

ربُأنُالربُفيُُوقدُاختبرُلوثرُوعرفُعنُقُ ُ.لهيارًضاُوناقًضاُللصالحُاإليبقىُمع
ُمنُكابوسُعدائهمُهللُ نعمتهُالشخصيةُهوُالذيُأخذُالمبادرةُالتيُبهاُيتحررُالبشر 
ُ التيُتهب  الخالصيةُ النعمةُ الحقُهوُوحدهُمصدرُ اإللهُ وانفصالهمُعنُصالحه.ُ

ُألكيدُ.ةُواإليمانُالثابتُاياإلنسانُالحريةُالحقيق
ُا ُاإلنجيل ُالعطيةُُصدقُقول ُالمخل ُ لمباركُعن ُالمسيح ُالحقاإللهيةُفي ُ"وتعرفون ُ،ص:

ُُ )يوحنا ُُ(32:8والحقُيحرركم"ُ ا، تكونونُُال"فإنُحرركمُ فبالحقيقةُ )يوحناُُأبنُ حراًراُ
36:8)ُ.ُُ

 
 الل القس/ فيكتور عط

  المؤسسالمدير/ العام 

 الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط )ميرف( 
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 كلمة المعرِّب

ُ
ُُ قمت ُكلقدُ هBorn Slavesُُتاببتعريبُ أعدَّ الكتابClifford Pondُُُالذيُ عنُ

ُبعنوانُُ ُلوثر ُلمارتن أيُعبودية1525ُُُُعامThe Bondage of The Willُُُُاألصلي
ضعُلهذاُالتعريب.ُومعُأنيُكتبتُاسمُالمؤلفُاألصليُُ اإلرادة،ُوهوُالعنوانُالذيُو 

ياُوالُيوجدُفيُاللغةُاأللمانيةُُمارتنُلوثرُلكنيُأحبُأنُأنو  هُأنُمارتنُلوثرُكانُألماُن
وليسُُُمارتن لوِترماُينطقُعلىُأنهُ"ث"ُوبذلكُفإنُاالسمُالصحيحُلمارتنُلوثرُهوُُ

ُارتنُلوثر.م
ُاآلخرونُبحروفُقاتمةُُُ ليتميزُماُقالهُعنُُُُ(Italic)ومائلةُُُُ(Bold)لقدُك تبُماُقاله

ُماُقالهُاآلخرونُ.
ُُ

ب  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالمعرِ 
 د. فيكتور صموئيل بدروس                        

 

 

 

ُ
ُ
ُ
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 استهالل
 

 ؤالــالس
 

 

السؤالُهو:ُهلُيمتلكُاإلنسانُماُيمكنُأنُنسم  يهُ"إرادةُحرة"؟ُهلُيمكنُأنُيلجأُ
ُاإلنسانُإلىُالمسيحُللخالصُمنُخطاياهُبمحضُإرادتهُودونُمساعدةُ؟

 . نعميجيبُإرازموس:ُ
ية(ُ.ُالاُلوثرُفيقولُمأ ُ)مدو  
ُ

للخالصُُ الكتابيةُ العقيدةُ فيُجوهرُ الحرة"ُتطعنُ "اإلرادةُ بأنُ مقتنعاُ لوثرُ كانُ لقدُ
بالنعمةُوحدها،ُمنُخاللُاإليمانُوحده.ُيجبُأنُيكونُلناُنفسُهذاُاالقتناع،ُبلُ

"اإلرادة  أنا أفهم  ويجبُأنُنقاومُعقيدةُ"اإلرادةُالحرة"ُكماُفعلُلوثر.ُلقدُقالُإرازموس:ُُ
التي بها ُيخِضع نفسه لألمور التي تقوده إلى   ،إرادة اإلنسانالحرة" على أنها قوة  

اُعلىُهذاُالقولُيجبُأنُنقولُُُُأو أن يبتعد عنها بعيًدا.  ،الخالص األبدي ُ"ال"ورد 
لدُعبًداُللخطية.ُإنهُليسُحر ا. ُجازمة,ُفاإلنسانُو 
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 مقدمة
 

 

 زموسخلفية الكتاب والخالف مع إرا
 

لقدُكتبُمارتنُلوثرُكتابُ"عبوديةُاإلرادة"ُكإجابةُعلىُتعليمُديسيدرياسُإرازموسُُ
لدُفيُروتردامُماُبينُعامُُ م.ُلقدُكانُراهباُأوغسطينياُلمدة1469ُُوعام1466ُُُُالذيُو 

سبعُسنوات،ُثمُسافرُإلىُإنجلترا،ُوهناكُقابلُرجاالُأثارواُأشواقهُلمتابعةُدراسةُاللغةُُ
ُااليونانية،ُوا ُاليونانيةُنتهى ُباللغة ُالجديد ُللعهد ُبارًعا ُنقديا ُنصا ُإرازموس ُبأنُكتب ألمر

(.ُلقدُرفضُاألساليبُالخياليةُفيُتفسيرُالكتبُالمقدسةُوالكثيرُمنُخرافات1516ُ)
معلميُالكنيسة،ُكماُثارُعلىُالكسلُوالرذيلةُالمنتشرةُفيُاألديرة،ُولكنُبالرغمُمنُ

إنج إرازموسُمؤمناُ يكنُ لمُ الملحدة،ُيلي اذلك،ُ اإلنسانيةُ النزعةُ أتباعُ كانُمنُ لقدُ ُ.
البشر يمكنهم أن يعملوا للحصول على الخالص، عوضا عن االتكال على معتقًداُأنُُ

لُاألسلوبُالبسيطُللتعليمُالمسيحيُعنُُُموت يسوع المسيح وقيامته فقط. لقدُفضَّ
وظلُطويالُقبلُُلجدل،ُُالذيُيتَّبعهُالالهوتيونُالمحترفون،ُوتفادىُا األسلوبُالمعقد،

ُالُيمكنُُ ُالحرة"،ُوعندهاُوجدُمارتنُلوثرُأنُذلكُتحدٍ  أنُيكشفُعنُموقفهُمنُ"اإلرادة
ُتجاهلهُ.

ُ

لدُمارتنُلوثرُفيُساكسونيا،ُوكانُيصغرُإرازموسُبحواليُُ سنة،ُوبينماُكان14ُُُلقدُو 
ُال فُُحينُعُرلوثرُفيُأحدُاألديرةُحدثُلهُاختبارُمثيرُعنُإنجيلُنعمةُهللا،ُومنذُذلك

أنُكلُاختبارُوكلُعقيدةُيجبُأنُت ختبرُحسبُسلطانُالكتابُالمقدس.ُلقدُعرفُُ
أنُالخالصُ"بالنعمةُباإليمانُوذلكُليسُمنكم،ُهوُعطيةُهللا،ُليسُمنُأعمالُكيُالُُ

ُ(.ُإنُاختبارهُأكدُهذاُاالقتناعُ.9-8:2يفتخرُأحد"ُ)أفُ
ُ
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كانُيحسُبماُيعظُبه،ُُُبهُأنهكانُلوثرُأستاذاُالهوتياُكماُكانُراعيا.ُلقدُعرفُشع
فلمُيكنُعال ماُجاف ا.ُإنهُشعرُبوطأةُاألبديةُفيُكلُمرةُكانُيعظُفيها،ُوهذاُكانُ
ُيدافعُُ ُأن ا ُبلُوأيضاُخطيرة.ُكانُمستعد  ُبأمورُغيرُمألوفة ُيأتي ُأن ُأحيانا يفرضُعليه

ُعنُحقُهللاُضدُالعالمُكلهُ.
ُ

رفضاُأخطاءُوسقطاتُألنهماُكليهماُُمناصرُللوثر،ُُُُفيُالبدايةُكانُيبدوُأنُإرازموس
عنُُ الرومانيةُ الكنيسةُ تعاليمُ تحديُ فيُ تمادىُ لوثرُ أنُ غيرُ الرومانية،ُ الكنيسةُ

ُيحيا"ُ)روُُ ُباإليمان ُ"البار ُأن ُباألعمال،ُمؤكدا ُيزال17:1ُُالخالص ُإرازموسُال (.ُكان
"اإلرادةُتهُليقرُتعليمُُيعملُفيُالكنيسةُالرومانيةُكعالم،ُوأخيًراُاستسلمُلضغوطُكنيُس

َتي  ًباُحولُ"اإلرادةُالحرة"ُفيُعامُُالحرة ُلطلبُلوثرُأالُيفعلُذلك،ُكتبُك  ".ُوفيُتحدٍ 
"لقد ُطرح الموت. لقد خرج الكتاب  ،ُوكتبُإرازموسُللملكُهنريُالثامنُقائال:1524ُُ

كماُأثنىُُُوقدُأَعَجبُهذاُالكتابُالباباُواإلمبراطوريةُالرومانية،ُُ،الصغير ليرى النور"
ُثامن.الملكُهنريُالُعليه

ُ

هناُأعلنُلوثرُأنُإرازموسُعدوُاإليمانُاإلنجيلي.ُلقدُحسمُهللاُالمعركةُالحاميةُبينُُ
للعقيدةُُ عظيمُ بيانُ صدورُ إلىُ المعركةُ هذهُ وأدتُ ملكوته،ُ لفائدةُ الرجلينُ هذينُ

ابُ"عبوديةُاإلنجيلية،ُأثرىُكنيسةُالمسيحُمنذُذلكُالحينُوحتىُيومناُهذا،ُأالُوهوُكت
نحنُنقدمُهناُملخصاُلذلكُالعملُالعظيم.ُلقدُاحتفظناُبالكثيرُمنُُرادة"ُللوثر.ُُواإل

ُأسلوبُلوثر،ُلكنناُلمُنتبعُنظامُلوثر.
ُ

ُاإلرادة،ُونحنُ ُلعبودية ُاإلنجيلية ُالعقيدة ُبتلخيص ُلوثر،ُوذلك ُتوقف ُمنُحيث ُنبدأ واآلن
ُا.ازموسُثمُيدحضهاتبعناُذلكُفيُأقسامُأ َخر،ُفيهاُيعرضُلوثرُحججُإُر

إنُأسلوبُلوثرُيجبرناُأنُنضيفُكلماتُمعينةُفيُكلُمرةُيستخدمُفيهاُعبارةُ"اإلرادةُُ
الحرة".ُعلىُسبيلُالمثال:ُ"اإلرادةُالحرة"ُالتيُي فترضُوجودها.ُلكنناُاخترناُأنُنعكسُ
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"اإلرادةُالحرة"،ُوفيُالفصولُُُُ-المعنىُالذيُيقصدهُلوثر،ُباستخدامُاألقواسُالصغيرةُُ
بالصيغةُالمباشرةُ)المبنيُللمعلوم(ُلنحتفظُبالجوُالعامُُُُالرابعُاحتفظنامنُالثانيُإلىُُ

لعملهُبقدرُالمستطاع.ُلمُنتعرضُهناُلكلُالجدلُالذيُاستخدمهُلوثر،ُوإالُلتضخمُُ
ُهذاُالتبسيطُبالُمبرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 9 

 المحتويات
ُُُُُُ

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُ
 إستهاللُ

ُمقدمة
 ُُاألولالفصلُُ

ُُُالفصلُالثاني
ُُُالفصلُالثالث
ُُالفصلُالرابع

ُ
ُتذييُل

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ

ُالسؤاُل
ُخلفيةُالكتابُوالخالفُمعُإرازموس.ُ

 ُ.ماُهوُتعليمُالكتابُالمقدس

ُُُ.ماُعلَّمهُإرازموس
ُرأيُلوثرُفيُتعليمُإرازموس.ُ

تعليقاتُلوثرُعلىُمعالجةُإرازموسُُ
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)مادةُهذاُالكتابُوهيُموجزُلعملُلوثرُموجودةُفيُالفصولُمنُاألولُحتىُالرابعُُ

ُ.تعليقاتُحديثةُعلىُأعمالُلوثر(ُفهيُوالتذييُلُاالستهاللُوالمقدمةُأما
ُُُُُُُ
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 األولالفصل 
 

 ما هو تعليم الكتاب المقدس
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُاألول

ُ
 ُُُالجدالُالثاني

ُ
 ُُُالجدالُالثالث

ُ
 ُُُالجدالُالرابع

ُ
 ُُالجدالُالخامس

ُ
 ُُالجدالُالسادس

 ُُالجدالُالسابع
ُ

 ُُُُالجدالُالثامن
 ُُالجدالُالتاسع

 الجدالُالعاشرُُ
ُ

:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ

علىُُالجُ  يبرهنُ البشريُ للجنسُ العامُ رمُ
ُزائفة.ُ"أن"اإلرادةالحرة

ُالحرة"ُُالسيادةُالعامةُللخطيةُتبرهنُعلىُأنُ"اإلرادُة
ُزائفة.

ُُ"اإلرادةُالحرة"ُالُيمكنُأنَُتلَقىُقبوالُمنُهللاُبواسطُة
ُحفظُالناموسُاألخالقيُوالطقوسُالدينية.

ُبإعطائهم ُالمسيح ُإلى ُالبشر ُليقود ُالناموس مم ُلقدُص 
ُمعرفةُالخطيةُ.

بالمسيحُُإن باإليمانُ الخالصُ علىُُُُعقيدةُ تبرهنُ
ُ"اإلرادةُالحرة"ُ.ُزيف

ُالستحقاقُأوُالمكافأة.ليسُهناكُمجالُلفكرةُا
ُأمام ُاإلنسان ُببر ُلها ُالحرة"ُوالُعالقة ُ"لإلرادة ُقيمة ُال

ُهللا.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.حججحفنةُمنُال

ُ"اإلرادةُالحرة".إنُبولسُواضحُتماماُفيُتفنيدُ
أنُُ توضحُ القدسُ الروحُ بدونُ اإلنسانُ حالةُ إنُ

ُالحرة"ُالُتستطيعُعملُشيءُروحيُ.ُ"اإلرادة
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 الجدالُالسادسُعشرُُ
 ُُُالجدالُالسابعُعشر

ُ
 ُُالجدالُالثامنُعشر

ُ
ُُُالجدالُالتاسعُعشر

:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ

ُ

فيهُُُفةُالمسيحُلمُيفك  رواُم سبًقاواُإلىُمعُرالذينُأقبُل
ُوالُطلبوهُوالُهيأواُأنفسهمُلهُ.

بنعمة هوُ خاطئُ لعاَلمُ الخالصُ عنُُُإنُ المسيحُ
ُطريقُاإليمانُبهُوحده.

ُُ ُيتعارضُمع3ُُإنُماُجرىُلنيقوديموسُفيُيوحنا
ُ"اإلرادةُالحرة"ُ.

الحرة" بالمسيُحُُ"اإلرادةُ الخالصُ ألنُ لهاُ قيمةُ ُُالُ
ُ.وحده

ا اُلُُإلنسانيعجزُ لذلكُ باإلنجيل،ُ يؤمنُ أنُ ُُعنُ
ُتستطيعُكلُمجهوداتهُأنُتخل  صهُ.

ُُُُُُُالحرة".ةُعدمُاإليمانُالعامُيبرهنُعلىُزيفُ"اإلراد
ُُ جسد الحقيقيينقوةُ المؤمنينُ فيُ ُيدحُضُُالخطيةُ

ُ"اإلرادةُالحرة"ُ.
الحرة"ُ "اإلرادةُ علىُ يعتمدُ الُ الخالصُ أنُ معرفةُ

اُ.ُيمكن عةُجد  ُأنُتكونُمشج  
ُُُُُُُُُُُُُُُهةُهللاُالُيمكنُأنُت لطَّخ.نزُاإنُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

24ُ
ُ
25ُ
ُ
26ُ
ُ
27ُ
ُ
28ُ
ُ
29ُ
29ُ
ُ
30ُ
ُ
30ُ
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ُفكرةُُُُتشبه ُتقاومها ُالمقدسةُعدةُجيوش ليختار ويقبل    "إرادة حرة"امتالك اإلنسان  الكتب
وهماُبولسُويوحنا،ُمعُُُثنينُمنُالجنراالتُللمعركةالكنُسيكفينيُأنُأقدمُُُ،الخالص

ُليلُمنُقواتهما.الق

ُ
 زائفة. ": الُجرم العام للجنس البشري يبرهن على أن "اإلرادة الحرةاألول الجدال

 

أنُكلُالناسُبدونُاستثناءُيستحقونُعقابُنجدُالرسولُبولسُيعل  م18:1ُُُُفيُروُُ
ذينُيحجزونُُهللا.ُ"ألنُغضبُهللاُم علنُمنُالسماءُعلىُجميعُفجورُالناسُوإثمهمُال

هللا غضبُ استثناءُتحتُ بدونُ والكلُ "إرادةُحرة"ُ الناسُ لكلُ أنُ لوُ باإلثم".ُ ُُُ،الحقُ
ُاإللحادُوالشر"."وهوُُُ-تجاهُواحدُفقطُابهمُإلىُُتؤديفمعنىُهذاُأنُ"اإلرادةُالحرة"ُ

ُ

ُُجدتُ"اإلرادةُالحرة"ُفاُلالتيُتعينهمُفيُفعلُالصالح؟ُإذاُوُ ُُ"اإلرادةُالحرة"اُأينُقوةُُإذًُ
ُهاُقادرةُعلىُمساعدةُالناسُللخالصُألنهاُتتركهمُتحتُغضبُهللاُ.وُأنيبد

بدرجةُكافية.ُإنهمُيدَّعونُأنُكلماتُبولس:ُ"علىُُُيتهمنيُالبعضُبأنيُالُأتبعُبولس
ثناء  تال تعني أن الكل بدون اسإثمهمُالذينُيحجزونُالحقُباإلثم"ُُُوجميعُفجورُالناسُُ

هللا نظر  في  بأن  ،مجرمون  ال  الن    ويجادلونُ الذين  الناس  لبعض  مجاال  يترك  ص 
يُالُتدعُمجاالُُلكنُبولسُيستخدمُصيغةُعبريةُللكلماتُالتُُباإلثم".  الحق  "يحجزون 

ُتعنيُإثمُكلُالناس.للشكُفيُأنهاُ
ُ

ُبولسُقبلُذلكُمباشرةُُ،ليسُهذاُفقط ُبولس16ُُُُعددُُالففيُُُُ،بلُالحظواُماُكتبه يوضح
بدُأنُهذاُيعنيُأنهُبعيًداُعنُقوةُُُُؤمن".ُالأنُاإلنجيلُهوُ"قوةُهللاُللخالصُلكلُمنُي
نُإهللا.ُويستطردُبولسُبالقولُُليرجعُإلىُُُُهللاُفيُاإلنجيلُالُيملكُأحدُالقوةُفيُذاته
تفاصيلُنواميسُُُُُلقدُعرفُاليهودُأدُقُُ.هذاُينطبقُعلىُكلُمنُاليهودُواليونانيين
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لكنُُُ،ثقافيةُمدهشةُُاوتمتعُاليونانيونُبمزايُ،لكنُذلكُلمُيخلصهمُمنُغضبُهللاُ،هللا
لمُتقر ُ  ُُهذهُ ُُُُإلىبهم يصححواُُأنُُهللا.ُكانُهناكُيهودُويونانيونُحاولواُبكلُجهدهم

ُُ؛لكنُبرغمُكلُامتيازاتهمُو"إرادتهمُالحرة"ُفإنهمُفشلواُفشالُذريعاُُُ،هللاُُُعأوضاعهمُم
ُفالُيترددُبولسُأنُيدينهمُجميعاُ.

ُ

ُُيقول17ُُُُعددُُالُُثمُالحظواُأنهُفُي .ُُإًذاُيعلنُهللاُبرَّهُللناسُُُ.هللاُم علن"بولسُإنُ"برَّ
فلوُأنُالناسُلمُيحتاجواُمعونةُهللا،ُلماُأضاعُوقتهُليعطيهمُُُُ،لكنُهللاُليسُساذجا

ُالمعونة ُيُُ.تلك ُفذلكُُُُدجدتفيُكلُمرة ُبإظهارُُبأناس ُإليهمُوهزمُجهلهم ُأتى ُأنُهللا سبب
ُُُُ،اإلنجيلُلهم أالوُافبدونُذلكُالُيمكنهمُأنُيخل  صواُنفوسهم. ُُقعُ التاريخُُفيُُنه كلُ

ولمُيحلمُُُُُُ،هاُالكتابُالمقدسلَّملمُيدرسُأحدُبنفسهُحقيقةُعقابُهللاُكماُعالبشريُُ
ُُُ-ُُاإللُهُُُ،أحدُفيُالحصولُعلىُسالمُمعُهللاُمنُخاللُحياةُمخل  صُمتفر  دُوعمله

أنبيائهم.ُيبدوُأنُُُالمسيحُبرغمُكلُتعاليمُُقدُرفضوافاليهودُُأماُُاإلنسانُيسوعُالمسيح.ُُ
الذيُبلغهُبعضُاليهودُواألممُمنعهمُمنُأنُيطلبواُهللاُبحسبُطريقهُُفسُالصالحُُن

ماُتحاولُ"اإلرادةُُُرقدبلذلكُفُُ،الخاصةألنهمُصممواُأنُيعملواُأشياءُبطرقهمُُُُ؛هو
ُالحرة"ُبقدرُماُتسوءُاألمورُ.

ُ

ُُ مجموعة توجدُ المؤمنينالُ وغيرُ المؤمنينُ بينُ ماُ مكانُ أيُ فيُ الناسُ منُ ُ،ثالثةُ
ُالبشريةتخل ُ ُُأنُُتستطيعُُمجموعة ُيشكلونُكل ُاألممُواليهود ُإن ُنفسها. ُتحتُُُُ،ص وكلهم

فلوُُُ،ظهرُنفسهُلهمُأوالأنُيُ ُُلذلكُلزمُُ،الُأحدُلديهُالقدرةُأنُيرجعُإلىُهللاُُ.عقابُهللا
أنُيكتشفها.ُُُُلكانُبإمكانُأحدُاليهودُ،أنُتكتشفُالحقيقةُ"اإلرادةُالحرة"كانُبإمكانُ

،23:2ُُُُُُ؛21:1ُُقوىُالجهودُلدىُأفضلُاليهودُ)روُُممُوألدىُاألُُإنُأعظمُمنطق
مدانونُكخطاةُمثلهمُمثلُُ(ُلمُتستطعُأنُتقر  بهمُمنُاإليمانُبالمسيح.ُإنهم28ُُُُ،29ُُ

بدُُُُالفُُ،مذنبونُومدانوُنالناسُُباقيُالناس.ُفإنُكانُلدىُكلُالناسُ"إرادةُحرة"ُوكلُُ
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ُُ "اإلرادة أُُ-أنُهذهُ المزعومةُتعجزُعنُ ُُنالحرة"ُ إًذاُضرهت حُ بالمسيح.ُ لإليمانُ مُ
ُفإرادتهمُليستُحرةُفيُنهايةُالمطاف.

ُ
 على أن "اإلرادة الحرة" زائفة. ن: السيادة العامة للخطية تبرهالثاني الجدال

 

يقول:ُ"فماذاُإًذا،ُأنحنُ)اليهود(ُأفضل9:3ُُُُففيُروُُُُ،ندعُبولسُيوضحُلناُتعليمهل
ُيهودُواليونانيينُأجمعينُتحتُالخطية".)منُاألمم(؟ُكالُالبتة.ُألنناُقدُشكوناُأنُال

بلُهمُعبيدُالخطيةُُُُ،ليسُهذاُفقطُُُ.الناسُبدونُاستثناءُمجرمونُفيُنظرُهللاإنُكلُُ
ُُُ،أنهمُلمُيكونواُعبيداُللخطيةُُوهذاُيشملُاليهودُالذينُاعتقدواُُ،التيُتجعلهمُمجرمين

نُيتخلصواُمنُُألنُعندهمُناموسُهللا.ُحيثُأنُكالُمنُاليهودُواألممُلمُيستطيعواُأ
ُأنُيعملُالصالحُ.ُفواضحُأنُليسُلدىُاإلنسانُقوةُتساعدُهُ،هذهُالعبودية

ُ

ُاستقامة ُاألفضلُواألكثر ُأنهم ُيظهرون ُالذين ُأولئك ُتشمل ُللخطية ُالعامة ُالعبودية ُ،هذه
فهذاُالُيتساوىُمعُمعرفةُهللا.ُُُُ،فالُيهمُمدىُالصالحُالذيُقدُيحققهُالناسُطبيعيا

الناسأإنُُ فيُ ماُ ُُُُفضلُ بأنُُ،وإرادتهمُُهمذهنهو االعترافُ الجانبُُُُلكنُيجبُ هذاُ
"كماُهوُمكتوبُأنهُليسُبارُوالُُُُُ،12ُ-10:3فيقولُبولسُفيُروُُُُ،يَّزُهوُفاسدمالم

.ُالجميعُزاغواُوفسدواُمعا.ُليسُمنُيعملُواحد.ُليسُمنُيفهم.ُليسُمنُيطلبُهللا
واإلرادةُي عرفُُُذهنالفبُُ،إنُمعنىُهذهُالكلماتُواضحُتماماوالُواحد".ُُليسُُصالًحاُُ

ُأحدُيعرفُهللاُبالطبيعةُُ،هللا ُإرادةُاإلنسانُفاسدةُُُُ،غيرُأنهُال لذلكُيجبُأنُنستنتجُأن
.ُربماُيقولُأحدُبنفسهُُرضيُهللاوأنُاإلنسانُعاجزُتماماُأنُيعرفُهللاُبنفسهُأوُيُ 

ن مون بما يمكن أتلكننا مه  ،أن نعمل أكثر مما ننجزه فعليا  إننا نستطيعُُلممتازينا
إنُالنصوصُالتيُاقتبسهاُبولسُفيُروُُُُنفعله فعليا.  قد نفعله أو ال   نعمله ال بما

ُُ،فيُالناسُُئلعجزُالخاطفاهللُيدينُُاُُ،الُتسمحُبأنُنعملُهذاُالتمييزُُ،10:3-12
أنُيحاولواُالتحركُبأقلُُُُ،فلوُأنهُباستطاعةُالناسُُ،تماماُكدينونتهُألعمالهمُالفاسدة
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فيُُ كاُُ،هللاُُهتجاادرجةُ يخلصهمُُتنلماُ أنُ أنُُُُهناكُحاجةُ لهمُ كانُسيسمحُ هللا.ُ
ُُ.أنُيحاولُذلكمجردُلكنُالُيستطيعُأحدُحتىُُ،صواُأنفسهميخل ُ 

ُ

يمكنُأنُيجادلُضدُُألنُالُأحدُُُُ،يعلنُبولسُأنُكلُفمُيجبُأنُيستدَُُُّ،19:3فيُروُُ
رادةُحتىُاإلُُُُوالُُ-ألنهُالُيوجدُشيءُفيُأيُواحدُيمكنُأنُيمدحهُهللاُُُُ؛دينونةُهللاُله

هال قدرة ضئيلة في ذاتي ألرجع    ي"أنا عند.ُإذاُقالُأحد:ُُإلىُهللاُُتيُلهاُالحريةُأنُتردَّ
ُيعُُ،"إلى هللا ُأنُهذا ُبد ُيستوجبُمدحُهللاُالُدينونتهفال ُأنُهناكُشيًئاُفيه ُيعتقد ُأنه ُُُ،ني

ا!ُلكنُهذاُيناقضُالمكتوبُُوبذلكُيكوُن نُكلُاألفواهُُإقالُهللاُُُُلقدُُ.فمهُليسُمستد 
فليسُُُُ،همُمذنبونُأمامُهللاُليسُفقطُمجموعاتُمعينةُمنُالناسُالذيُنُُ،أنُت سدُيجب

لكانُلباقيُاليهودُُُ،هوُالحاُلُُُُالفريسيونُفقطُمنُبينُاليهودُهمُالمدانون.ُلوُكانُهذا
لكنُحتىُأفضلُالناسُُُُ،قوةُفيُذواتهمُليحفظواُالناموسُويتحاشواُأنُيكونواُمذنبين

ُإنهمُم ُبسببُشرورهم. ُيحفظواُُمثلُُمثلهمُُُُ،وتىُروحيامدانون ُأن ُيحاولوا ُلم ُالذين أولئك
ُا ُاألمورُُالناموسُعلى ُكلُهذه ُيستحقونُعقابُهللا. ُأشرارُومذنبون ُالناس ُكل إلطالق.

ُبنتُشفةُضدهاُ.بفالُيستطيعُأحدُأنَُيْنب سُواضحةُ
ُُ

موس ناال   ى قبوال من هللا بواسطة حفظلق  : "اإلرادة الحرة" ال يمكن أن ت  الثالث  الجدال
 األخالقي والطقوس الدينية.

 

ُُُ"لناموسُكلُذيُجسدُالُيتبررُأمامهألنهُبأعمالُا"عندماُيقولُُُأنُبولسأجادلُبأناُ
انتشرتُُُلقدُُ.أنهُيقصدُالناموسُاألخالقيُ)الوصاياُالعشر(ُوكذلكُالناموسُالطقسي

في  والعبادة  ُُطقس القرابين الحيوانية  -بولس يعني فقط الناموس الطقسي    فكرةُأن
لكنيُُُ،قديسبأنهُُُُُُُ،هذهُالفكرةُُمخترعُُ،والغريبُأنُالناسُأطلقواُعلىُجيرومُُ،الهيكل

موت المسيح وضع نهاية إلمكانية التبرير )أن  نُُإأسم يهُشيئاُآخر!ُلقدُقالُجيرومُُ
لكنه ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية التبرير   ،يُعلن أنه بار( بحفظ الناموس الطقسي
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ورد  يُعلىُهذاُهوُأنهُلوُُُُقي بقوتنا الذاتية بدون معونة هللا.بحفظ الناموس األخال
يؤكدُُُفبولسجدالهُيكونُبالُمعنى،ُُُُفإنُُ،كانُيعنيُفقطُالناموسُالطقسيأنُبولسُُ

محبةُهللاُوحكمتهُوقوتهُُُُُ-لىُنعمةُخاصةُمنُهللاُُُإأنُكلُالناسُأشرارُوفيُحاجةُُ
صنا من الناموس ضرورية لتخلنعمة هللا    أنُُادُفكرةُجيروممفإنُُالتيُبهاُيخلصنا.ُُ

دُالناموسُاألخالقيُبعلكنناُالُنستطيعُأنُنُ ُُيس من الناموس األخالقي،الطقسي ول
الطقوسُُ،نعمةالعنُُ ليحفظواُ الناسُ تخيفُ أنُ بشريةُُُ،فبإمكانكُ قوةُ توجدُ لكنُالُ

ُالناموسُاألخالقي.ُعلىُحفظُُيمكنهاُأنُت جبرُالناس
ُ

حفظُالناموسُاألخالقيُأوُرُأمامُهللاُبمحاولةُُأنناُالُيمكنُأنُنتبُرهيُُفحجةُبولسُُ
ُُالطقسي؛ُفاألكلُوالشربُوغيرهاُمنُهذهُاألشياءُالُتستطيعُفيُذاتهاالناموسُُ أنُُُ

ُتبررناُأوُتديننا.
ُ

بعينهُُُءُ وليسُجُزُُ،الناموسُبجملتهأنُُبولسُيقصدُُسأذهبُأبعدُمنُذلكُوأقولُإنُُ
ماُُُلكانُكلُُ،للناسُألنُالمسيحُماتُُامًُلزُ دُمُ عُ نُالناموسُلمُيفلوُأُُ،للناسُُامًُم لزُ ُُ،منه

"ألنُجميعُُُ،10:3مُأنُيقولهُبولسُهوُذلكُوليسُأكثر.ُلقدُكتبُبولسُفيُغلُُلزَُيَُ
ألنهُمكتوب:ُملعونُكلُمنُالُيثبتُفيُُُُ،الذينُهمُمنُأعمالُالناموسُهمُتحتُلعنة

ليعمل الناموسُ يستدعيُبولسُُُبه".ُفيُهذاُالنصُُجميعُماُهوُمكتوبُفيُكتابُ
فيُطاعةُالناموسُيضعُُوأنُالفشلُُُُ،مُلكلُالناسبأنُالناموسُم لزُ ُُ،وسىتأييًداُمنُم

ُالناسُجميعاُتحتُلعنةُهللاُ.
يحاولونُُ الذينُ أنهُالُ ُُالواقعُ يحاولون الذينُالُ الناموسُوالُ يحفظواُ يحفظوهُُأنُ أنُ

نُُسميُْقُإلىُمُالناسُسإنُتعليمُبولسُيقُألنهمُجميعاُأمواتُروحي ا.ُ؛نُأمامُهللاُوُرمتبُر
وهذاُالتعليمُمتناغمُُُُُ،(28ُُُ،21:3ُُنظرُروُُاأولئكُالروحيينُوأولئكُغيرُالروحيينُ)ُُ-

والمولودُمنُالروحُُُُُ،هوُُ"المولودُمنُالجسدُجسدُُ،6:3معُتعليمُيسوعُالمسيحُفيُيوُُ
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اُحاولواُأنُُفمهمُُ،القدسُُبالُقيمةُألولئكُالذينُليسُلهمُالروحُُموسافالنُُ،هوُروح"
ُيتبررواُإالُبإيمانُروحي.ُُيحفظواُالناموسُلنُ

ُ

 ،اإلنسان   أسمى شيء فيُُتكوُنُُبدُأنُُال،ُُ""اإلرادةُالحرةُُبـُُجدُماُيسمىأخيراُلوُوُ 
لكنُبولسُُُُ،بدون الروح القدس  نها تُعين اإلنسان على حفظ الناموس كلهأحيث  
ُُ"اإلرادةُالحرة"هذاُيعنيُأنُُُُ.رينبرَُّنُأولئكُالذينُهمُمنُأعمالُالناموسُغيرُمُ إيقولُُ

ُالناسُوهللاُ. ُالعالقةُبين ُأنُتصحح ُتعجزُعن الواقعُأنُبولسُيقولُُُُُفيُأحسنُحالتها
ُُ رو الخطية20:3ُُفيُ هيُ ماُ لي ريناُ ضروريُ الناموسُ معرفةُ"ُُُ،إنُ بالناموسُ ألنُ

ُُالخطي يدركوُنة". الُ الناموسُ أعمالُ منُ الذينُ أولئكُ يُ ُُإنُ لمُ الخطية.ُ ُُعطَُحقيقةُ
أفكارهمُعماُهوُصوابُوماُهوُُُُبلُلي صحُحُُ،ملواالناسُماُيمكنُأنُيعُُُيالناموسُلي ُر

ُإنُُ ُنظرُهللا. ُالحرة"خطأُفي ُتحتاجُُُُ"اإلرادة ُبالناموسعمياءُألنها ُتتعلم ُأيضاُُُُ،أن وهي
ُتبررُأيُإنسانُفيُنظرُهللاُ.ألنهاُتفشلُأنُُ،ةعاجُز

ُ
 الخطية.     المسيح بإعطائهم معرفةالبشر إلى  لقد ُصمم الناموس ليقود    : الرابع  الجدال

 

عن    ى إن كنا سنعجزأن الناموس ما كان ليُعط  هوُُ"لإلرادةُالحرة"الجدالُالمؤيدُُنإ
 طاعته.

فما هو الغرض من    ،"إن كنا ال نستطيع أن نعمل شيئا!ُإنكُتكررُالقول:ُُإرازموسياُُ
لي ريناُُُي عطَُُُإنُاإلجابةُهيُأنُالناموسُلمُُ"ين والوصايا والتهديدات والوعود؟كل القوان

ُُُ،20:3روُُُُقولُبولسُفييوالُليساعدناُلنعملُماُهوُصواب.ُُُُ،نعملهماُيمكنُأنُُ
ُالناموسُُ ُمن ُالغرض ُإن ُالخطية". ُمعرفة ُونتيجتهاُُهوُُ"بالناموس ُالخطية ُماهية ُيرينا أن

لكنهُالُُُ،هذهُاألشياءُُُُالموتُوالجحيمُوغضبُهللا.ُفبإمكانُالناموسُأنُيبي  نُفقطُُ-
ُمنها ُيحررنا ُأن ُبيُُ،يستطيع ُيأتي ُالمسيحفالخالص ُاإلنجيلُُفقطُُسوع ُفي ُلنا ُأ ظهر ُ،كما

ال الحرة"والُُُُعقلفالُ المسيحُُ"اإلرادةُ إلىُ الناسُ تقودُ أنُ الُُ،يمكنُ ُعقُلألنُكالُمنُ
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ُُاُمامنورُالناموسُليريهُُيحتاجانُُ"اإلرادةُالحرة"و لذلكُيسألُبولسُُُُُ؛فيهماُمنُداءُ
يُعكسُماُُلهُهلكنُإجابةُبولسُعلىُسؤاُُ"؟"فلماذاُالناموسُُ،19:3غلُُالسؤالُفيُُ

ليبرهن على وجود  ي  إن الناموس قد ُأعطِ ُموسُأنتُوجيروم.ُفأنتُتقولراُزتقولهُياُإ
لكنُبولسُالُيقولُشيئاُمنُهذا.ُُُ،الخطيةُُليمنع     نهإوجيرومُيقولُُُُ،"اإلرادة الحرة"

ُالناموس ُيكشفه ُالذي ُالشر ُليحاربوا ُنعمةُخاصة ُإلى ُبحاجة ُالناس ُإن ُيقولهُهو ُ،كلُما
ُيوجدُُ ُبعدعالجُُفال ُلي ُرُُإال ُفالناموسُضروري ُالداء. ُالخطيُُُيتشخيص ُُ،ةُرالناسُحالتهم

اتُبولسُوهكذاُتبدوُكلمُُ،إلىُالعالجُالذيُالُيوجدُإالُفيُالمسيحُُوبالتاليُيتوقوُن
التيُتجعلُُُُ،20:3فيُروُُ بالدرجةُ الحرة"بسيطةُجداُلكنهاُقويةُ زُحي ُ فيُُُُ"اإلرادةُ

.ُُ"الشهوةُلوُلمُيقلُالناموسُالُتشتهُ لمُأعرفُُ"فإننيُُُُ:يقولُبولس7:7ُُروُُالعدم.ُفي
ُُالُتستطيعُحتىُأنُتعرفُماُهيُالخطية!ُفكيفُلهاُإذُنُُ"اإلرادةُالحرة"يعنيُأنُُُُهذا

فكيفُلهاُأنُتجاهدُُُُُ،ب؟ُوإنُكانتُالُتعرفُماُهوُصوابأنُتعرفُماُهوُصوا
ُلتفعلُماُهوُحق؟

ُ

تبر   :الخامس  الجدال بالمسيح  باإليمان  الخالص  عقيدة  زيف  إن  على    اإلرادة"هن 
 . "الحرة

 

ُبرُهللاُبدوُنُاآلنُفقدُظهرُيعلنُبولسُبكلُثقةُقائال:ُ"وأماُ،25ُُ-21:3ُفيُروُُ
كلُُُُإلىُُ،مشهوداُلهُمنُالناموسُواألنبياء.ُبرُهللاُباإليمانُبيسوعُالمسيحُُ،الناموسُ

الذينُيؤمنوُن إذُالجميعُأخطأواُوأعوزهمُمجدُهللاُمتبُرُُ،وعلىُكلُ رينُألنهُالُفرقُ
بنعمته باإليمانُُ،مجاناُ كفارةُ قدمهُ الذيُ المسيحُ بيسوعُ الذيُ ُُبالفداءُ هذهُُُ بدمه".ُ

البرُالذيُيعطيهُُُ"اإلرادةُالحرة".ُإنُبولسُيفر  قُبينُُعلُىوقعُالصاعقةُُالكلماتُتمثلُُ
أنُتزدهرُلوُُُُ"لإلرادةُالحرة"كانُيمكنُُُُ.الناموسُُوبينُالبرُالذيُيأتيُمنُحفظُُ،هللا

دونُُببوضوحُأنناُنخلصُُُُي ثبتلكنُبولسُُُُ،وسصُبحفظُالناميخلُ ُُأمكنُلإلنسانُأُن
أنُنعتمدُبأيُشكلُمنُاألشكالُعلىُأعمالُالناموس.ُمهماُكانُماُيمكنُأنُنتخيَّلهُُ

ُُالمزعومةُأنُتعملُُ"اإلرادةُالحرة"عنُإمكانيةُُ يظلُبولسُمتمسكاُُُُ،أعماالُصالحةُ
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أنُُُُ"إلرادةُالحرةا"إنهُليسُبإمكانُُالبرُالذيُيعطيهُهللاُشيءُمختلفُتماما.ُُُُنإبالقولُُ
ُُ.الكتابيةُالمقدسةُاألعداُدُمثلُهذهُدحضتصمدُفيُمواجهةُُ

ُ

رهذهُاألعدادُأيًضاُت ففيُهذهُاألعدادُيرسمُُُُ،صاعقةُأخرىُضدُ"اإلرادةُالحرة"ُُفج  
الُأحدُينكرُأنُالقوةُالمزعومةُُُُُ.(22:3بولسُخط اُبينُالمؤمنينُوغيرُالمؤمنينُ)روُُ

ُالح" ُالمسيحُُ"رةلإلرادة ُبيسوع ُاإليمان ُتماماُعن ُبولسُُ،تختلف ُاإليمانُُُُُويقول ُبدون إنه
ماُغيرُمقبولُمنُُُُوإنُكانُشيءُُ،الُشيءُيمكنُأنُيكونُمقبوالُمنُهللاُُ،بالمسيح

اُ"فاإلرادةُالحرة"ُإنُو جدتُُكونُشيئاُمحايدا.ُإذًُيفالُيكونُإالُخطية.ُالُيمكنُأنُُُُ،هللا
ُهللُ.ُيمانُوالُتعطيُالمجدألنهاُتتعارضُمعُاإُلُ،ةهيُخطي

ُ

ُأخرىُنجدهاُفيُروُُ نُالجميعُأخطأواُباستثناءُأولئكُُُإفالُيقولُبولسُُُُ،23:3صاعقة
لوُكانُُُُُُالُتوجدُاستثناءات.فُُ،"الحرةإرادتهمُُ"الذينُيعملونُأعماالُصالحةُبواسطةُُ

ا.ُُلكانُبولسُكاذبُ،"اإلرادةُالحرة"نُأمامُهللاُعنُطريقُيجعلُأنفسناُمرضينممكناُأنُ
يقررُبكلُوضوحُأنهُبسببُُُلكنهُُ،أنُيفسحُمجااًلُلبعضُاالستثناءاتُُكانُيجبُعليه

الذينُيجادلونُُالُيستطيعُأحدُأنُيرضيُهللاُبإخالصُويمجده.َُسْلُأولئكُُُُ،الخطية
أنُيعترفواُأنهُالُشيء.ُُُُمنُأجلُ"اإلرادةُالحرة"ُإنُكانُفيهمُشيءُيرضيُهللا.ُيجب

ُالُشيء.ُ،ويقولهاُبولسُبوضوح
ُ

يجبُأنُيتفقواُمعيُعلىُأنهمُالُيستطيعونُُ"باإلرادةُالحرة"حتىُأولئكُالذينُيؤمنونُ
تهمُالذاتية ُوُُحتىُ"بإرادتهمُُ،أنُيرضواُهللاُبقو  ُُ،نُفيُإمكانيةُإرضائهمُهللالحرة"ُيشك 

ُُلذلكُفأناُأبرهنُمنُشهادةُضميرهمُأنُ"اإلرادةُالحرة"ُالُت رضي إذُأنهاُبكلُُُ،هللاُُُ
ُو ُُُُ،اتهاجهودمقواهاُ اإليمانج رمها عدمُ الخالصُُُُ،خطيةُ عقيدةُ أنُ فواضحُ لذلكُ
ُ.مضادةُأليُفكرةُعنُ"اإلرادةُالحرة"ُ،باإليمان

ُ
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 مكافأة. ال: ليس هناك مجال لفكرة االستحقاق أو السادس الجدال
 

مجال      ا فالإذً   ،لو أنه ال توجد "إرادة حرة":ُُيقولوُنُُ"باإلرادةُالحرة"الذينُينادونُُإنُُ
"اإلرادةُالحرة"ُعنُكلمةُ"مجانا"ُفيُروُُُُفماذاُسيقولُداعموُُ،كافأةق أو الملالستحقا

ُكلمُةفيُُُُنُمجاناُبنعمته".ُوماذاُيفعلوُني؟ُإذُيقولُبولسُإنُالمؤمنينُ"متبرُر24:3
ويُ  مجاناُ الخالصُ كانُ فإنُ يؤخذُُُُ،بالنعمةُُىعطَُ"بنعمته"؟ُ أوُ ي جَنىُ أنُ يمكنُ فالُ

ُيجادلُُ ُذلك ُومع  ،ليجني خالصه  يجب أن يفعل اإلنسان شيًئاهُُنأبُُإرازموسكاستحقاق،
ُأنُُُُفلن يستحق أن يخلص.  وإال  ، يبرر شخصا دون اآلخرالسبب في أن هللاإنهُيظن

هذاُُُُيفعل.أما الثاني فلم    ،" وحاول أن يكون بارًّاحرةال  تهستخدم "إراداهما  هو أن أحد
(.34:10ُُأعُُهللاُ)ُُذلكُعنُُبينماُالكتابُالمقدسُالُيقولُُ،حابيُاألشخاصييجعلُهللاُُ

إن الناس يمكنهم أن يستفيدوا قليال من "إرادتهم  يقولونُُُُ،وآخرينُمثلُهُُ،إرازموسإنُُ
إنها ال   -اإلرادة الحرة" لها ميزة قليلة  "   إنويقولونُُُُالحرة" ليحصلوا على الخالص،

ا ن بعض الناس أن يحاولو "اإلرادة الحرة" تمك ِ زالواُيظنونُأنُُُُلكنهمُماُُ،الكثيرتستحق  
لم  و   ،إذا لم يحاول الناس أن يجدوا هللازالواُيعتقدونُأنهُُُُكماُأنهمُماُُ،أن يجدوا هللا

 وة كبيرة أيز كان "لإلرادة الحرة" م إنا إذً  سيكون ذلك خطأهم.ف  ، يحصلوا على النعمة
ةُُُزلكنُبولسُينكرُكلُميُُنعمة هللا.  بها  حيث يمكن أن ُتجنى    ،دةصغيرة فالنتيجة واح

مثلهمُُُ،ة قليلةز ي"لإلرادة الحرة" مُُإن ذينُيقولونُُ"مجانا".ُإنُالُُنيبرُرتمُُُُعندماُيقول:
ُيقولونُُ ُالذين ُيعل ُ ُُئي ُ فكالهماُُسُُ،يرةبة كز لها ميُُإنمثل ُبأنُُاموكالهما    "لإلرادة الحرة" ن

ُفالُيوجدُفرقُفيُالواقعُبينُهؤالءُوأولئك. ،هللاة تكفي لضمان رضى يز م
ُ

ُُُ،منُالمقالةُإلىُالنار"ُُُزأعطوناُمثاالُكامالُللـُ"قفُُالحرة"فكرةُ"اإلرادةُُمؤيديُُُُالواقعُأُن
األسُو إلىُ السي  ئُ الخروجُمنُ الحرة"أنُُُُفبكالمهمُُأ،أيُ قليلة  "لإلرادة  يجعلونُُُميزة 

سوًءاُُهمموقف ُُُُ.أكثرُ عن يتحدثونُ الذينُ عظيمةإنُ "البالجيطلَُ)يُ ُُميزة  عليهمُ ُُنيقُ
Pelagiansُُ عونُقيمةُعاليةُلنعمةُهللاُألنهُُضيإنهمُُعنهمُُقالُُأقلُماُيمكنُأنُيُ "(
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ُُُ،فإنهُيخفضُمنُقيمةُالنعمةُُإرازموسأماُُُُ،يلزمُميزةُعظيمةُللحصولُعلىُالخالص
مُكلُُلكنُُ.بسيطإذ يمكن الحصول عليها )حسب قوله( بمجهود   اُالفكرتينُتبولسُحجَّ

إنُقبولناُُُُإذُيقولُُ،6:11بعدُذلكُفيُروُُُُُ،24:3الكلمةُالواحدةُ"مجانا"ُفيُروبهذهُُ
فإنُكانُبالنعمةُفليسُبعدُباألعمال؛ُوإالُفليستُالنعمةُبعدُ"لنعمةُفقط:ُُمنُهللاُبا

ُنعمة"ُ.
ُ

الميزةُُهذهُسواءُكانُتُ،فالُتوجدُفيُنظرُهللاُميزةُبشريةُ،جداُإنُتعليمُبولسُواضح
ُُُ،لكيُيخلصُُُُصغيرةُأمُكبيرة.ُالُأحدُيستحقُأنُيخل ص.ُالُأحدُيمكنُأنُيعملُشيئا

مبدأُالنعمةُوحدها.ُُُُخويرس ُ ُُ،عمالُ"اإلرادةُالحرة"لُماُي فترضُأنهُُأفالرسولُيستبعدُك
ُُنعمةُهللا.ُفضلفالخالصُكلهُبُ،خالصنافضلُفيُُإليناُُنسبيحقُأنُيُ الُ
ُ

 ال عالقة لها ببر اإلنسان أمام هللا. و : ال قيمة "لإلرادة الحرة" السابع الجدال
 

ُإبراهيمُقدُتبررُباألعمالُفلُهنُكاُإُنُ"ألنهُ،3ُ-2:4جدالُبولسُفيُروُُُسأتبعُاآلن
.ُُ"بر اُُُُألنهُماذاُيقولُالكتاب؟ُفآمنُإبراهيمُباهللُفح سبُلُهُُ،ولكنُليسُلدىُهللاُُ،فخر

ُإبراهيمُكانُرجالُبار ا ُأنُُ،وهناُالُينكرُبولسُأن ُُُوالموضوعُبأكملهُهو البرُلمُيمنحهُُُ
ُُُ،فذلكُواضحُُ،منُهللاالخالص.ُالُيختلفُاثنانُعلىُأنُاألعمالُالشريرةُغيرُمقبولةُُ

فالواقعُأنهاُتستحقُُُُ،هللاُُوالجدالُهوُأنهُحتىُاألعمالُالصالحةُالُتجعلناُمقبولينُمن
ُاستحسانه؛ُففيُروُُ ُالذي5ُُُُ-4:4غضبهُال ُيعملُفيُمقابل ُالذي ُاإلنسان ُبولس يضع

لكنهُيثقُُُُ،حسبُللذيُيعملُبلُللذيُالُيعملالُيُ ُُ،وهوُقبولُهللُاُُ،الُيعمل.ُإنُالبر
ُوسط..ُالُيوجدُموقفُمتفيُهللا

ُُ
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 .الحجج: حفنة من الثامن الجدال
 

ُ،فقطُُُُ.ُسأشيرُإليهاُباختصار"اإلرادةُالحرة"ضدُُُُرخَُاألُ ُُالحجُجالُبدُأنُأنو  هُلبعضُُ
تاما.ُفعلىُُُُُقضيُعلىُفكرةُ"اإلرادةُالحرة"ُقضاُءتأنُُُُامنهاُيمكنهُُُةمعُأنُكلُواحد

بدُأنُهذاُُُخلَّصونُهوُالقصدُاألزلي.ُالمصدرُالنعمةُالتيُنحنُبهاُمُ،سبيلُالمثال
 فعله.نعلينا بسبب شيء يمكن أن  فتراض أن هللا منعمايستبعدُ

النعمةُقبلُأنُي عطيُُببالخالصُُُُإبراهيمُُعلىُحقيقةُأنُهللاُوعُدُُةمبنيُُُىخُرأُُحجة
مخلَّصونُُُُيجادلُبولسُبأنهُلوُأنناُُُ،21-15:3؛ُغل15ُُُ-13:4الناموس.ُفيُروُُ
بالخالصُبالنعمةُقدُُُُُُفالُبدُأنُهذاُيعنيُأنُالوعُدُُ،اإلرادةُالحرة"ببحفظناُالناموسُ"

ُوبالتاليُالُتكونُهناكُقيمةُلإليمان.ُ،أ بطل
ُالخطيةكماُُ ُيكشف ُأن ُفقط ُيمكنه ُالناموس ُأن ُبولس ُيزيلهاُُ،يخبرنا ُأن ُيستطيع ُُ،لكنهُال

ُال ُ"اإلرادة ُأن ُأساسُحفظوحيث ُإالُعلى ُتعمل ُأن ُتستطيع يمكنُُُالفُُ،الناموسُُُُحرة"ُال
ُالوصولُإلىُالبرُالمقبولُلدىُهللاُعنُطريقها.

ُ

عندُُُُُأخيراُكلناُتحتُدينونةُهللاُبسببُجرمُعصيانُآدم.ُكلناُنقعُتحتُهذهُالدينونة
"إرادةُحرة"ُُابمُُ،والدتنا لهمُ الذينُ ذلكُ وُ ُُ،فيُ الناسإنُ مثلُهؤالءُ لذيُاُُُُفماُُ،جدُ

ُلدينونة؟سوىُأنُنخطئُونجنيُاُ"اإلرادةُالحرة"تساعدناُفيهُ
ُ

أردتُُُُلكنيُُ،عنُكتاباتُبولسُاسريعًُُُامُشرحًُقد ُ وأُ ُحججكانُبإمكانيُأنُأتركُهذهُال
ُالذينُيفشلونُأنُيأنُأظهرُمدىُغباءُمعارض لبسيطةُبوضوح.ُُاُهذهُاألمورُاْوُرَُيَّ

ُ.فيهاواُملي اُإنيُأتركهمُليفك  ُر
ُ
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 رة". "اإلرادة الح تفنيد: إن بولس واضح تماما في التاسع الجدال
 

أنُيسيءُأحدُفهمها.ُإنهُيقول:ُ"الجميعُومنُالمستغربُُُُ،بولسُواضحةُجداُُحجُجإنُُ
بعضُالناسُُُليسُوالُواحد".ُوالعجيبُأنُُ،منُيعملُصالحاليسُُُُ،ليسُبارُُ،زاغوا

ُُ يزوغوايقولون: لم  أشرارً   ،"البعض  خطاة؛   ا وليسوا  وال  أثمة  في    وال  شيء  فهناك 
بولسُالُيضعُهذهُالحقائقُفيُفقراتُقليلةُُُُكُنلُُاإلنسان يجعله يسعى نحو الصالح"،

ةُُبتصريحاتُواضحُُ،إيجابيةُوأحياناُأخرىُيجعلهاُسلبيةُُعهايضُُلكنهُأحياناُُ،معزولة
ُبال ُالمعانيُُتضادوكذلك ُإن ُلكلماته. ُلبرهانهُُ،الواضحة ُالكلي ُواإلطار ُالعامة ُالقرينة ُُ،مع

ُبالمسيح ُاإليمان ُبدون ُأنه: ُفي ُاُُُُتتحدُجميعا ُإال ُيوجد ُلخطيةُوالدينُوال ُمعارضيَّ ُإن نة.
بلُيجبُأنُأدعُهذاُلعملُُُ،تيليسُبقوَُُُُّاهذُُمهزومونُحتىُإذاُلمُيستسلموا!ُلكن

ُالروحُالقدسُ.
ُُ

الروح    :العاشر  الجدال بدون  اإلنسان  حالة  "اإلرادة  القدس  إن  أن  ال توضح     الحرة" 
 تستطيع عمل شيء روحي. 

 

الجسدُُُُأولئكُالذينُهمُمُنُُُ-نُالبشرُُيمي  زُبولسُالرسولُبينُنوعينُمُُُ،5:8فيُروُُ
(.ُهذاُلهُمعنى6:3ُ)أوُالطبيعةُالخاطئة(ُوأولئكُالذينُمنُالروحُ)انظرُأيًضاُيوُُ

ليسُلهمُالروحُهمُفيُالجسدُولهمُطبيعةُخاطئة.ُوفيُروُُهوُأنُالذينُُُُ،واحدُفقط
ُُالوحيُعلىُلسانُبولس:ُ"إنُكانُأحدُليسُلهُروحُالمسيحُفذلكُليسُلهُ"يقولُُُُ،9:8

ينتميُللشيطان.ُلمُُُُوهذاُمعناهُبكلُوضوحُأنهُُ،الُينتميُللمسيحُُ،أيُليسُللمسيح
الُيستطيعونُُفيُالجسدُُويستطردُبولسُبالقول:ُ"فالذينُهم.ُ"اإلرادةُالحرة"يستفدُمنُ

هوُعداوةُُ،ُ"إنُاهتمامُالجسد7:8ُُوسبقُأنُقالُفيُروُُُُُ،(8:8)روُُُُُ"أنُيرضواُهللا
ُلناموسُُُُ،هلل .ُمنُالمستحيلُلمثلُهؤالءُ"يستطيعُُألنهُأيًضاُالُُ،هللاإذُليسُهوُخاضعا

ُأنُيبذلواُجهداُمنُذواتهمُليرضواُهللاُ.
ُ
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"ُ ُأحدهم ُاقترح س يمكنها أن تتجه للجسد  وهذه النف    ،ساإلنسان له نف  أن  "Origenُُلقد
لقدُحلمُبذلك!ُفالُبرهانُعندهُلهذاُعلىُاإلطالق.ُُُُ.هوُُهُ ي لُ وهذاُمجردُتخ  ،أو للروح

وأفضلُماُيقدمهُُُُ،فكلُشيءُبدونُالروحُهوُجسديُُ،أنهُالُيوجدُموقفُمتوسطُُالواقع
ُالجسدُهوُعدواةُهللُ.

ُ

أثماراُُُعصنأنُالشجرةُالشريرةُالُيمكنُأنُتُُ،18:7وهذاُهوُماُعلَّمهُيسوعُفيُمتُُ
روُُُُ،"أماُالبارُفباإليمانُيحيا"ُُُ،17:1فيُروُُُُ:يتفقُأيًضاُمعُثنائيةُبولسجيدة.ُوهذاُُ

ُ."لُماُليسُمنُاإليمانُفهوُخطيةكُو"ُ،23:14
ُ

حريةُُ"ُُُُنتجُفيهمتُ رينُهمُخطاةُالُُوغيرُالمبرَُُّ،رينغيرُمبرَُُُُّ،أولئكُالذينُبدونُإيمان
والموتُُُ"رادةاإل للخطيةُ عبدُ إالُ هيُ ماُ الحرةُ فاإلرادةُ إذنُ شر.ُ كلُ إالُ المزعومةُ

ُمثلُهذهُالحريةُليستُحريةُعلىُاإلطالق.ُ.والشيطان
ُ

 ه وال فيا سبقً روا مُ ك ِ في لى معرفة المسيح لمإلذين أقبلوا ا  :شرالحادي ع الجدال
 وا أنفسهم له.أطلبوه وال هي            

 

"أصغيتُإلىُالذينُلمُُُُ،1:65ماُجاءُفيُإشُُُُ،20:10الرسولُبولسُفيُروُيقتبسُ
.ُلقدُعرفُ"سمَُّباسميتُ هأنذاُألمةُلمُُُُقلتُ ُُ.و جدتُمنُالذينُلمُيطلبونيُُ.يسألواُعني

ُُُ،الحادُضدهاُُُُبلهاُبرغمُمنُحنقهقَُُُلكنهُُُ،ختبارهُأنهُلمُيطلبُنعمةُهللالسُمنُواقعُابُو
ُُ،إنُاليهودُالذينُبذلواُمجهوداتُعظيمةُليحفظواُالناموسُُ،31-30:9فيقولُفيُروُُ

رحمةُهللا.ُهذاُيوضحُُنالواُُُُ،أماُاألممُوهمُأشرارُتماماُُ،لمُيخلصواُبهذهُالمجهودات
تجديُفيُخالصُاإلنسان.ُإنُُُُُ"حريةُاإلرادة"ُالبشريةُالبكلُجالءُأنُكلُمجهوداتُُ

لهمُإلُى ُبينماُاألممُاألشرارُنالواُالخالص.ُُُ،شيءُغيرةُاليهودُلمُتوص  
ُ

التيُيحاولُُُُ،والُت غَتنمُبأيُمنُالمجهوداتُُ،عَطىُمجاناُلمنُالُيستحقونهاإنُالنعمةُتُ 
ُاألفضلُواألكثرُاستقامة.ُمنهاُالناسُأنُيقدموا
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ُُ
عشر:  الجدال لعال   الثاني  الخالص  خاطإن  طريق م  عن  المسيح  بنعمة  هو              ئ 

 اإليمان به وحده.
 

ُيكتبُببالغةُضدُ"اإلرادةُالحرة" ُالذي يقول:5:1ُُُُففيُيوُُُُ،دعوناُنتجهُاآلنُإلىُيوحنا
ُُُ،"("والنورُيضيءُفيُالظلمةُوالظلمةُلمُتدركهُ)بمعنىُلمُتفهمهُأوُلمُتتغلبُعليُه

نُالعالمُبهُولمُيعرفهُالعالم.ُإلىُخاصتهُُُُُ،11ُ-10:1وفيُيوُُ "كانُفيُالعالمُوكو  
اصتهُلمُتقبله".ُباستخدامُيوحناُلكلمةُالعالمُقصدُكلُالجنسُالبشري،ُوحيثُوخجاءُُ

أنُيشملهاُماُيقولهُُُُُفالُبدُُ،أنُتكونُأفضلُماُفيُاإلنسانُوبدُُُُأنُ"اإلرادةُالحرة"ُال
الُتعرفُنورُالحقُبلُُُُ"اإلرادةُالحرة"نُيتضحُأنُُنُالنَّصيُْيوحناُعنُ"العالم".ُمنُهذيُْ

ُُ المسيح تَصر ُ تكرهُ كثيرةُ أ َخرُ نصوصُ وهناكُ ُُحوشعبه.ُ يشملُُُ )وهذاُ "العالم"ُ بأنُ
ُبصفةُخاصة(ُتحتُسيطرةُالشيطانُ.ُ"اإلرادةُالحرة"
ُ

لوُُُُإنُكلمةُ"العالم"ُتشملُكلُماُلمُينعزلُليلتصقُبالربُبواسطةُالروحُالقدس.ُإذُن
لكانُُُُ،حرة"الُُُولمُيكرهُالمسيحُ"باإلرادةُُ،إلرادةُالحرة"صُعرفُالحقُ"بُاكانُهناكُشخ

بنفسُُ،"اإلرادةُالحرة"ُُلكنهُلمُيفعلُذلك.ُمنُالواضحُإذنُأنُ،يوحناُقدُغيَّرُماُكتبه
"العالم".ُوفيُيوُُ بالقول:ُ"وأماُكلُالذينُُُُ،13-12:1ج رمُ الحديثُ الوحيُ يستكملُ

لدواُليسُمنُدمُوالقبلوهُفأعطاهمُسلطاناُأنُيصيرواُُ منُمشيئةُُُُأوالدُهللاُ...ُالذينُو 
تعنيُأنهُالُطائلُمنُاالتكالُُُ""ليسُمنُدمُُ."منُمشيئةُرجلُبلُمنُهللاُُجسدُوال

فتعنيُأنهُمنُالحماقةُُُ"أماُ"ليسُمنُمشيئةُجسدُ،علىُمكانُوالدتكُوالُعلىُعائلتك
الناموس أعمالُ تتكلُعلىُ القولُُُُ،أنُ أنهُالُُمنُمشيئةُرجل"ُُ"والأماُ توجدُُُفتعنيُ

كانُ"لإلرادةُالحرة"ُأيُفائدةُُفلوُُ،ُُنُهللامجهوداتُيمكنهاُأنُتجعلُاإلنسانُمقبوالُم
ُُُ،20:5وإالُكانُفيُمأزقُمنُإشُُُُ،البشرُيُُُُلماُكانُعلىُيوحناُأنُيستبعدُالنسب

شكُأنُالوالدةُالطبيعيةُالُدورُُىندشر ا".ُالُيوجدُأُُُُ"ويلُللقائلينُللشرُخيراُوللخير
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هللاُُهمُأوالدُُُأوالدُالجسدماُيلي:ُ"ليس8:9ُُبولسُفيُروُُإذُيكتبُُ،هاُفيُالخالصل
ُُالموعُدبلُأوالدُُ نحنُجميعاُأخذناُُيوحناُأيًضا:ُ"ومنُملئهُُنسال".ُويقولُُُُُنبُوحسَُيُ ُ

نعمة" فوقُ ُُُُونعمةُ البركاُُ.(16:1)يوحنا ننالُ فنحنُ وليسُُُتإذنُ بالنعمةُ الروحيةُ
ُالذ ُيتية.ُهناكُشيئاابمجهوداتنا ُمتضادانُال ُالنعمةُن ُأن ُكالهماُصحيح: ُيكون ُأن مكن

وفيُنفسُالوقتُالنعمةُعزيزةُُُُ،خيصةُجداُيمكنُأليُواحدُفيُأيُمكانُأنُيجتنيهاُر
ُجداُحتىُأنناُالُننالهاُإالُمنُخاللُاستحقاقُإنسانُواحدُهوُيسوعُالمسيح.

ُ

ُأنهمُعندماُيجادلونُمنُأجلُ" ينكرونُُُُمرة"ُفهُ اإلرادةُالحأتمنىُأنُيتحققُمعارضيَّ
لسناُبحاجةُُُُفإنُكانُباإلمكانُأنُنحصلُعلىُالنعمةُ"باإلرادةُالحرة"ُفنحنُُ،المسيح
وإنُكانُلناُالمسيحُفالُحاجةُبناُ"لإلرادةُالحرة".ُإنُمؤيديُ"اإلرادةُالحرة"ُُُُ،للمسيح

ذراءُمريمُعونُإلىُشفاعةُالُؤفهمُيلجُ،أفعالهمُُيبرهنونُعلىُإنكارهمُللمسيحُمنُخالل
ويفشلونُفيُاالتكالُعلىُالمسيحُكالوسيطُالوحيدُبينُهللاُوالناس.ُإنهمُُُُ،لقديسينوا

ُالمسيحُفيُعموُْيتخلَُّ ُأقلُُُ،أرحمُمخل  صكلهُكوسيطُُونُعن ُالمسيح ُاستحقاق ويعتبرون
ُقيمةُمنُمجهوداتهمُالذاتية.

ُُُ
 يتعارض مع "اإلرادة 3جرى لنيقوديموس في يوحنا  إن ما :الثالث عشر الجدال

 الحرة".           
 

ُإنهُيعترفُبالمسيحُبأنهُصادقُوأنهُُُُ،(2ُ-1:3انظرواُإلىُفضائلُنيقوديوسُ)يُو
إنهُبحثُعنُالمسيحُليسمعُُُُ.إنهُيعتمدُفيُذلكُعلىُمعجزاتُالمسيحُُ.قدُأتىُمنُهللا

(ُهلَُأقرُبأنُذلكُهوُما8ُ-3:3لكنُعندماُسمعُعنُالوالدةُالجديدةُ)يوُُُُ،المزيدُمنه
لُعنهاُبعيداُفيُالُُوتحيَّرابًقا؟ُكال!ُلقدُد هشُُكانُيبحثُعنهُس بدايةُعلىُأنهاُُوتحوَّ

شيئاُعنُُُُُايعرفُوُُملُُعليهمُأنُيعترفواُأنهمُُ،(.ُحتىُأعظمُالفالسفة9:3مستحيلةُ)يوُُ
ُيعترفونُبذلكُُوبالتاليُلمُيبحثواُعنُاألمورُالمتعلقةُبالخالص.ُُ،المسيح فإنهمُُُ،عندما
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ُُنلُوضعف.ُمالحرة"ُجُهإرادتهمُُيعترفونُبأنُ" المؤكدُأنُالذينُيعل  مونُ"باإلرادةُُُُُ
ُالمجدُهللُ.ُُُيعطوالواُعنُذلكُكفُ "ُهمُمجانينُولنُيالحرة

ُ
 . ال قيمة لها ألن الخالص بالمسيح وحده "اإلرادة الحرة": الرابع عشر الجدال

 

أنُالخالصُالُُُُ،بأنهُالطريقُوالحقُوالحياةُُ،6:14واضحُمنُقْولُالمسيحُفيُيوُُ
ُُُ،المسيحمنُذلكُيتضحُأنُكلُشيءُبعيًداُعنُُ.إالُفيُيسوعُالمسيحُُيوجدُيمكنُأن

يفهمواُبالطبيعةُُُُالناسُأنُُةوإنُكانُفيُاستطاعُُ،يعدوُكونهُظلمةُوزيفُوموُتُُال
الحاجةُألنُيأتيُالمسيحُُُمافُ،الطريقُإلىُهللاُويعرفواُحقُهللاُويشتركواُفيُحياةُهللا

ُلعالمناُهذاُ؟
ُ

ُُ معارضونا اليقولُ اإن  عندهم  ئلسي ِ ناس  حرة" ين  كان   حتى  "إرادة  يسيئون    واوإن 
  ، فال بد أن يكون هناك شيء صالح في أشر الناس  ،فإن كان األمر كذلكُُ.استخدامها

لكنُيوحناُيقولُإنُالذيُالُيؤمنُ  ،وإن كان األمر كذلك فال يكون هللا عادال إذا أدانهم
ُالمسمَّىُ"إرادةُلكُالشيءُالصمتلكُالناسُذاُُفلوُُ،ُ(18:3بيسوعُالمسيحُقدُدينُ)يو الح

وليسُبسببُهذاُُُئي ُ الجزءُالسُُُنهمُيدانونُفقطُبسببإحرة"ُلكانُعلىُيوحناُأنُيقولُُ
"الذيُالُيؤمنُباالبنُلنُيرىُحياةُُُُمكتوب:36:3ُُلكنُفيُيوُُُُ،الجزءُالصالحُفيهم

مرُُكانُاألُُلوماُُأُُ،بالضرورةُاإلنسانُبأكملهُُُُبلُيمكثُعليهُغضبُهللا".ُهذاُيعني
وفيُالوقتُنفسهُُُُ،فيُاإلنسانُيمنعهُمنُإنُي دانُُتمُأنُيكونُهناكُجزءتحلذلكُُُُغير

ُدانُ.بمعرفةُأنهُالُيمكنُأنُيُ فيُأمانُُيكونُُبلُُُُ،يستمرُفيُالخطيةُدونُأيُمخاوف
ُ

ُُ أيًضاُفيُيو أ عطيُمنُُُُُ،27:3ونقرأُ لمُيكنُقدُ إنسانُأنُيأخذُشيئاُإنُ "الُيقدرُ
نُي ُعُ نسانُأنُيعملُإرادةُهللا.ُالُيقدرُأنُيُ اصةُقدرةُاإلبهذاُبصفةُخُويقصدُ،السماء"

ُإرادةُهللاُإالُماُيأتيُمنُفوُق ُُُ،أماُ"اإلرادةُالحرة"ُفالُتأتيُمنُفوُقُُ،اإلنسانُعلىُعمل
ُمماُيعنيُأنهاُبالُفائدةُ.



 28 

ُ

والذيُمنُاألرضُهوُُُُ،مكتوب:ُ"الذيُيأتيُمنُفوقُهوُفوقُالجميع31:3ُُفيُيوحناُُ
اإلرادةُُ"الُشكُأنُُُُالذيُيأتيُمنُالسماءُهوُفوقُالجميع".ُُ.لمأرضيُومنُاألرضُيتك

وهذاُيعنيُُُُ،إنهاُمنُاألرضُوليسُهناكُاحتمالُآخرُُُ،لهاُأصلُسماوُيُُ"ُليسالحرة
باألمورُاألرضية.ُُُُُُولكنهاُترتبطُفقطُُ،باألمورُالسماويةُُ"لإلرادةُالحرة"أنهُالُعالقةُُ

ُُُ،مُمنُهذاُالعالماُأناُفمنُفوق.ُأنت"أنتمُمنُأسفل،ُأمُُ،23:8المسيحُفيُيوُُلقدُقال
أنُأجسادهمُفقطُمنُهذاُُُُيحلوُكانُمعنىُهذاُالتصُرأماُأناُفلستُمنُهذاُالعالم".ُُ

لكنُالمسيحُُُُ،نُذلكألنهمُكانواُيعرفُوُُ،يحلماُكانتُهناكُضرورةُلهذاُالتصُرُُ،العالم
ُ.إالُمنُهللُاُوهذهُالُتأتيُُ،روحيةونُتماماُأليُقوةُُرقيعنيُأنهمُيفت

ُ
عشر  دالالج كل  :الخامس  تستطيع  ال  لذلك  باإلنجيل،  يؤمن  أن  اإلنسان  يعجز 

 مجهوداته أن تخلصه. 
 

ُُ يو المسيحُُ،44:6فيُ يقدُُيقولُ إل"الُ ي قبلُ أنُ أحدُ لمُيجتذيَُّرُ إنُ الذيُُُ اآلبُ بهُ
وهذاُالُيتركُأيُفرصةُ"لإلرادةُالحرة".ُويواصلُالربُكالمهُليشرحُاجتذابُُُُ،أرسلني"

رادةُاإلنسانُُإإنُُُُ.(45:6"ُ)يوُُُي قبلُإليَُُُّ،اآلبُوتعلَّمنُسمعُمنُُاآلبُفيقول:ُ"فكلُم
ُُُ،نفسهاُُبشارةىُكلمةُالتلقبولُالمسيحُللخالص.ُحُُُامجرَّدةُالُتستطيعُأنُتفعلُشيئًُ

القلبُويجتذبناُإلىُالمسيح.ُإنُُفإنُسماعهاُيكونُغيرُم جٍدُإذاُلمُيتحدثُاآلبُإلىُُ
هُالناسُبالخرافُُهذاُالنصُبأنُيشب ُ الواضحُلُُمةُالمعنىيطُمنُقحُ أنُيَُزموسُيريدُُراإ

هناك شيئا ما في الناس  ُُويجادلُبأنُُغ صًنا،ُُايبُللراعيُعندماُيقدمُلهالتيُتستج
ةُابنهُُألنهُحتىُلوُأظهرُهللاُعطيُُ،لنُيقومُبهذاُالدورُُلكنُهذُاُُيستجيب للبشارة.

هُبدونُعملُاآلبُفيُُفلنُيستجيبواُماُلمُيعملُهللاُفيُقلوبهم.ُالواقعُأنُُ،ألناسُأشرار
وضُأنُيتبعوهُُ،القلب لكنُعندماُي ظهرُُُ،ستكونُالنتيجةُأنُيضطهدُالناسُاالبنُع 
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إليه.ُهؤالءُهمُخرافُُُُعندئُذُُ،اوةُابنهُألولئكُالذينُأعطاهمُفهمًُاآلبُحال ينجذبونُ
ُويعرفونُصوتُالراعيُ!

ُ
 . "اإلرادة الحرة"يبرهن على زيف  م: عدم اإليمان العاالسادس عشر الجدال

 

9ُُُُوفيُعددُُ،(8:16)يوحناُُُُ"ةيقولُالمسيحُإنُالروحُالقدسُ"يبكتُالعالمُعلىُخطي
ليستُفيُُُُوخطيةُعدمُاإليمانُهذهُُ،يفسرُأنُالخطيةُهيُأنُ"الناسُالُيؤمنونُبي"

ُالشَُّالجُ  ُاستثناءُُ،عرلدُوالُفي ُبدون ُالناس ُإنُكل ُالعقلُواإلرادة. يجهلونُحقيقةُُُُُبلُفي
نُخطيةُعدمُاإليمانُتحتاجُأنُُلمسيحُنفسه.ُإبادرجةُجهلهمُُرمُعدمُإيمانهمُبنفسجُ 
كُ"اإلرادةُبماُفيُذلُُ-ُُوهكذاُنرىُأنُكلُماُفيُاإلنسانُُ،شفهاُالروحُالقدسُلهميك

أنُُ-ُُالحرة" إلىُشيءُسوىُ يؤديُ دينونةُهللاُوالُ الجُ ُُيستحقُ إلىُ الذيُُيضيفُ رمُ
ي علنُالمسيحُكالطريقُالوحيدُإلىُأنُيكشفهُهللاُله.ُإنُالكتابُالمقدسُبجملتهُُُُ،يجهله

الشيطانُوالخطيةُوالموتُُُهمُتحتُسلطانُُ،سواُفيُالمسيحللخالص.ُكلُمنُهمُلي
مملكةُالشيطانُإالُالمسيح.ُنحنُالُننجوُُُوالُيستطيعُأنُينقذُالناسُمنُُ،وغضبُهللا

ُ.بلُبنعمةُهللاُفقطُ،بأيةُقوةُداخلنا
ُ

عشر  الجدال المؤمنيالسابع  في  الخطية  جسد  قوة  الحقيقي :  يدحض  ي ن                اإلرادة "ن 
 . "الحرة

 

ُُاألصحاحاُنُ.ُهذان5ُغلُُُ،7ُُُالمأخوذةُمنُروُُيهناكُثمةُماُيجعلكُتتجاهلُبراهين
الحقيقيين المسيحيينُ المؤمنينُ فيُ حتىُ "الجسد"ُ قوةُ أنُ لناُ الُُُُ،يوضحانُ تجعلهمُ

إنُالطبيعةُُُوه.يستطيعونُأنُيفعلواُماُيعرفونُأنهُالُبدُأنُيفعلوهُويريدونُأنُيفعل
إذُأنهمُالُيفشلونُُُُُ،حتىُفيُالناسُالذينُلهمُالروحُالقدسُفيُداخلهمُُ،البشريةُسيئة

بلُأيًضاُيقاومونه.ُفإنُكانُاألمرُكذلكُكيفُُُ،حسبففيُأنُيعملواُماُهوُصالحُُ
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ثانيةُُ،يمكنُأنُتوجدُقوة المولودينُ قالهاُُُ،فيُغيرُ تجعلهمُيفعلونُالصالح؟ُوكماُ
أودُأنُألتقيُباإلنسانُُُلذلكُُ،"ألنُاهتمامُالجسدُهوُعداوةُهلل"ُُ،7:8بولسُفيُروُُ

ُيدحضُهذهُالحجةُ!الذيُيستطيعُأنُ
ُ

 تكون   يمكن أن   "اإلرادة الحرة"ن الخالص ال يعتمد على  : معرفة أالثامن عشر  الجدال
ا.  عة جدًّ  مشجِ 

 

ألنهُُُُُُيُ،الُبدُأنُأعترفُبأنيُالُأريدُ"اإلرادةُالحرة"ُحتىُلوُكانتُقدُأ عطيتُلُُهنا
لي خالصيُ أمرُ ت ركُ ُُُُ،لوُ كنت أواجماُ أنُ المخاطرُُهأستطيعُ والصعوباتُُُُُكلُ

ُأنُُ ُُُ،أعداءُألحاربهمُُأحاربها؛ُوحتىُلوُلمُيكنُهناكوالشياطينُالتيُيستوجبُعليَّ
أوُأنُهناكُشيئاُُُ،هللُاُُقدُأرضيتُ ُُلنُأكونُواثقاُإنُكنتُ ُُُ.فإنُنجاحيُلنُيكونُمؤكًدا

أفعله.ُويُُ،أكثر ُأنُ أبرهنُعلىُُعليَّ تجاربيُالمؤلمةُعلىُمدىُُُُذلكُمنمكننيُأنُ
يدُ ُُ،سنينُكثيرة فيُ فيهللُاُُلكنُخالصيُهوُ إنهُسيكونُوفيُ ُُُُُوليسُ لوعدهُُيد ي.ُ اُ

ُأساسُماُأفعلُُ،بخالصي رحمتهُالعظيمة.ُإنُهللاُالُيكذبُولنُُُُبلُبحسبُُ،ليسُعلى
"ُالُيمكنُأنُيخلصُمنُيديه.ُ"باإلرادةُالحرةُُخطفنييُُ،عدو  يُاللدودُُ،يدعُالشيطان

لكنيُسعيدُبأنُأعرفُُُ،اُفقطذنُبالنعمةُالمجانيةُسيخلصُكثيرون.ُليسُهأحد،ُلك
لكنُبسببُنعمته.ُفإذاُاشتغلتُقليالُُُُ،أرضيُهللاُليسُبسببُماُأفعلُُ،كمؤمنأنيُُ

هذاُهوُمجدُكلُُُُ.بنعمتهُيغفرُليُويجعلنيُأفضُلُُُهفإنُُُ،جداُأوُبطريقةُسيئةُجدا
ُالمؤمنينُ.

ُ
 : إن نزاهة هللا ال يمكن أن ُتلط خ.عشراسع الت الجدال

 

وبالرغمُُُ،هللاُفيُهذهُكلهاُُقدُي قلقكُمنُحيثُإمكانيةُالدفاعُعنُإجاللُُُهماُسبقُذكُر
أولئك   ،أن يكونوا خطاةليس بوسعهم إال  الذين  "إنه يدين أولئك  منُذلكُفقدُتقول:ُُ

سب قول بولس في بح و   ،ألن هللا ال يرغب أن يخلصهم"  ،رون أن يظلوا هكذاب  ج  المُ 
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لكنُيجبُأنُتنظرُلألمرُُُُلباقين أيًضا"."وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كا  :،3:2أف  
ُُ،مُلكلُالذينُيبررهمُويخلصهميوقَّرُوي حترمُكاإللهُالرحفاهللُالُبدُأنُيُ ُُ،بطريقةُأخرُى

معُأنهمُغيرُمستحقينُعلىُاإلطالق.ُنحنُنعلمُأنُهللاُصالحُجداُوهوُأيضاُحكيمُ
كماُعبَّرُُُ،فهوُأسمىُمنُاستيعابناُالبشرُيُُ،لكنُعدلهُليسُكالعدلُالبشرُيُُ،وعادل

امهُلعمقُغنىُهللاُوحكمتهُوعلمه!ُماُأبعدُأحكُُ"ياُُُ،33:11عنُذلكُبولسُفيُروُُ
تهُوحكمتهُُإنُكنُُ"!عنُالفحصُوطرقهُعنُاالستقصاء اُنتفقُعلىُأنُطبيعةُهللاُوقو 

أفضلُمنُعدلنا.ُلقدُوعدناُُعدلهُأعظمُُونُنؤمنُبأنُُفالُبدُأُُ،وعلمهُهيُأعلىُمماُلنا
ُلناُُعندماُُأنه ُأنُُ،ي علنُمجده ُيجب ُبوضوحُما ُاآلنُُنُُسنرى ُبه بأنهُكانُوسيظلُُُ-ؤمن

ُعادالُدائما.
ُ

آخرامثُُخذ ُُالُ اُل. فيُُُُعقلإذاُاستخدمتُ لتفكرُ ُُالبشريُ به الذيُيحكمُ هللاُُاألسلوبُ
ُالعالمُؤش ُالقولُُفإنكُست جبَُُُُ،ون فاألشرار   ،أن هللا غير عادلو  أ  ، ال يوجد إله  بأنهرُعلى
لذلكُ  ؛وهذا يبدو ظلما(12:73ُُ؛ُمز6:12ُُُُ)انظرُأيُُُُمون والصالحون يعانون نع  يت

اإلجابةُُُُبالصدفة البحتة.  ن كل ما يحدث يحدثإ  فالكثيرونُينكرونُوجودُهللاُويقولوُن
بونُبواُهناُسيعاقَُيعاقَُُُوكلُمنُلُمُُ،علىُهذهُالمشكلةُأنهُتوجدُحياةُبعدُهذهُالحياة

دُهناُسوفُيسهناك أوُُُُادُهناك.ُإنُالحياةُالُتعدوُكونهاُإعدادًُدَُّ،ُوكلُماُلمُي سدَّ
إليمانُُباألحرىُبدايةُللحياةُاآلتية.ُهذهُالمشكلةُنوقشتُفيُكلُعصرُولمُت حلُإالُبا

المقدس الكتابُ فيُ هيُ كماُ )اإلنجيل(ُ علىُُُُ،بالبشارةُ تتسلطُ أضواءُ ثالثةُ فهناكُ
ُالطبيعةُُالمشكلة ُالنعمةُوض:ُضوء ُالمجد.وضوء ُيبدوُهللاُكأنهُغيرُبضوءُُُُوء الطبيعة

يساعدناُأكثرُلكنهُفأماُضوءُالنعمةُُُُ،عادلُألنُالصالحينُيعانونُواألشرارُيتنعموُن
ُيدي ُأن ُيمكن ُيفسرُكيف ُليسال ُإنسانا ُيخطُُنُهللا ُأن ُإال ُيفعلُشيئا ُأن ُاستطاعته ُئفي

ُُُُالذيُسيفسرُذلكُُويكونُمجرما.ُإنهُضوءُالمجدُفقط عندماُُُُ،اآلتيفيُذلكُاليوم
ُالعدل وإنُكانُقضاؤهُأعلىُمنُفهمُالبشر.ُإنُاإلنسانُُُُ،ي علنُهللاُنفسهُكاإللهُكل  ي  
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عيَّنُكلُاألشياءُوالُيمكنُلشيءُأنُيحدثُإالُُفالتقيُيؤمنُأنُهللاُسبقُفعرفُوسبقُ
ةُحرة".ُإنسانُوالُمالكُوالُأيُمخلوقُآخرُيملكُ"إرادُُبإرادته.ُمنُذلكُيتضحُأنهُال

إذاُلمُيتحررواُبقوةُالروحُُُ،كلُالناسُأسرُىبكُإنُالشيطانُهوُرئيسُهذاُالعالمُويمس
ُالقدسُ.

ُ
ُ
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 الفصل الثاني
 

 إرازموسمه ما علَّ
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُاألول
 ُُُالجدالُالثاني
 ُُُالجدالُالثالث
 ُُُالجدالُالرابع

ُ
 ُُالجدالُالخامس

ُ
 ُُالجدالُالسادس

ُ
 ُُسابعالجدالُال

ُ
 ُُُُالجدالُالثامن

ُ
 ُُالجدالُالتاسع

ُالجدالُالعاشرُُ
ُالجدالُالحاديُعشُر

 عشُرُالثانيُالجدال

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ

ُتعريفُإرازموسُ"لإلرادةُالحرة".ُُ
ُكريفا.ُُُُُُُُُأحدُكتبُاألبُوُحجةُإرازموسُمن

ُالحرة".ةُوجهاتُنظرُإرازموسُالثالثةُعنُ"اإلراد
سيراخُُُالعودةُإلىُحجةُإرزاموسُمنُسفرُيشوعُبن

14:15-ُُ18.ُُ
بُن يشوعُ سفرُ إرازموسُ الستخدامُ أعمقُ ُُفحصُ

ُُ.18ُ-14:15سيراخُ
حرةُُُُح ججُإرازموسُالُبدُأنُتعنيُأنُإرادةُاإلنسان

ُتماماُ.
ُُ إل7:4تك آخرُ نصُ ال،ُ الوصيةُ أنُ ُتعنيُُثباتُ

ُالقدرةُعلىُالطاعةُ.
ممُالناموسُليؤدي19:30ُُتثُُ معرفةُُُُإلى،ُلقدُص 

ُالخطية.ُُُ
ُإلتباسُإرازموسُبينُالناموسُواإلنجيل.ُُ

ر  ية.ُُُُُُُُُُُُُ ُإرادةُهللاُالم عَلنةُوإرادتهُالس  
ُاإللزامُليسُدليالُعلىُالقدرةُعلىُالطاعة.ُُُُُُُُ

ُة.ُُُُُُُعنُإرادةُهللاُالسر  ييجبُأالُيبحثُاإلنسانُ

35ُ
37ُ
37ُ
39ُ
ُ
39ُ
ُ
40ُ
ُ
41ُ
ُ
41ُ
ُ
43ُ
45ُ
46ُ
47ُ
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 الجدالُالثالثُعشرُُ
ُ

 الجدالُالرابعُعشرُُ
 الجدالُالخامسُعشرُُ

ُ
ُُُالجدالُالسادسُعشرُُ

:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
ُ

ُي ظهرُقوة ُاإلنسانُكما ُي ظهرُضعف ُالناموس هللاُُُُإن
ُالمخل  صةُ.

رينُ. ُلقدُأ عطيتُتعليماتُالعهدُالجديدُإلرشادُالمبرَّ
استحقاقُ وليسُ هللاُ وعدُ هوُ الجعالةُ أساسُ إنُ

ُاإلنسان.ُُُُ
ُُُُسيادةُهللاُالُتلغيُمسؤوليتنا.ُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

48ُ
ُ
49ُ
50ُ
ُ
51ُ

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 األول: تعريف إرازموس "لإلرادة الحرة".   الجدال

ُأنُأقتبسُتعريفكُ"لإلرادةُالحرة"ُُ،صًفام نُْلكيُأكونُُ اإلرادة  ""أنا أفهم  أنتُتقول:ُُُُ.عليَّ
ألشياء ك التل نفسه  هبيمكن لإلنسان أن يالحرة" على أنها قوة في إرادة البشر بها 

 التي تؤدي إلى الخالص األبدي أو تبعده عنها". 
 

بينماُيلزمُتفسيرُكلُُُُ،الُيمكنُأنُتسم  يُهذاُتعريف ا!ُفالتعريفُيجبُأنُيكونُواضًحا
جزءُمنُهذاُالبيانُليكونُواضحا؛ُكماُأنكُبدأتُتعر  فُشيئاُلكنكُانتهيتُبتعريفُُ

ُُُ،التيُتصفهاُُمنُلهُحريةُاإلرادةا.ُأناُأعنيُأنُهللاُوحدهُهوُُمختلفُتمامآخرُُشيءُُ
العبدُالذيُحريتهُالوحيدةُهُُ،ومعُذلكُتعتبرهاُفيُاإلنسان يُأنُُلكنُاإلنسانُمثلُ

عتبرُ"حريةُاإلرادة"ُُفهلُهذهُتُ ُُ،يطيعُسيده.ُإنُالناسُيتصرفونُحسبُأوامرُهللاُفقط
ُكماُتصفهاُأنتُ؟

ُ

ُأنُأَجز  ُئ ُُُ،كافيُةُُُُُواضحةُبدرجةُُبعضُاألجزاءُُ.طلقُعليهُتعريفماُأُ ُُ،واآلنُعليَّ
ُأهاجمها ُأن ُالنورُقبل ُإلى ُأ َخر ُبأجزاء ُأدفع ُأن ُتخشىُُُ،لكنُعليَّ ُاألجزاء ُأنُهذه فيبدو

ُكماُلوُكانتُمذنبةُفيُأمرُما!ُُ،الضوء
ُ

رفضُُُُُختيارُأوالهيُقوةُُُُ،سأبدأُبافتراضُأنُ"قوةُإرادةُاإلنسان"ُالتيُتتحدثُعنها
لكنكُُُُاإلنسان.ُُُُهُفيُالواقعُهيُوظيفةُإرادةقوةُللموافقةُأوُعدمُالموافقة.ُهذُُ.شيء

ُاإلنسانُ....".  "بها يمكن لإلنسان أن يهب نفسهأضفتُبالقول:ُُ إنكُبذلكُتفصلُبين
هُإرادته،ُمعُأنُُ ُُُ-اإلنسانُجزءُمنُذاتهُُُُرادةإوإرادته.ُإنكُتعطيُاإلنسانُقوةُليوج  

تفصلُاإلنسانُُُُارات.ُواضحُأنهُمنُغيرُالمعقولُأُنيالذيُيجعلهُيختارُهذهُاالخت
فهمكُفذلكُخطأكُبسببُعدمُُُقدُأسأتُ ُته.ُفإنُكنتُ دوةُعلىُإراعنُإرادتهُوتعطيهُق

ُكُبأكثرُبساطة.تابتك
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هللاُُُُماُهيُاألشياءُالتيُ"تؤديُإلىُالخالصُاألبدي؟ُالُبدُأنهاُأقواُلُُ:واآلنُأتساءل
آخرُُ،وأعماله أمرُ يوجدُ معنُُ،فالُ يستوعبُ أنُ يستطيعُ الُ البشريُ العقلُ ىُلكنُ

ماُُُيخطرُعلىُبالُإنسانفيقولُبولس:ُ"ماُلمُتَرُعينُولمُتسمعُأذنُولمُُُُ،الخالص
حيأعدهُهللاُللذينُيحبونه".ُثمُيستطردُُو فأعلنهُهللاُلناُ:ُ"كيفيةُمعرفتناُلهذهُاألشياءُُوض  
ُُُ،نهُبدونُالروحُالُيمكنناُأنُنعرفُهذاُالخالصنحنُبروحه".ُوهذاُالُبدُوأنُيعنيُأ

ُُ."لهذهُاألشياءَنَهبُأنفسناُُ"رُأنُوبالتاليُالُنقد
ُ

الواقعُُُُاألمور الروحية هراء. اعتبرواُُُُ،رُالمثقفينُالذينُعرفهمُالعالمإنُبعضاُمنُأشهَُ
العقول ذكاءُ زادُ كلماُ الناسُُُ،أنهُ إنُ لها.ُ بالنسبةُ تافهةُ الروحيةُ األمورُ بدتُ كلماُ

ُس.كنهمُأنُيعرفواُحقيقةُاألمورُالروحيةُعندماُينيرهمُالروحُالقديم
تقرر     سان يمكنها في ذاتها أن اإلن"اإلرادة الحرة" قوة في إرادة  ناُأنُُبعدُذلكُأخبرتَُ

ن اإلرادة البشرية لها القدرة إهذاُيعنيُأنكُتقولُُُُل أو ترفض كلمة هللا وعمله.بتقأن  
أو نعمة هللا.    ال مجال للروح القدس  أنه  وهذاُيعني  ،ختيار السماء أو الجحيماعلى  

ُةُالبشريةُباهلل.تساويُاإلرادُهذاُمعناهُأنك
ُ

ينُفيُ"اإلرادةُأفهمُميَّزواُجُزُُ،عليهمُُقتلكنكُتفوَُُُّ،إنُالبالجيينُفعلواُنفسُالفعلُأيًضا
والثانيُقوةُاالختيارُبينهما.ُلكنُ"اإلرادةُُُ،مُالفرقُبينُاألشياءهُْفَُُُاألولُهوُقوةُُ،الحرة"

نهاُالُتستطيعُُأُُغيرُُ،األبديةُُختيارُاألمورالالحرة"ُالتيُتتحدثُعنهاُلهاُقوةُواحدةُُ
كماُأنكُتناقضُنفسكُُُبذلكُ"نصفُإرادةُحرة".ُُتَُْقَُلُخَُأنُتفهمهاُعلىُاإلطالق.ُلقدُُ

ُُُُأيًضاُألنكُقلتَُ  ،نعمة"الشيًئا بدون    اإلرادة البشرية ال تستطيع أن تعمل"إن  مرة
ةُكاملة.ُإلرادةُاإلنسانُبحريُُلكنكُعندماُتكتبُتعريفاُعنُ"اإلرادةُالحرة"ُفإنكُتسمح

ُقا!إنكُغريبُح
ُ

لُتعاليمُبعضُالفالسفةُالقدماءُعنُتعليمك قالواُإنُاإلنسانُالذيُي تركُُلقدُُُُ،إنيُأفض  
إلرداتهُسيفعلُالخطأُفقط.ُالُيستطيعُاإلنسانُأنُيختارُالصالحُإالُبمعونةُالنعمة.ُ
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لكنُُُعوا!ف ر إن الناس كانت لهم الحرية أن يهبطوا لكنهم احتاجوا المساعدة ليُ لقدُقالواُُ
ُُعلىُهذهُاالعتباراتُُ.منُالمضحكُأنُتسم  يُهذهُ"إرادةُحرة" ُُقولُإُنيمكننيُأنُأُ

ُُُنيهبطُألسفلُإالُإذاُرفعهُأحد!ُالواقعُإألنهُيستطيعُفقطُأنُُُُالحجرُلهُ"إرادةُحرة"
الهبوطُُ يختارُ أنُ يمكنهُ رأيكُ فيُ الحجرُ إنُ تعاليمك.ُ منُ أفضلُ الفالسفةُ تعاليمُ

ُواالرتفاعُ!
ُُُُ

 وكريفا.بمن أحد كتب األ إرازموسي: حجة الثان الجدال
 

ُفيُحجتكُعنُُ ُتستند ُالحرة"إنك ُُبُُ"اإلرادة ُيشوع ُفيُسفر ُماُجاء ُ-14:15نُسيراخُُإلى
الُُ،18 يضيفُأيًضاُُُُسفر"هوُوضعُاإلنسانُفيُالبدءُوتركهُفيُيدُاختياره".ُلكنُ

التاليةُعنُوصايا الُوهوتعاليمُُهللاُُالكلماتُ "فإنُشئتُحفظُ يتُمرضاتهُفَُّصاياُوُو:ُ
إلى فتمدُيدكُ النارُوالماءُ الحياةُوالموُتُُوعرضُلكُ فماُُُُُُماُشئت.ُ أمامُاإلنسانُ

ُأعجبهُي عَطىُله".ُُ
ُ

نُسفرُيشوعُبنُسيراخُلمُُإبالقولُُُُ،كانُيمكننيُأنُأرفضُهذاُالنصُالذيُتستدلُبه
ُالقديمُُهيضم ُالعهد ُبأنهُُُُ،اليهودُضمن ُنفسكُوصفته ُأنك ُيكفيني "غامض ومُبهم". لكن
ُيَُ ُأوُسواكُُ-كُُم ُزَُلُْإنه ُبوضوحاألبديةُُُُ-ُُأنت ُتخبرنا ُفقرة ُلتكتب ُ"اإلرادةُُُُُُبطولها ماُهي

ُالحرة".
ُ

 الثالثة عن "اإلرادة الحرة". إرازموسالجدال الثالث: وجهات نظر 
 

نفحصها.ُُُُُاتُنظرُعنُ"اإلرادةُالحرة"ُمنُوجهةُواحدة.ُدعناثالثُوجهُُتَُابتدعلقدُُ
فهو غير قادر أن    ،ان ال يريد أن يفعل الصالحإلنسأن اوجهةُالنظرُاألولىُهيُُ

ُتسم ُ ُُيه بدون نعمة خاصة.نهيبدأه أو يتقدم فيه أو ي ُالنظرُهذهُُوأنت "عسيرة يُوجهة
"اإلرادة  أنُُفهيُُُُُُ"أكثر عسرا"والتيُتعتبرهاُُُُأماُوجهةُالنظرُالثانيةُُلكنها مُرج حة".
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ثمُُُلصالح،يمكن أن تقود إلى الكن النعمة وحدها    ،الحرة" ال تؤدي إال إلى الخطية
"اإلرادة الحرة" ال تعني    ُُهيُأُن"األكثر عسرا"  هةُالنظرُالثالثةُوالتيُتقولُعنهاُُوج

 شيئا وأن هللا هو صانع الصالح والشر فينا. 
 

إلنسانُببعضُالجهدُليقومُبه.ُإنكُلألنهاُتسمحُُُُ،لقبولُوجهةُالنظرُاألولىهيَّأ ُُإنكُمُ 
تتحدثُعنه!ُُُُُُتعرفُماُالذيخرَيْين.ُيبدوُأنكُالُُنظرُاألُ تقولُبأنكُتعارضُوجهتيُال

ليستُمختلفةُبلُهيُوجهةُنظرُواحدةُص ُ الثالثُ النظرُ بكلماتُُُُتُْيغَُإنُوجهاتُ
الُعالقةُلهُُُُمختلفةُفيُأوقاتُمختلفةُبواسطةُمعارضيك.ُإنُتعريفكُ"لإلرادةُالحرة"

تستطيع    "اإلرادة الحرة "إنُُفتعريفكُيقولُُُُ،بوجهةُالنظرُاألولىُالتيُتقولُإنهاُمقبولة
هللا.اخت نعمة  معونة  بدون  الصالح  إرادتيُُُْيار  تملكُ بذلكُ معُُإنكُ خالفُ علىُ نُ

علىُأنُ"اإلرادةُالحرة"ُالُتستطيعُأنُُُُتتفقُُ،فبقبولكُلوجهةُالنظرُاألولىُُ،بعضهما
شريرة جدا لدرجة أنها فقدت   البشرية   "اإلرادةقليلُسبقُوقلت:ُُومنذُُُُ،تفعلُالصالح

ُُوإذاُأردتُ ُوهي مُج ب رة أن تخدم الخطية وال تستطيع أن تعود لحالة أفضل".  ،احريته
هُأنتُبالضبطُأقول:ُ"لمُي سمعُعنُشيءُغيرُمعقولُبهذهُالدرجة".ُماُأنُأقولُماُقلتَُ

فيُُُُتكتبهُيعنيُأنُمحاولةُأنُتكونُصالحاُموجودةُفيُ"اإلرادةُالحرة"ُوغيرُموجودة
ُليتكُتعر  فنيُماذاُيكون!،ُاغريبًُُافإذاُلمُيكنُهذاُأمرًُُ،تالوقُُ"اإلرادةُالحرة"ُفيُنفس

ُ

ا،ُفالُتوجدُأرضيةُُلدرجةُالتيُالُيمكنُالتوافقُبينُهباُُ،إنُتصريحاتكُمناقضةُلبعضها
ُ."مشتركةُبينُ"قادرةُأنُتفعلُالصالح"ُوبينُ"غيرُقادرةُأنُتفعلُالصالح

فيُُُُُُماإضافةُلُ ُُفالُيوجدُفيهماُُ،هماجزتَُنُأُويُْالنظرُالثانيةُوالثالثةُاللتُُيُْأماُعنُوجهتَُ
ُُُ،نكُترفضُفقطُالثانيةُوالثالثةإفيُإجماعُتام.ُأنتُتقولُُُُةاألولى.ُإنُالثالثةُمجتمع

مقيَّدةُلخدمةُُُُنهاإذُأذكرُبكلُوضوحُأنُاإلرادةُالبشريةُفقدتُحريتها،ُُتلكنُالثالثةُُ
إنسانُُُعندماُيفعليعنيُأنهُُُُوفإذاُكانُهذاُصحيحا،ُفهُُلحا.الخطيةُوالُتريدُشيئاُصا

ُفالَُحْولُلهُفيُذلكُ.ُ،عليهفإنهُيفعلُذلكُألنهُم ْجَبرُُ،الشر
ُ
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 -14:15رزاموس من سفر يشوع بن سيراخ الجدال الرابع: العودة إلى حجة إ 
        18 . 

 

ونقارنهُبوجهةُالنظر18ُُُُُ-14:15دعناُنعودُإلىُالنصُالمأخوذُمنُيشوعُبنُسيراخُُ
تكونُُُثُالسابقة.ُإنُوجهةُالنظرُالتيُتعتقدُأنهاُربمااألولىُمنُوجهاتُالنظرُالثال

لكنُالنصُُُالصالح، "اإلرادة الحرة" ال يمكن أن ترغب في عمل نُأتصر  حُبُ،صحيحة
ُ"اإلرادة ُأن ُْاقت ب سُإلثبات ُبنُسيراخ ُيشوع ُفي ُالصالح.ُُُُُُالموجود ُبعض ُتفعل ُقد الحرة"

لكنهُالُيقولُشيئاُمنُذلكُُُ،ولىهذا النص ال بد أن يؤيد وجهة النظر األ   أُنُُرأيكُُإن
اُعنُبيالطسُُو سورياُلتبرهنُأنُالمسيحُهوُُُُُيلإعلىُاإلطالق،ُوكأنكُتقتبسُنص 

يشوعُبنُسيرا أكونُم نصًفاُسنفحصُنصُ لكيُ لكنُ يبدأُُُُ.18ُ-14:15ُُخالمسيَّا!ُ
".ُوصوالُلهذهُالنقطةُُهوتركهُفيُيدُاختياُرالبدءُُالنصُبالقول:ُ"هوُصنعُاإلنسانُفيُُ

كانتُحرةُتماماُعندماُجعلهُسيداُعلىُُُُ.ُإنُإرادةُاإلنسانالوصاياُُإشارةُإلىُُالُتوجد
ُُإذُمكتوب:ُ"فإنُشئتَُُُ،ينُوالتعاليمبعدُذلكُقيلُإنُهللاُأضافُالقوانلكنُُُُ،كلُاألشياء

عُالسيادةُومنذُاإلنسانُوْضُمنُُهللاُُُُفقدُأخذُُ؛...."ُوهذاُأيًضاُصحيحافظُالوصايحُ 
.ُلمُيكنُحر ا.ُإًذاُيمكنكُأنُترىُأنُهذاُالنصُيتفقُهللُاُُأوامرذلكُالوقتُأصبحُتحتُُ

أماُُُ،يُللنصُيتفقُمعُالكتابُالمقدسُبجملته!ُإنُفهمكعُمُُبطريقةُماُمعيُوليس
ُ.المقدسُبجملتهُالنصُفيُتناقضُمعُالكتابُُفهمكُلهُفيضعُهذا

ُ

- 14:15 سفر يشوع بن سيراخ إرازموسالجدال الخامس: فحص أعمق الستخدام 
18. 

 

 أن اإلنسان قادر أن يختار حُأنُالكلمات:ُ"إنُشئتُحفظُالوصايا"ُتوضحُتقتُرأنتُ
ُاإلنسان  .بحرِ ية  ُبمنطق ُتحكمُعلىُكلماتُهللا ُبجدالكُهذا ُأثبتُُُ،إنك ُأن ُبإمكاني لكن

القدرةُعلىُُُُفإنُالكلماتُ"إنُشئت"ُالُتعنيُبالضرورةُُ،لكُأنهُحتىُبالمنطقُالبشرُي
ُُنُمناانُكثيًراُماُيطلبوالدفاُلُُ:الطاعة.ُدعنيُأضربُلكُمثاال أنُيعملواُُُُاأطفالهمُ
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لي ثبتُُ،شيئا أنهُباستطاعتهمُأنُيفعلوهالُ لهمُ لي ثبتُُ،اُ أنهمُالُُبلُ لهمُ يستطيعونُأنُاُ
ُوذلكُليتعلمواُطلبُالمعونة.ُ،يفعلوه

ُ

فهوُيعطيناُناموسهُليكشفُعجزناُالكاملُعنُأنُُُُُ،أسلوبُتعاملُهللاُمعناهذاُهوُُ
ُُ.24ُُ،19:3ُ؛ُغل20:5ُُ؛20:3ُُُسُفيُروُُمُالرسولُبوُلهذاُهوُتعليُ.نحفظه

ُُ
 .ال بد أن تعني أن إرادة اإلنسان حرة تماما إرازموس الجدال السادس: حجج 

 

أنكُمرةُتقولُُُُُ،هناكُتناقضُفيُجدالك الواردة في سفر يشوع بن  إذُ الكلمات  إن 
ال    "إن شئت حفظ ..." تعني أن اإلنسان يمكنه أن يشاء أو  ،18-14:15سيراخ  

ُُُُمعُأنك  ،يشاء أيًضا النظر األولىإقلتُ التيُُُُُ-ُُن وجهة  السابقةُ الثالثُ منُبينُ
ُُ الحرة" أنُُُُ،ربما تكون صحيحةُُُ-وضعتهاُ"لإلرادةُ النظرُهذهُتضمنتُ لكنُوجهةُ

ُ"اإلرادةُالحرة"ُالُتستطيعُأنُتعملُأيُصالح.ُالُيجوزُأنُتسيرُفيُاالتجاهينُ.
ُُ يذكر الُ سيراخُ بنُ يشوعُ فيُ ك تبُ ماُ حفظُإنُ وتحاولُ سترغبُ كنتُ "إذاُ أنه:ُ

كرُفيُُ...."ُفلوُكانُماُذُ الوصاياك تبُهو:ُ"إنُشئتُحفظُُُُماي...."ُلكنُُوصايا
وليسُُُُفيجبُأنُتكونُإرادةُتامةُُ،يشوعُبنُسيراخُمؤيداُ"لإلرادةُالحرة"ُعلىُاإلطالق

ُشيئاُبْينُبْين.ُهذهُهيُالنتيجةُالتيُتوصلُإليهاُالبالجيونُعنُهذهُالكلمات.
ألنهُقدُُُُ،لةُعويصُةخصُيرغبُفيُعدمُاالتفاقُمعُالبالجيينُسيقعُفيُمشكشُُأي

يرغبُفقطُفيُبعضُمنُ"حريةُاإلرادة"ُفيُالنصُالمذكورُكماُتفعلُأنت،ُوهذاُيعنيُُ
أنُاإلنسانُبكلُبساطةُحرُأنُيرغبُويحاولُأنُيطيعُهللا.ُوهناُيجيبُالبالجيونُ

ُُُنوقدُيذهبُوُُلإلرادة.ُُكاملة أو تقييد كامل  ة"حر "إما أن هذا النص يعلِ م "بإرادة  بالقول:ُُ
فهمُيعل  مونُُُ،ونتيجةُذلكُُُُُُظُاإليمانُ....".فُ ألبعدُمنُذلكُألنُالنصُيقول:ُ"إنُحَُ

أيًضا أن يؤمن  ذلكفبولسُُُُأماُُ،أن اإلنسان حر  نُإألنهُيقولُُُُ،يجادلُبشدةُضدُ
فرُُإلىُجداليُبأنُسُلكنُيجبُأنُأعوُدُُ،(8:2ةُمنُهللاُ)أفُُاإليمانُهوُالهبةُالمميَُّز
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"إن  جسيمُأنُتجادلُبأنُالكلماتُُُُُخُالُيعل  مُ"باإلرادةُالحرة".ُإنهُلخطأيشوعُبنُسيرا
ألولُكانُم عاناُبنعمةُهللاُُاإنُآدمُاإلنسانُُتستطيع".    تشئت" يجب أن تعني: "إذن أن

فإنُكانُآدمُقدُعصىُفماُالذيُنستطيعُفعلهُقبلُأنُيكونُُُُ،ومعُذلكُفقدُعصىُهللا
حالةُآدمُجنباُُُإنُ"اإلرادةُالحرة"ُعاجزةُتماما.ُإذاُوضعتَُُُ؟اُأيُنعمةُعلىُاإلطالقلن

ُيشوع ُفقطُغيرُمساندُُُ،18ُ-14:15بنُسيراخُُُُإلىُجنبُمع ُليس ُالنص ُأنُهذا ستجد
ل  مناُواجبناُلعملُإرادةُهللاُُ"لإلرادةُالحرة"ُبلُهوُأقوىُدليلُضدها.ُإنُهذاُالنصُيع

ُوليسُقدرتناُأنُنطيعُهللا.
ُُ

 ي القدرة على الطاعة.عننص آخر إلثبات أن الوصية ال ت  ،7:4الجدال السابع: تك  
 

قدُاقتبسَتهُُُُ،هذاُالنص:ُ"عندُالبابُخطيةُرابضةُوإليكُاشتياقهاُوأنتُتسودُعليها"
ُفعلية.  عليها وال تؤدي بالضرورة إلى خطيةأن األفكار الشريرة يمكن التغلب  لتثبتُُ

هي    ،وجهة النظر التي قد تكون صحيحةإنُُُُسك،ُفقدُق لتَُوأعودُوأقولُإنكُتناقضُنف
ومعُذلكُفأنتُتقولُُُُ،تلك التي تقول إن إرادة اإلنسان ال يمكن أن تريد ما هو صالح

إلىُمعونةُُُدونُأيُإشارة  ،إن اإلنسان يستطيع أن يتغلب على الرغبات الشريرةهناُُ
منُهذاُالقبيل.ُإنهُمثالُآخرُُُُُمُشيئاالواقعُأنُالنصُالُيعل ُ ُُ.المسيحُأوُالروحُالقدس

ُيعمل ُأن ُيجب ُاإلنسانُما ُالوصيةُُُُ،لتعريف ُآخرُهو ُيعمل.ُمثال ُأن ُيستطيع وليسُما
والوصاياُالُتستلزمُُُُ،ناتوصيُُعبارتينإنُالُُ."الُيكنُلكُآلهةُأخرىُأمامي"ُُ-األولى

ُكماُهوُحالُقايينُ.ُ،باألحرىُتكشفُعدمُالقدرةُُُبُلُ،درةُعلىُالطاعةبالضرورةُالق
ُ

 .معرفة الخطية ؤدي إلىمم الناموس ليصُ  لقد  ،19:30الجدال الثامن: تث 
 

هذاُهوُالنصُالثالثُالذيُاقتبسَتهُللتدليلُعلىُ"اإلرادةُالحرة".ُمنطوقُالنصُهو:ُ"قدُُ
البركةُواللعنةُُجعلتُ  ُُُُ،قدامكُالحياةُوالموت.ُ "هل هناك فاخترُالحياة".ُوأنتُتقول:
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لكنيُأجيبكُبأنكُأعمى!ُعندماُُُختيار؟الله حرية ا   أن اإلنسانهذا إلثبات  أوضح من  
ختارهاُالناس؟ُلوُكانواُاختاروهاُماُكانُهناكُاحتياجُاخترُالحياة"ُهلُُاقالُموسى:ُ"

ُلعملُالروحُالقدسُ.
ُ

في  ذهب  اإنه من المضحك أن تقول إلنسان واقف عند ملتقى طريقين: "أنتُتقولُُ
التوضيحُُُأقولُإنُهذاُُلكنيُُ،لمفتوحمع أن أحدهما فقط هو ا   ،الطريق التي تعجبك"

نُأمامناُوليسُُيُْلكنُكالُالطريقينُمغلقُُ،مضحك.ُصحيحُأنناُنقفُعندُمفترقُطريقين
أنُُوالُحتىُُُُُ،المؤديُللصالحُبدونُنعمةُهللاالطريقُُُُالُيمكنناُأنُنسلكُُ.أحدهماُفقط

سطةُ:ُ"بواالُيقولُبولسُُ،20:3نسلكُفيُالطريقُاآلخرُبدونُسماحُمنُهللا!ُفيُروُُ
ُُوالُيقول:ُُ،ناموسُنصبحُواعينُللقوةُأوُالصالح"ال ُُ،"بواسطةُالناموسُقوةُاإلرادة"ُ

ُُُ،لكنهُيقول:ُ"بالناموسُمعرفةُالخطية".ُالُيقولُالناموسُماُيستطيعُالناسُأنُيعملوا
ُبلُماُيجبُأنُيعملوا.

ُ

لو هُُ"الحفظ"ُوتقولُإنُُ"االختيار"ُوُ"االبتعاد"ُوُُعُن30ُُمنُتثُُُُقتبستَُاثمُبعدُذلكُُ
رة )ال طا  ،أن الناس ال يملكون القدرة لعمل هذه األشياء  ل ئفإن الوصايا غير مبر 

فُالناسُماُيجبُأنُيعملوا.ُإنهاُليستُبدونُُالوصاياُتعر ُ ُُهلكننيُأكررُإنُهذُُ،منها(
بلُهيُموضوعةُلتعل  مُاإلنسانُالمتكبرُكمُهوُعاجز.ُأنتُتحاولُُُ،فائدةُكماُتقول

ُُُُوقيلُُ،اليسرُىُُهعُبتشبيههُبإنسانُمقيَّدُباستثناءُذراعأنُتسخرُمنُهذاُالواق نُُإله
ماُالذيُُُمنهما.ُُُُةوقيلُلهُأنُيختارُواحدُُ،هناكُخمًراُجيدةُعنُيمينهُوسم اُعنُيساره
إلرادةُاإلنسان؟ُإنكُُُُُثباتُالحريةُالمطلقةتحاولُإثباتهُمنُهذهُالصورة؟ُهلُتريدُإ

ُلقدُسبقُوقلَتُُ ُالنسيان! أن تعمل شيئا بدون نعمة    تستطيع  الحرة" ال  ن "اإلرادةإكثير
ولكنُدعنيُأقدمُموقفيُبتوضيحُُ،هذاُأنُتسخرُمنُموقفيُبتشبيهكُلقدُحاولتَُُهللا.

لليمينُُُهيحركُذراعيُُهن!ُويفتخرُبأنهُحرُألنفرضُأنُإنساًناُمقيدُالذراعيُْنأفضل.ُُ
تُُبلُليثبُ ُُُ،يهنضحكُعلُُالُلكيُُ،تجاهُواحدافيُُُُإحداهماُُأ مرُأنُيحركُُثمولليسار،ُُ
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اإلنسان نرىُ المقدسُ الكتابُ فيُ ذلك.ُ يفعلُ أنُ يستطيعُ الُ فقطُُ،أنهُ ُُمقيدُاُُليسُ
بأنهُحرُأنُيفعلُماُهوُصالح.ُإنُناموسُُفيُالظنُُُُُامخدوعًُبلُأيًضاُُُُ،بالشيطان

ُ.مزعومةبحريتهمُالُوعوُنمخدُظهرُللناسُأنهمموسىُقدُأ عطيُليُ 
ُ

 نجيل. س واإل النامو ين ب إرازموس  لتباساالجدال التاسع: 
 

لكنكُأخفقتُكلُاإلخفاقُُُُ،دعائكاعلىُعددُمنُالنصوصُلتثبتُصحةُُُُلقدُاستندتَُ
اإلنجيلُمنُُأنُي َعلَّمُُأريكُكيفُيمكنُُفيُإظهارُالفرقُبينُالناموسُواإلنجيل.ُدعني

"إنُرجعتُُُُ،19:15النصوصُالتيُتظنُأنهاُتشيرُإلىُالناموس.ُانظرُمثالُإلىُإرُُ
عك" ُُ"رجعواا"الكلمةُُُُُُُيقولُربُالجنودُفأرجعُإليكم".ُهليَُّاُإُلعُورجا"ُُ،3:1زكُُُُ؛أرج  

:ُ"تحبُالربُإلهكُُالوصيةُُأكثرُمنُإثباتُُ،ثبتُأنُاإلنسانُلهُالقدرةُعلىُالرجوعتُ 
ثبتُأنُُأنُاإلنسانُلهُالقدرةُأنُيحبُهللا؟ُهذهُالكلماتُالُتُ ُ(5:6"ُ)تثُكبمنُكلُقل

عندماُيعرفُالناسُماُيجبُُُلكُنُُ،مُالذاتيةتهالناسُفيُاستطاعتهمُالرجوعُإلىُهللاُبقوَُّ
ُُ أن القوةُُ،يفعلواعليهمُ مصدرُ عنُ سيبحثونُ يطيعوُنُُحينئذُ بهاُ العبارة:ُُُُ.التيُ إنُ

"ُالُتعنيُحاولواُأنُترجعواُُرجعواا" ن النعمة متاحة عندما يحاول  إُُُُأنتُتقولُُ.إليَّ
هذاُُُُ.رجعُإليكم"يعني:ُ"سأحاولُأنُألكنُذلكُسيجعلُالجزءُالثانيُُُُ،الناس أن يرجعوا

ُال ُأن ُيعني ُأنُهذا ُإذ ُأيًضاُُنعمةسيكونُم دهشا! ُتتاحُهلل ُالمجادالتُُُُ.ربما دعناُمنُهذه
" فالكلمةُ استُ االفارغة،ُ بطريقتيُُُْخدمترجعوا"ُ المقدسُ الكتابُ الطريقةُُفيُ إحداهماُ نُ

فهيُوصيةُُُ،ستخدمُللطريقةُالتشريعيةفعندماُتُ ُُ،الكرازيةُُُالتشريعيةُواألخرىُالطريقة
بلُلتغييرُتامُلحياتهُ)مثالُذلكُإرُُُ،اإلنسانُأنُيطيعُُيحاولُُليسُفقطُألنُُ،مةم لزُ 

فإنُهللاُُُُ،كرازُيرجعوا"ُكأسلوبُُاستخدمُالكلمةُ"وعندماُتُ ُُ،(15:35؛5:25ُُُُ؛1:4ُُُُ
ُالُيُ ُيقولهاُكوعد مُلناُبلُُ،هبخصوصُطلبُمناُشيءمعزٍ  نعمةُهللاُ)مثالُذلكُمزُُُتقدَّ
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إنُُُ.مةلقدُقدمُلناُزكرياُرسالةُكلُمنُالناموسُوالنع(.1:126ُُ؛7:116ُُُُ؛7:14ُُُُ
"ُوالنعمةُتوجَُا"ُعبارُةزُفيُاليوجَُُمجملُالناموس ُأرجعُإليكم".ف"ُُالعبارُةزُفيُُرجعواُإليَّ

ُ

بموتُُُُأسرُ ُبنفسُاألسلوب.ُ"هلُمسرة23:18ًُُلقدُتعاملَتُمعُالنصُالواردُفيُحزُ
"ُمرةُأخرىُتأخذُالكلماتُ"أالُُ؟حياأالُبرجوعهُعنُطرقهُفيُُ؟يقولُالسيدُالربُُالشرير

النصُتشريعيُبدالُُُُُُإنكُتجعلُهذاُُتستلزم القدرة على فعل ذلك.برجوعه"ُعلىُأنهاُُ
لكنُالربُُُُ،هذاُناموسُُُُال يجب أن نخطئ.منُجعلهُكرازي.ُإنكُتجعلهُيستلزمُأنناُُ

الشرير" بموتُ ُ أسر  "هلُمسرةُ بوضوحُُ،يقول:ُ ُُويتحدثُ الذيُُُ الخطيةُ عقابُ عنُ
شريرُويدركه.ُإنُهللاُيعطيُلمثلُهذاُالشخصُرجاءُالغفرانُوالخالص.ُإنُُهُاليستحق

ُُ.هاوالُيدركونُُ،بخطاياهمالُيشعرونُُةُعلىُأولئكُالذينُُيلثُقُُعكلماتُالناموسُتوض
اإلنجيلُألولئكُالمفجوعينُمنُجرَّاءُُُُملكنُحينئذُق د ُ ُُُ،ماُعليهمُأنُيفعلواُُُنإنهمُيرُو

ُباليأسُ.ُُيصابواأنُببونُالشعورُبالخطيةُومجرَُّ
ُبموتُالشرير"ُبعيدةُكلُالبعدُعنُ إذنُالكلماتُالمأخوذةُمنُحزقيال:ُ"هلُمسرةُأسر 

كناُفيُُُُُُفهيُتثبتُالنقيضُتماما.ُإنهاُتوضحُمدىُعجزناُإنُُ،إثباتُ"حريةُاإلرادة"
ُترفعنا ُأن ُإلى ُتزدادُسوًءا ُإنُحالتنا ُالواقع ُبوعده. ُإنُكلماتُُُمعزلُعنُكالمُهللا النعمة.

هللاُيقولُهذهُاألمورُُُلنعمةُهذهُضروريةُلخالصُالخطاةُ)إنُلمُيكنُاعتقادكُبأنا
ُالذيُنبُالكالم(.ُلنُيقبلُكلمةُالوعدُُحألنُهللاُي .ُأظهرُلهمُالناموسُخطاياهمُُهذهُإال

ناموسُهللا بقوةُ يشعرواُ لمُ الذينُ والدينونةُُ،إنُ الموتُ عندهمُخوفُمنُ الُُُ،وليسُ
ُيهتمونُبمواعيدُرحمةُهللا.

ُُُُ
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ية. و  الُمعل نة هللا إرادة الجدال العاشر:   إرادته السرِ 
 

ُمنُحزقيال بالسؤالُُُُللنبيعالقةُعلىُاإلطالقُُتوجدُُالُُُُ،فيُالنصُالذيُناقشناهُللتو  
بالناموسُدونُسواهم البعضُ إدانةُ البعضُعلىُُُُسببُحصولعنُُوالُُُُ،عنُسببُ

ُنعمةُهللاُدونُسواهمُ.
ُ

إراد بينُ نمي  زُبكلُوضوحُ أنُ ُويجبُ الم عَلنةُ السر  يةبةُهللاُ إرادتهُ إرادةُهللاُُُُ؛ينُ ففيُ
بلُُُُتفسرُعنُذلكنُسُُناُأنالسر  يةُيعتزمُأنُيهبُرحمتهُللذينُاختارهم.ُليسُمنُحق ُ 

ُفظُبهُلنفسهُ.تالُبماُيحُ،عليناُأنُنهتمُبماُأعلنهُهللاُره.هُونوق ُ أنُنجلَُّ
ُ

الُيندمُعلىُُُُُ،ُفيُجاللهفإنهُيعنيُأنُهللاُُ،هدبتطبيقُذلكُعلىُالنصُالذيُنحنُبصُد
ُ،يحزنُللموتُالذيُيجدهُفيُشعبهبحسبُماُأعلنُنفسهُللبشر،ُُ،ُلكنهئموتُالخاط

بإرادةُهللاُُُنسترشدمنُالمستحيلُأنُُ.ُُوقامُبعملُماُيضمنُإبعادُالخطيةُوالموتُعنهم
السر  يَّةُموجودُُ،ألنناُالُنعرفُماُهيُُ،السر  ية إرادةُهللاُ أنُ أنُنعرفُ يكفيناُ ُُُ،ةلكنُ

ل هُ. ُفنخافهُون ج 
ُ

ُُعُنُنتحدثإنُكناُُُ،لذلكُمنُالصوابُتماماُأنُنقولُإنهُإنُهلكناُفيكونُذلكُخطأنا
فناُبنفسهالذيُُهللاُُ أماُُ(.27:23ُُألنُالخطأُفيُالواقعُفيُإرادةُاإلنسانُ)متُُُُ،عرَّ

إنسانُُالسؤال الخطأُمنُكلُ لماذاُيجعلناُهللاُمسؤولينُُ،لماذاُالُيزيلُهذاُ عنُُُُأوُ
فهذاُليسُمنُحقنا.ُحتىُإذاُسألناُسؤاالُكهذاُُُ،إذاُكناُالُنستطيعُأنُنتحاشاهُُ،الخطأ

الذيُُُُ،20:9كماُيقولُبولسُفيُروُُُُ،فلنُنجدُاإلجابة أيهاُاإلنسانُ أنتُ "بلُمنُ
ُ"تجاوبُهللا؟

ُ
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 لطاعة. على االجدال الحادي عشر: اإللزام ليس دليال على القدرة 
 

  ،وصاياال  التي تجعله يحفظهي  كن قوة اإلنسان  "إن لم تإنكُتواصلُجدالكُبالقول:ُُ
وكذلك كل الوعود والتهديدات والتوبيخ    ،فإن كل التشجيع الموجود في الكتاب المقدس

كماُسبقُُُُأعودُوأقولُُتصبح بال معنى".  ،والبركات واللعنات وغيرها الكثير من األمثلة
ُُفإنهُكثيًراُماُتكونُالنصوصُالكتابيةُُ،وشرحتُ  الُيمكنُُُُ،ناواجباُمعيَُّتستلزمُُالتيُُُ

أحدُالنصوصُُُُ.أنتُُالحرة"ُكماُتفترضُُودُماُيسمىُبـُ"اإلرادةاستخدامهاُإلثباتُوج
لتد استخدمَتهاُ التيُ تثُُاألخيرةُ التي14ُُُُُ-11:30عمُموقفكُهوُ الوصيةُ هذهُ "إنُ

نك.ُليستُهيُفيُالسماءُحتىُتقولُمنُُمأوصيكُبهاُليستُعسرةُعليكُوالُبعيدةُُ
والُهيُفيُعبرُالبحرُُُُ،السماءُويأخذهاُلناُوي سمعناُإياهاُلنعمَلُبهيصعدُألجلناُإلىُُا

لنعملُبها،ُبلُالكلمةُُ إياهاُ لناُوي سمعناُ حتىُتقولُمنُيعبرُألجلناُالبحرُويأخذهاُ
ا،ُفيُفمكُوفيُقلبكُلتعمَلُبها"ُ. ُقريبةُمنكُجد 

ُ

أن  أيًضا بل ،استطاعتنا أن ننفذ الوصاياتوضح فقط ال  ،إن هذه الكلماتنتُتقولُأ
لكنيُأقولُإنهُلوُكانُذلكُحقاُهوُالمقصودُبهذاُُُُ،السهولةتنفيذ الوصايا غاية في  

لكانُعليناُأنُنقولُإنُالمسيحُأضاعُوقتهُهباًء.ُلقدُسكبُدمهُليحصلُلناُُُُ،النص
حيثُأنهُبإمكانناُأنُنعملُكلُماُيطلبهُُُُ،علىُالروحُالقدسُمعُأنناُلسناُبحاجةُإليه

يتفقُمعُجدالكُبأنُوجهةُالنظرُُفكيفُُُ،لوُكانُالحالُهكذاُلقائية.وتمناُهللاُبسهولةُ
ُبأنُُ "اإلرادة الحرة" ال يمكنها عمل أي صالح بدون النعمة ربما تكون صحيحة؟ القائلة

ُهلُنسيتُأنكُكتبتُذلك؟
هُفيُروَُُرُكَُوذَُُُ،14ُ-11:30الُيلزمنيُأنُأشيرُإلىُتفسيرُبولسُلماُجاءُفيُتثُُ

النظرُإلىُالنصُنفسهُلنرىُأنهُالُتوجدُكلمةُواحدةُقيلتُُكلُماُأحتاجهُهوُُُ.8:10
ُالمثال ُالحرة".ُعلىُسبيل ُ"اإلرادة ُ"عسرةُعليكُُ،عن ُالعبارات: ُ"بعيدةُمنك"ُماُمعنى "ُو

نهاُببساطةُتشيرُإلىُأشياءُعليناُأنُنحاولُأنُُإعبرُالبحر"؟ُُ"فيُُوُ"فيُالسماء"ُُو
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هُاألشياء.ُإنهاُتشيرُبكلُبساطةُُقدرتناُعلىُعملُهذنعملها.ُإنهاُالُتذكرُشيئاُعنُُ
ُالمدرسة ُتلميذُفي ُإدراك ُنطاق ُيندرجُفي ُأنُهذا ُأعلم ُأنا ُيمكننيُُُ،إلىُمسافة. لكنُماذا

ُالواضحُجداُأنُموسىُُاأواجهُجدُُإذاُكنتُ ُُُ،أنُأعملُبخالفُذلك الُبهذهُالحماقة؟ُمن
رفةُماهيةُالُألعذارُبعدمُمعدعُمجايللناموسُكانُأميناُفيُهذاُالنص.ُإنهُالُُُُعطٍُمك

ُآخُروُُُ،ناموسُهللا ُفيُموضع ُينظروا ُأن ُيلزمهم ُيطلبهُهللاُُُُال ُبإمكانهمُُوُُ،ليعرفواُما ليس
الناموس لعدمُحفظُ ُُ،التَّذر عُبالجهلُكسببُ القولُبأنهُغامضُوُ إنهُُُُ.الُيستطيعونُ

ُُ.الطاعةكلُأعذارهاُعنُعدمُُُُ"اإلرادةُالحرة"ُمنُُُفقدُج ر  دتواضحُكلُالوضوح.ُإذنُُ
ُ

إنهاُتريناُماُيجبُعليناُأنُُوأكررُهن اُأنُهذهُالنصوصُتريناُفقطُماُيطلبهُهللا.ُ
الُنستطيعُالقيامُبه.ُإنُالهدفُمنهاُأنُت ظهرُلناُكمُنحنُعاجزونُُُُوإنُكناُُ،نعمله

ُخطاة.
ُُ

ية.   الجدال الثاني عشر: يجب أال يبحث اإلنسان عن إرادة هللا السرِ 
 

ُُ إلى اآلنُ الجدُُجدالكنأتيُ العهدُ للنصُُمنُنصوصُ أهميةُخاصةُ تعطيُ إنكُ يد.ُ
أوالدكُُُُُُ"ياُأورشليمُياُأورشليمُ...ُكمُمرةُأردتُأنُأجمعُُُ،37:23المذكورُفيُمتُُ

لكان    ،هللا    لو أن كل شيء يحدث تماما كما يريد...ُولمُتريدوا".ُإنكُتجادلُبأنهُُ
 ي نصغ  ِرد  لنا أنلم تُ   ألورشليم الحق في أن تجيب: "لماذا تهدر دموعك؟ إن كنت  

ما   علينا مع أنك أنت الذي قررت    ةفلماذا أرسلتهم؟ لماذا تلقي بالمسؤولي  ،لألنبياء
 يجب أن نعمل؟ 

ُ

ُُُةيألنُأمورُهللاُالسر ُ ُُُ،ةنناُالُيجبُأنُنتطفلُعلىُإرادةُهللاُالسر  يَُّإُُةلكنيُأقولُثاني
ربناُيسوعُفُوقتناُآخذينُبعينُاالعتبارُُ.ُيجبُأنُنصُر(16:6تي1ُُأسمىُمنَّاُجداُ)

(.3:2ُُالذيُفيهُبيَّنُلناُماُيجبُوماُالُيجبُأنُنعرفهُ)كوُُُُ،ُالمتجسدهللاالمسيحُُ
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المتجسدُيقول:ُ"كمُمرةُأردتُأنُأجمعُ....ُولمُتريدوا". ُُصحيحُأنُهللاُ لقدُجاءُُُ
ُُُ،إالُأنُبعضُالناسُإذُتقسواُُ،وليقدمُكلُماُيلزمُلخالصُكلُالناسالمسيحُليتألمُُ

ُُي(.ُإنُنفسُاإللهُالمتجسدُيبكيُويرث5:1ُُ،11وهُ)يوُُرفضُُ،ةيإرادةُهللاُالسر ُ بحسبُُ
ليهلكوا.ُليسُُ،لهالكُاألشرار أنهُفيُمشيئتهُاإللهيةُيتركهمُعمداُ لناُأنُنسألُُُُمعُ

حيث أني قد حوصرت في "ُُ:لُالبعضقدُيقُوُُ.بلُأنُنقفُفيُرهبةُمنُهللاُُ،لماذا
لكنُُ  ،"هللا السري ة  دةفإني أتفادى األمر بالقول إننا ال نقدر أن نتطفل على إرا  ،مأزق 

ُُوقبلُذلُك19:9ُُُُ،21ُُُُُُإنهُالطريقةُالتيُجادلُبهاُفيُرُوُُ،هذاُليسُمنُاختراعي
إذاُُخاصةُُُُ،نحاولُأنُنشكُفيُإرادةُهللاُالسريَّةُُالواضحُأنهُيجبُأُُ.2:58إشُُُُفي

أماُُُُُ،فيُوقارهمُأنُيصمتواُُغراء.ُعليناُأنُنحثَّإلالحظناُأنُاألشرارُهمُفريسةُهذاُا
ُأُر ُأنُُإذا ُأحد ُالتساؤالتياد ُالمجالُمن ُفيُهذا ُيحاربُُُ،فليفعلُُ،تمادى ُنفسه لكنهُسيجد

ُصرة.نالُتكوُنُوسنرىُلمنُ،هللا
ُُ

 المخلِ صة.    قوة هللاظهر  ظهر ضعف اإلنسان كما يُ إن الناموس يُ  الجدال الثالث عشر:
 

ُُُ،يا"الوصاُُحفظا"إنُأردَتُأنُتدخلُالحياةُفُُُ،17:19اُآخرُهوُمتُُنص ُُُبستَُتاقلقدُُ
لكنكُُُُ،حرة   "إن أردت" إلنسان إرادته ليست  عبارةقال الكيف يمكن أن تُ ثمُتتساءلُُ

وأنها بدون         ،ال ترغب في الصالح  "اإلرادة الحرة"فيُموضعُآخرُوافقتُعلىُأنُُ
ُُاإلرادة حرة تماما. ثبتُاآلنُأنُُفكيفُلكُأنُتُ ُُ،النعمة ال يمكنها إال أن تخدم الخطية

نهُفيُكلُمرةُنقولُ"إنُأردت"ُأوُ"إنُكنتُترغب"ُفهذاُيعنيُبُحقاُأاهلُمنُالصُو
ُتُ  ُأن ُأردت ُ"إن ُنقول: ُأننا ُلنفرض ُلعملُذلك؟ ُإمكانية ُبداودقارَُأنُهناك فيتحتمُعليكُُُ،ن

المستحيلُحدوثُهذاُماُلمُيمك  نهُُُمنُُ،ُأالُيعنيُذلكُأنه"أنُتؤلفُمزاميرُكمزاميرُه
باراتُكهذهُلتريناُماُيمكنُأنُي عملُبقوةُُهللا؟ُلذلكُفإنناُنجدُفيُالنصوصُالكتابيةُع

هللاُوماُالُنستطيعُأنُنعملهُبأنفسنا.ُهذهُالعباراتُالُتريناُاألشياءُالتيُالُنستطيعُ
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ياءُبقوةُُعملُفيهُهذهُاألشنعملهاُبقوتناُالطبيعيةُفحسب،ُلكنهاُتعطيناُوعًداُبوقتُتُ ُُأن
تي:ُ"لوُحدثُوكانُلكُاإلرادةُُعنُالنصُالكتابيُالمقتبسُكاآلُُهللا.ُويمكنناُأنُنعب  ر

حينئذُُُ،منُهللاُالذيُيعطيهاُلمنُيشاء(ُُبُلوهذهُلنُتكونُمنُذاتكُُلحفظُالوصاياُُ)
لكنُفيُُُُ،الكيفيةُنرىُأنناُالُنستطيعُعملُأيُشيءُأ م رناُبههُُستحفظكُالوصايا".ُبهذ

أتيناُُفضعفاتناُنحنُمصدرها؛ُأماُإمكانياتناُفتُُ-جميعاُُُُاهملنفسُالوقتُيمكنناُأنُنع
ُبنعمةُهللاُ.

ُ
رين.الجدال الرابع عشر: لقد أُ   عطيت تعليمات العهد الجديد إلرشاد المبر 

 

ديدةُمنُالعهدُالجديدُلألعمالُالحسنةُواألعمالُُةُعلىُشواهدُعإنكُتستخدمُحجةُمبنيَُّ
السماوات،ُفإنهمُهكذاُُُفرحواُوتهللواُألنُأجركمُعظيمُفياالسيئة.ُعلىُسبيلُالمثال:ُ"

أن كل شيء يحدث ألن    لو(.ُأنتُتقولُإنه12:5ُُألنبياءُالذينُقبلكم"ُ)متُُطردواُا
وبذلكُتريدُ  ،لألعمال الصالحةهللا يريده أن يحدث، فال يمكن أن تكون هناك أي ميزة  

ُالنص ُيعني تستحق    ،مساعدة أن يعمل أعماال صالحة  أن اإلنسان يمكنه بدون أي  أن
"اإلراُُالمكافأة بدخول السماء. الخطواتُبحسبُحسنُجدا!ُ الحرة"ُخطتُبعضُ دةُ

بلُتريدهاُاآلنُُُُ،أنُتريدُوأنُتعملُصالحاُفحسبُُُُكتابك!ُ"فاإلرادةُالحرة"ُليستُقادرة
ُحقُالحياةُاألبدية!ُإذنُفماُهيُحاجتناُللمسيحُأوُالروحُالقدس؟أنُتست

ُ

لقدُُ للبسطاء!ُ الوضوحُ إنُاألذكياءُيمكنُأنُيكونواُعمياناُعنُأمورُهيُفيُغايةُ
بينُالعهدُالقديمُوالعهدُالجديد.ُفيُالعهدُالقديمُتوجدُقوانينُُالفرقُُزُُيفيُتميُُفشلتَُ

الوتهديداتُص ُ الوعودُ إلىُ لتجعلناُنهرعُ الجديدممتُ العهدُ العهدُُُُُ،موجودةُفيُ ففيُ
النعمةُوغفرانُالخطاياُالتيُحصلناُعليهاُفيُُُ،الجديدُيوجدُاإلنجيل الذيُفيهُنجدُ

ُالمصلوب ُتشجيعُاُُ،المسيح ُنجد ُلتُ ثم ُوتعليمات ُتبررواُُت ُالذين ُأولئك إذُحصلواُُُُ-نهض
ُبجسارة.ملواُالصليبُحنتجواُثمرُالروحُوليليُ ُُ-علىُالنعمةُوالغفرانُ
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د الُترىُفيُالكتابُُُفأصبحتَُُُُ،لقدُأصابكُالعمىُعنُكلُعملُالروحُالقدسُالمجد  
وهذاُأمرُعجيبُأنُيصدرُُُُ،المقدسُسوىُالقوانينُالتيُبهاُيجبُأنُيعيشُالناس

عنُشخصُقضىُالوقتُالطويلُفيُدراسةُالكتابُالمقدس.ُإنُالنصُالموجودُفيُُ
فقطُُُُفقدُق صدُبهُ،ثلُتأثيرُالنورُفيُالظلمةيماُُتأثيرهُفيُ"اإلرادةُالحرة"ُ،12:5متُ

ُُ.لُصعوباتُالعالمحتىُيمكنهمُتحمُ ُ-ُالذينُكانواُفيُالنعمةُأصالُ-ُتشجيعُالرسل
ُ

 الة هو وعد هللا وليس استحقاق اإلنسان. الجدال الخامس عشر: إن أساس الجع
 

لكنُالوعدُالُيبرهنُعلىُأنناُُُ،هوُنوعُمنُالوعودُ،12:5إنُاألجرُالمذكورُفيُمتُ
يبرهنُفقطُعلىُأنناُإذاُفعلناُأشياءُمعينةُفإنناُسننالُُُبُلنستطيعُأنُنعملُأيُشيء،ُُ

هو والسؤالُ تستحُُ:المكافأة.ُ التيُ األشياءُ نعملُ أنُ استطاعتناُ فيُ المكافأة؟ُُهلُ قُ
يستطيع الجري    كل من يركض، إذن كل منل"إن المكافأة موضوعة  البعضُيقول:ُُ

لوُُاأليسُهذاُمنطًقاُمضحًكا؟ُ)كانُيمكنُأنُيكونُاألمرُمفيدًُُ"لجائزة!اعلى يحصل 
ُأمكنُتأسيسُ"اإلرادةُالحرة"ُعلىُمثلُهذهُالمجادالت!(

إذن ال نستطيع أن نتحدث   ،يءما دام هللا يقرر كل شأنتُتحاولُأنُتجادلُبالقول:ُ
فإنيُأتفقُُُ،العملفيُُُُكارهٍُُُإنُكنتُتقصدُأنكُالُتعطيُمكافأةُلعاملٍُُُعن مكافأة.

فالُبدُأنُيتبعُذلكُمكافأةُأوُُُُ،لكنُعندماُيعملُالناسُصالحاُأوُشر اُمتعمدينُُ،معك
فإذاُُُُ،بقوتهمُالذاتيةُُُُعقابُمناسب.ُهذاُحقُمعُأنهمُالُيقدرونُأنُيغي  رواُإراداتهم

الُو فمنُ فقط،ُ بالنعمةُ الصالحُهيُ االستحقاقُاُضكانتُرغبتناُفيُعملُ إذنُأنُ حُ
ُبالنعمةُوحدها.ُماوالمكافأةُه

ُ

ماُهوُُُالُيجبُأنُنتحدثُعنُاالستحقاقُبلُباألحرىُعنُتبعاتُماُنفعل،ُفالُيوجُد
المجازاُة أوُشرُالُيستحقُ تننفدينونةُهللاُوجهُُ،صالحُ تأكيدُُانظُرتمُ ُ،األشرارُبكلُ

ُدُُ؛لىُالنقيضُاآلخرُهناكُملكوتُينتظرُاألتقياءُبدونُشكوع ُُلهمُبواسطُةُُألنهُقدُأ ع 
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ُ)متُُ ُالسماوي ُإذاُحاولنا34:25ُُأبيهم ُفسوفُ(. ُلنستحقُملكوتُهللا ُالصالح ُنعمل أن
غيرُطالبينُأيةُمجازاةُإالُُُالصالحُُوُنلنفشل،ُباعتبارُأنناُأشرار،ُأماُأوالدُهللاُفيعم

دُبالملكوتُُالكتابيةُالتيُتَُُُكذلكُفماُمعنىُكلُالنصوصمجدُهللا.ُإنُكانُاألمرُُ ع 
(.ُإنهاُبكلُبساطة7:2ُُ؛ُرو11:34ُُ؛ُأي7:15ُُأخ2ُ؛1:15ُُُُوتهددُبجهنم؟ُ)تكُ

ق صدُبهاُإرشادُوإيقاظُالناس.ُإنهاُُُلقدُ.توضحُنتيجةُالحياةُالصالحةُوالحياةُالشريرة
نعمله أنُ تعل  مناُماُيجبُ بلُ االستحقاقُ تتحدثُعنُ ُُالُ إلىُُوتشجعن، بهُ نقومُ أنُ اُ

كناُنشجعُأحداُبقولناُإنهاُكماُلوُُُُ.(13:16؛58:15ُُُُكو1ُُ؛1:15ُُُُالنهاية.ُ)تكُُ
ُأوُننذرُأحداُبأنُماُيفعلهُيغضبُهللاُ.ُ،هللاُُيرضإنُماُيفعلهُيُ 

ُ

ُبالسؤال:ُُ ُتجادل ُأن ُتريد إذا كانت   ،ا يزعج هللا نفسه بإخبارنا عن هذه األمورذ"لماهل
رة ُمسب ًقا؟ واإلجابةُهيُأنُهللاُينجزُقصدهُفيناُمنُخاللُكلمته.ُكانُبإمكانهُأنُُ مقر 

عاملينُمعه؛ُلذلكُُُُةًُلكنُمسرتهُأنُيجعلُمناُفعلُُ،تلكُالكلمةيعملُهذهُاألشياءُبدونُُ
ُُُ،فهوُيخبرناُبهذهُاألمورُفيُكلمتهُليشاركنا.ُإذنُفنحنُنرىُأنُهللاُيجريُإرادتهُفينا

حتىُيعلنُُُُ،المجازاةُوالعقابُُالحقائقُعنبعالمُكلهُُُللكنهُأيًضاُيعطيُكلمتهُلي خبرُُا
كلُهذهُالحقائقُالتيُُُوالحقيقةُهيُأنُُُنا.مقابلُضعفناُوشر ُ ُُ،ومجدهتهُُللعالمُكلهُقوَُّ

ُيقبلهاُاألتقياءُفيُقلوبهم.ُ،وُنقينكرهاُالبا
ُ

 الجدال السادس عشر: سيادة هللا ال تلغي مسؤوليتنا.
 

وتقولُُُُُ،"منُثمارهمُتعرفونهم"16:7ُُفيُمتُُُُالموجودالكُالنصُُجدأنُتستخدمُفيُُ
الثمر     ، نه ثمرنا وبالتالي ال يمكن أن يكون قد ُأعطي لنا من هللا بروحه إ  ِقيلإن 

ونقولُعيونناُمعُأنناُلمُُُ،هقبلنامعُأنناُُ،!ُنحنُنقولُمسيحناالواقعُإنُهذاُجدالُتافهف
ونُُلملهمُألنهمُالُيعُُغفرُااهُُ"ياُأبت34:23ُُحجةُأخرىُمنُلوُُُُعها!ُثمُاستخدمتَُننص

يفعلون" إُُ.ماذاُ تقولُ ُُأنتُ إرادتنا حرةنه لم تكن  أن يسامح  رِ لكان ح    ،لو  بيسوع  يٌّ 
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لكنُُ  ،يفعلوا خالف ذلك    ألن ليس لهم "إرادة حرة" ولم يكن في مقدورهم أن   ؛قاتليه
األوضحُلوُُاإلجابةُعليكُموجودةُفيُكلماتُربنا:ُ"الُيعلمونُماذاُيفعلون".ُهلُكانُ

صالح؟ُكيفُكانُلهمُأنُيريدواُماُلمُُُُالمسيحُإنهمُغيرُقادرينُأنُيريدواُماُهوقالُُ
صرُاألمرُنحفالُيُُ،قالُعنُافتقارُاإلرادةيُ ُُُيعرفوه؟ُالُيوجدُتصريحُأقوىُيمكنُأن

والُُُ،لكنهاُالُتعرفُحتىُمدىُالشرُالذيُتفعلهُُ،فيُعدمُاستطاعتهاُعملُالصالح
 تعرفُماُهوُالصالح!

ُ

إ تستندُ إنكُ ُُثمُ يو فيُ ماُجاءُ أن12:1ُُُُلىُ فأعطاهمُسلطاناُ قبلوهُ الذينُ "أماُكلُ
أن   ى لهم السلطان )الحق(كيف يُعط  وتقولُُُُ،أيُالمؤمنونُباسمه"ُُُ،يصيرواُأوالدُهللا
ُُ،أسألكُأنُتقرأُالنصُبعنايةُُيلكنما لم تكن هناك حرية لإلرادة؟    ، يصيروا أوالد هللا

لُا ابًناُهلل.ُإنُُُُإلىُكونهُُ،ابنُإبليسُُاإلنساننُلكاملُمنُكوُْفيتحدثُيوحناُعنُالتحو 
لكنهُيصبحُشيئاُعظيما!ُإنناُنصبحُأوالدُهللاُبعملُهللا،ُوليسُُُ،اإلنسانُالُيعملُشيئا

ُُعنُطريقُأيُممارسةُ"لإلرادةُالحرة"ُداخلنا.ُإنُيوحناُيخبرنا أنُإنجيلُالنعمة،ُُُُ
ُأوالدُهللا ُليكونوا ُالرائعة ُالفرصة ُللناس ُأيخلق ُإن ُلألعمالُ.ُُُأنادواُُُر، ُالحاجة ُدون ُُيؤمنوا

ُفيُليسُللناسُمعرفةُسابقةُبهما،ُوالُُانلكنُهذهُاإلرادةُوهذاُاإليمانُإنماُهماُأمُر
ألنفسهمُُُُطوانبإنُالناسُليسُبإمكانهمُأنُيستُُ.تهمُالذاتيةاستطاعتهمُأنُيعملوهماُبقوَُّ

ليُكيفُيمكنُأنُُوبالتاُُُ،إنجيالُيشملُاإليمانُفيُالمسيحُبأنهُابنُهللاُوابنُاإلنسان
يوحناُالُيكرزُبفضائلُ"اإلرادةُالحرة"ُبلُبغنىُُُُُيرغبواُفيُقبولهُأوُيستطيعواُذلك؟ُإن

كماُيوضحُيوحناُأيًضاُأنُالذينُُُُ،العالمُفيُاإلنجيلُُُُمعروفاُسابًقاُلكلُُ،ملكوتُهللا
قوةُُلنفسُالسببُالذيُتعارضهُ"اإلرادةُالحرة".ُإنُماُتعادلهُُُُُ،اإلنجيلُهمُق لَّةُُيقبلوُن

كماُأنهاُترفضُُُ،لذلكُهيُترفضُنعمةُهللاُُ،أنُالشيطانُيحكمهاُُ-"اإلرادةُالحرة"ُهوُُ
تطيعُُ أنُ باستطاعتهاُ أنهُ تظنُ الحرة"ُ "اإلرادةُ ألنُ فينا؛ُ الناموسُ يتممُ الذيُ الروحُ

الذاتهبمجُُالناموس ُأُُية.وداتهاُ )بولسُ موقفكُ لتدعمُ بولسُ منُ تقتبسُ إنكُ ظمُُعثمُ
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ُالحرة ُ"لإلرادة ُإذمعارض ُلطفهُوإمهالُه4:2ُُتستخدمُماُجاءُفيُروُُُُ"( ُبغنى ُتستهين ُُ"أم
"كيف يمكن ُُثمُتسأل:ُُ"وطولُأناته،ُغيرُعالمُأنُلطفُهللاُإنماُيقتادكُإلىُالتوبة؟

كانوا بال "إرادة حرة"؟ إن كان هللا  أن يكون هؤالء مذنبين باالستخفاف بأمور هللا إن  
 ، فكيف يدينهم؟هو من يقضي على هؤالء المُجب رين على فعل الشر

ُ

ُاألشرارُكمُهمُعاجزوُن4:2ُُأنُكلماتُروُُإجابتيُعليكُُ ُيرى ُأن ُبه ُق صد ُتحذير ُُُ،هي
ُيجهزهمُلقبولُنعمته.ُوبذلكُ،ويجعلهمُمتَّضعين
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 الفصل الثالث
 

 إرازموسرأي لوثر في تعليم 
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُاألول
 ُُُالجدالُالثاني
 ُُُالجدالُالثالث

ُُُُلرابعالجدالُا
ُُُالجدالُالخامس
ُُُالجدالُالسادس

ُُُالجدالُالسابع
ُُُُُالجدالُالثامن
 ُُالجدالُالتاسع

ُالجدالُالعاشرُُ
ُالجدالُالحاديُعشُر

 عشُرُالثانيُالجدال
ُالجدالُالثالثُعشرُُ
ُُُالجدالُالرابعُعشرُ

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ

ُأسلوبُإرازموس.
ُإرازموسُيلو يُالنصوصُالكتابية.

َيةُقلبُفرعونُ.تفسيرُإُر ُازموسُلتقس 
ُاستخدامُهللاُلطبيعةُالبشر.

َيةُاإلنسان. ُأسلوبُهللاُفيُتقس 
َيةُهللاُلقلبُفرعون.ُُُُ ُتقس 

ُُ.33-15:9تعاملُإرازموسُمعُماُجاءُفيُروُ
ُالمنطقُالطبيعيُيجبُأنُيسل مُبسيادةُإرادةُهللاُ.

ُ)بقية(ُ.33ُُ-15:9روُ
ُيتعايشاُ.سيادةُهللاُو"اإلرادةُالحرة"ُالُيمكنُأنُ

ُُ.3-2:1تعاملُإرازموسُمعُماُجاءُفيُمالُ
ُالخزافُوالطينُ.

ُبرُهللا.ُُ
ُالصُاإلنسانُهللُوحده.ُُُُُُُُُُُُُُبولسُينسبُخُ
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
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 . إرازموسالجدال األول: أسلوب 

بتجميعُعددُكبيرُمنُالنصوصُالكتابيةُلتدعمُُُُ،صيبُمقاوميكُبالذعرتأنتُتريدُأنُُ
ُمانُفقطُيدعمانناُهيُْصَُّبافتراضكُأنُنَُُُ،دوُحمقىنب"اإلرادةُالحرة"ُثمُتحاولُأنُتجعلناُُ

ُُ!9ويبدوُأنكُلمُتتأثرُبتناولُبولسُلهذهُالنصوصُفيُرو3ُُُُ-2:1،ُمال12:9ُُُُخرُُ
ُ

ُيُلموقفناُ.مهماُالقُونُألريكُدعيُْنُالنصَُّعلىُأيُحالُفإنيُسأتناولُهذيُْ
ُ

 يلِوي النصوص الكتابية.  إرازموس الجدال الثاني: 
 

ُاخترعتَُ ُأنُُُُلقد ُعلى ُتصر  ُأنت ُللنص. ُالواضح ُالمعنى ُلضياع صوص النأسلوباُجديدا
"اإلر  تعارض  الحرة"  التي  لها  ، البصورة واضحةادة  معناهايُ      شرح""  من  بد   برز 

إالُإذاُُُُ،قيمةونحنُيجبُأنُنصرُعلىُأنُمثلُذلكُ"الشرح"ُليسُلهُأيُُالحقيقي،  
خفُأنُنتمسكُبالمعنىُالواضحُللنص.ُفيُكلُموضعُآخرُعليناُأنُُالسكانُمنُُ

الُُقُوبعينُقواعدُاللغةُوالعاداتُواألمتَُُّ،تنثب تُعلىُالمعنىُالبسيطُوالطبيعيُللكلما
ذلكُفلنُيكونُهناكُماُهوُمؤكدُفيُأيُُالتيُخلقهاُهللاُبينُالناس.ُإذاُفعلناُعكسُُ
أنُنتساءلُُُكلُحالةُُُُفُيُُعلينالذاُُُُ،"شرحموضع.ُليسُكافياُأنُتزعمُاحتمالُلزومُ"

ُُتُأنثبُ إنُكانُهناكُحاجةُأوُضرورةُ"لشرح".ُإذاُلمُنُ  فلنُنحققُُُضرورُيُُشرحالُ
ُُشيئا.

ُ

هذا    نإ  فأنتُتقول  ،)فرعون(ُ"دُقلبهُُ"أشد ُ 21:4ُُُُخرشرحكُللنصُفيُُُُمنُُلنأخذُمثاالًُ
ى   ، ألننا أحيانا نقول شيئا مثل: "أنا أفسدتك" "،ال بد أن يعني: "سأسمح له أن يتقس 

الكلماتُواضحةُوشفافة؛ُالُُُُلكن  ،"بك عندما كنت مخطًئاق"أنا لم أعا  :عندما نقصد
.ُُتؤخذُكلمةُهللاُفيُمعناهاُالبسيطُكماُتوضحهُالكلماُتويجبُأنُُ،إلىُ"شرح"تحتاجُ

فقدُنجدُأنفسناُنفسرُالكلمات:ُ"خلقُهللاُُُ،نعيدُكتابةُكلماتُهللاُعلىُهواناُُيجبُأال
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ُيصنعهاُمنُعدم! ُلم ُلكنه ُ"لقدُوضعهاُفيُمكانها ُتعني: ُأنها ُُُ"السماواتُواألرض"ُعلى
فيُالعالمُيمكنهُأنُُأيُشخصُُُُةُأنذاُيعنيُبالضروُرهُُ،ُفإُنإذاُاتبعناُهذاُاألسلوب

ُبمجردُأنُيفتحُكتابهُالمقدس!ُ،الهوتيايكونُعالماُ
ُُ

 لتقِسي ة قلب فرعون.  إرازموس الجدال الثالث: تفسير 
 

ُ"أشددُقلبهُ)فرعون("ُُ ُللقول: ُتفسيرك حتمل بها الخاطئ أ"طول أناتي التي  أنه:ُُلقدُكان
وتفعلُنفسُالشيءُُُ".جعل فرعون أكثر تعنتا في الشرت  ،والتي تقود آخرين إلى التوبة

بأنُهذهُهيُالتفاسيرُُُ،سواكُمنُيقول،ُلكنُالُيوجد17:63ُُإشُُُُو18:9ُُمعُروُُ
ُالصحيحةُ.

ُ

ُحقُ؟ُُُُاُعلىملكنُمنُالذيُيقنعنيُبأنُهُُ،صحيحُأنكُتقتبسُمنُأوريجانوسُوجيروم
عقب.ُيقولُُُُلىهوُأنكُتقلبُمعنىُهذهُالنصوصُرأساُُعُُ،باختصارُإنُنتائجُشرحك

لهاُإلى: فرعون سيشدد قلبه".     "إنيقولُهللا:ُُُُهللا:ُ"إنيُأشددُقلبهُ)فرعون("ُوأنتُتحو  
ُإذا ُتحم  لُمسؤوليةُقلبُفرعونُعلىُرحمةُهللا. ُالكيفيةُفإنكُُواصلتَُُُُإنك لُُُبهذه ستحو  

الُشكُأنناُنعرفُأنُرحمةُهللاُيمكنُُُوغضبُهللاُإلىُرحمة.ُ،رحمةُهللاُإلىُغضب
يُبعضُالناسأنُتق ونعرفُأيًضاُُُ،لكنُغضبُهللاُيؤديُإلىُهذاُأيًضاُُُ،ودُإلىُتقس  

إلىُنفسُُُأنُرحمةُهللاُستلي  ن يمكنُأنُيؤديُ أيًضاُ القلوبُوأنُغضبُهللاُ بعضُ
دُُإليسُهذاُعذًراُللخلطُبينُغضبُهللاُورحمته.ُلقدُقالُُومعُذلكُفالنتيجة،ُُ نهُسيشد  

لكنكُقدُتجعلُهذهُالضرباتُمنُأعمالُُ،اترُضربقلبُفرعونُثمُابتالهُوعاقبهُبعُش
ُُ أيًضاُعندماُفرحمةُهللا! أكثرُتجاوًزاُمنُهذه؟ُإنُرحمةُهللاُظهرتُ هلُتوجدُفكرةُ

لكنُهذهُالضرباتُُُُ،عندماُتظاهرُفرعونُبالتوبةُُ،األخرُىُُُُل  قتُالضرباتُمرةُتلوعُ 
يُقلبهُ.كانتُالوسائلُالتيُاستُ  ُخدمتُلعقابُفرعونُوتقس  

ُ
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أ نفترضُ بتوقُ دعناُ أناتهُ يمارسُطولُ عندماُ القلوبُ يُ يقس   الفورُينُهللاُ عقابهُ ُُ،فُ
ىُبإرادةُهللاُوتليَّنُبأمرُُُُلذلُكُُ؛فستظلُالقلوبُهكذاُماُلمُيلي  نهاُروحُهللا فإنُالقلوبُت قسَّ

ُالوسيلةُالمستخدمةُ.ُُنبغضُالنظرُعُ،نفسُاإلرادةُاإللهية
 

نفس    سقوط  وبعد  ،ر الشمعهينصب الطين و ل  تصيكما أنه بنفس الشمس  "  أنتُتقول:
أشواكا؛    تنتج  ةثلكن األرض غير المحرو   ،تنتج ثمرا  ةثن األرض المحرو إف ،  المطر

و ن واآلخرون يتجددون".    ،هكذا بنفس طول أناة هللا لكنُهذاُالُيؤيدُُالبعض يتقس 
كلهم لهم "إرادة   -كل الناس متساوين    منطقكُعلىُاإلطالق.ُأنتُتصرُعلىُأُن

همُلكنُُ،أحرارُُُختيارُالكلالختيارُهللاُهوُالذيُيفر  قُبينُالناس.ُبدونُالكنُا  ،حرة"
ركتُإللهُأنكُتُ ُُُُوهذاُمعناه  ،ال يوجد اختيار  تقولُُوأنتُُ،فيُرفضُهللاُفقطُُأحرار
ُُُ،فهوُيضعُصالحهُأمامُالناسُُ،لمهدانونُأوُيخلصونُدونُعُ ي ُُُإذُأنُالناسُُ،عاجز

ذلك!ُهذاُأقصىُماُيستطيعهُالعقلُالبشري.ُثمُبعدُذلكُالُيستطيعُأنُيفعلُأكثرُمنُُ
اثن اخترعتُ إذُ الموضوعُ فيُ أحدثتُخلطاُ ُُْيُتلكنكُ الحرة" "اإلراداتُ الشمعُُُُ-نُمنُ

مانُهَُ.ُهذانُالمثاالنُالُيخدمانُحجتك،ُإنهماُي فُْةثوغيرُالمحرُوُُةثالمحرُوُُ،والطين
دعَُفق إذاُ اإلنجيلوُْطُ المحرُوُُ،ناُ غيرُ واألرضُ والطينُ والشمس؛ُ بغيرُُُة،ثالمطرُ

المحرُوُُ،المختارين واألرضُ ُُةثوالشمعُ ُ يُ اإلنجيلُ إنُ غيرُُزبالمختارين.ُ سوءُ يدُ
ُالمختارين،ُبينماُيجعلُالمختارينُأفضلُحاالُ.

 

ى قلب نفسه في وجه صالح هللا  لقدُاخترعتُتفسيركُبأن بحسب      ألنه   ،فرعون قس 
اه، فكرة غير معقولة.   يقولُهذا؟ُإنُُمنُُرأيك أن فكرة أن هللا الصالح هو من قس 

البشريُ بالعقلُ هللاُ علىُعملُ نحكمُ بذلك.ُهلُ ي صدمُ الذيُ هوُ فقطُ البشريُ العقلُ
لكانُكلُاإليمانُالمسيحيُغيرُُُُ،لوُكانتُهذهُهيُالقاعدةُُُ؟األعمىُاألصمُالشرير

عثرةُولليونانيينُجهالة"ُأنُيتجسدُُُليهودل،ُ"23:1كو1ُُمعقول،ُكماُيقولُبولسُفيُُ
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بُويجلسُعنُيمينُاآلب.ُإنُاإليمانُبمثلُهذهُاألمورُالُصلَُهللاُويولدُمنُعذراءُويُ 
ُلُمنُالعقلُالبشري.ي قبَُ

 

ي الموضوعُفيُأيُحالةُبجزمكُلكنكُلمُتوضح قلبه.   أن اإلنسان مسؤول عن تقس ِ
يُ ُُزلتَُُُما أنُ يمكنُ كيفُ تشرحُ بأنُ تفعلم طاَلًباُ أنُ الحرةُ اإلرادةُ منُ أموًراُُُطلبُ

ُيحم ُ  ُأن ُيمكن ُأنهالُُمستحيلة.ُكيف ُالحرة"ُمع ُ"لإلرادة ُالخطية ُتستطيعُُُُُُهللاُمسؤولية ال
ُأنُتفعلُشيئاُآخر؟ُأنتُتحتكمُإلىُالعقل.ُإنُهذهُاألمورُغيرُمقبولةُللعقلُالبشري.

ُ

نُُُمُُالناسُُحفظالُيمكنهاُأنُتُُ،ممارسةُكلُ"اإلرادةُالحرة"ُفيُالعالمتبقىُالحقيقةُأنُُ
يُقلوبهمُدونُعملُالروحُالقدس. ُتقس  

ُ

ألن هللا رأى كل ما  ،جعل فرعون ما كان عليه قد نه ال يمكن أن يكون هللا إ تَُلقدُقل
األصليةُُلكنُالمعروفُأنُهذاُالشاهدُهوُعنُخليقةُهللاُُ  ، عمله فإذا هو حسن جدا

انحدرناُمنُساللةُشريرةُُُ،بماُفيُذلكُفرعوُنُُ،فكلناُُ،ومنذُذلكُالوقتُُ،قبلُالسقوط
لوُأنُهذهُالكلماتُق صدُُ السقوط،فاسدة.ُحتىُ إلىُُُُبهاُأعمالُهللاُبعدُ فإنهاُتشيرُ

منُاألشياءُحسنةُُُ،ُفهناكُالكثيرلهاُُالناسُُنظرةُُوليسُُ،طريقةُهللاُفيُرؤيةُاألشياء
نُواألحزانُواألخطاءُحَُالمُ ُُُ-رديئةُفيُعيوننا.ُعلىُسبيلُالمثالُُُُفيُعيونُهللاُلكنها

إنُاإلنجيلُهوُأفضلهاُُُجحيمُوكلُأعمالُهللاُالفضلىُهيُرديئةُفيُعيونُالعالم.وال
ُأيُشيءُآخرُ.ُأكثرُمنجميعا،ُلكنهُمكروهُمنُالعالمُ

ُ
ُ

 الجدال الرابع: استخدام هللا لطبيعة البشر.
 

ينا   فينا أو  هللا تأثيرات شريرة  حدثيُ   كيفالناسُُُُيتساءلُبعضُُقد يسلِ منا      أو  يقس ِ
نخط ويجعلنا  الكتاب    يجب  ؟ئلشهواتنا  به  يخبرنا  بما  قانعين  نكون  ُُالمقدس. أن 

إجابتيُهيُأنهُبدونُالنعمةُالتيُتختار،ُفإنُهللاُيتعاملُمعُالناسُبحسبُطبيعتهم،ُ
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ُتطًياُحصاناُلهُرجالنُسليمتانُأوُثالثُةملُإنساناُمألنُطبيعتهمُشريرةُومنحرفة.ُتخيَُّ
إنُقيادتهُللحصانُمتوقفةُعلىُحصانه،ُفالحصانُيسيرُببطء،ُلكنُماذاُيفعلُُُ.فقط

نُتسيرُبسرعةُُص ُحُ نُجيدة،ُفمعُأنُباقيُاُلص ُصانُبرفقةُحُ هذاُالُحالفارس؟ُإنهُيقودُُ
ُشفاؤه.ماُلمُيتمُُ،فإنُحصانهُمضطرُأنُيسيرُببطء

ُ

حدوثُُُُالنتيجةفُُ،هكذاُيمكنكُأنُترىُأنهُعندماُيعملُهللاُأشياءُبواسطةُأناسُأشرار
األشرارُناسُوالُُ،لكنُهللاُنفسهُالُيمكنُأنُيفعلُشر ا.ُإنُهللاُهوُالسيدُ،أشياءُشريرة

شرُاإلنسان.ُإنُُُُهمُخليقةُهللاُويخضعونُلسيطرته.ُإنُهللاُالُيعل  قُسيادتهُبسبب
والنتيجةُأنُاإلنسانُالُيستطيعُأنُيتوقفُُُ،اإلنسانُالشريرُالُيستطيعُأنُيغي  رُحالته

ُماُلمُيغي  رهُروحُهللا.ُ،عنُأنُيخطئُويضلُباستمرار
ُُ

 نسان.ة اإل الجدال الخامس: أسلوب هللا في تقِسي  
 

بلُ يكرهونُ إنهمُ أنفسهم.ُ إرضاءُ هوُ يهمهمُ ماُ كلُ هللا،ُ بإرضاءُ األشرارُ يهتمُ الُ
عندماُُُوويقا خاصةُ بصفةُ ينطبقُ هذاُ األنانية.ُ بشهواتهمُ تمتعهمُ يعيقُ ماُ كلُ مونُ
ُاإلنجيليواجَُ ُفي ُباإلنجيل. ُبذواتهمُُ،هون ُالملتويةُوثقتهم ُأمامُرغباتهم ُالطريق ُ،يقطعُهللا

ياُضدُهللاُوكلمتهُ.ُعلهماألمرُالذيُيج ُأكثرُمرارةُوتقس  
الناس قلوبُ فيُ يخلقُشراُجديداُ فيهمُُُُ.إنُهللاُالُ فعالُ الموجودُ الشرُ يستخدمُ إنهُ

بُ ُُهقالُداودُعنُشمعي:ُ"دعُو10:16ُُصم2ُُمة.ُفيُُيألغراضهُالصالحةُوالحك ُُ،َيس 
ُداود" ب  ُُُ،وُداُُدبَُّيسُُلكنُهللاُلمُيصدرُأمًراُأنُشمعيُيجبُأنُُُ،ألنُالربُقالُلهُس 
ستعملُماُهوُطبيعيُبالنسبةُُ،نُأنُإرادةُشمعيُالشريرةبلُاألحرىُأنُتسي دُهللاَُضمُ 

ُنُقصدهماُهللاُ.يُْاللذُ،لهاُفيُالزمانُوالمكان
ُُ
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 فرعون. الجدال السادس: تقِسي ة هللا لقلب
 

ُبروحهُُفرعوُنُُطبيعةُُهللاُُلمُيغي  رُُحالةُفرعون.ُُإلىُُلنرجُعُُ،ماُسبقُُعلىُُءًُبنا
عندماُُُُُس.ُلقدُبقيتُإرادةُفرعونُشريرةُفاجرة.ُكانُفخوراُبقوتهُوعظمته،ُلذلكالقدُو

لقدُازدادُُُُُُلمُيضبطُنفسهُأنُيردُبأسلوبُشرير.ُُ،أصابهُهللاُبشيءُضايقهُوأسخطه
ُعنادهُورفضُاإلصغاءُلصوتُالعقل.

ُ

لُُيقُوُُإنُكلماتُالكتابُالمقدسُيجبُأنُت فهمُبحسبُمعناهاُالواضحُالبسيط.ُعندما
ُ".ىيتقسَُُُّ:ُ"لكنيُأشددُقلبهُ)فرعون("ُفإنهُيقصدُبذلكُ"سأجعلُقلبُفرعوُنهللا

ُ

ىُُاأكيدًُتصريًحاُُُُقدُعرفُهللاُوصرَّح عرفُُُوبنفسُالتأكيدُُ،بأنُفرعونُالُبدُأنُيتقسَّ
أنُفرعونُلنُيستطيعُأنُيوقفُأعمالُهللاُنحوه،ُوقدُعرفُهللاُأنهُنتيجةُلذلكُفإنُُ

ُاإلرافرعونُسيزدادُُ ُإن ُالشريُرسوًءا. ُالشر.ُُةدة ُإالُفيُعمل ُيوجُ ُُُُالُترغب دُُحتىُعندما
الشريرةُالُتزدادُُليؤثرُفيها،ُفإنُاإلرادةُُُُُ-مثلُاإلنجيلُُُُ-هللاُبعضُاألمورُالصالحةُ

ية. ُإالُسوًءا.ُإنهاُتصبحُمتقس  
ُ

هذاُالسؤالُكأنكُُُ؟ال محالةنتائج سيئة لماذا ال يُكف  عن وضع ضغوط ستؤدي إلى 
ُعنُأنُيكونُهللا.ُالُيمكنناُأنُنتخيَّلُأنُهللاُيكفُعنُعملُُطلبُمنُهللاُأنُُت يك فَّ

ُبطريقةُسيئة.ُُنُود ُرُ إالُأنُاألشرارُسيَُُُ،شيءلالُُ،الصالح
ُ

إرادةُهللاَُُُُيمسُُلهذاُالسؤاُُفي أناس أمثال فرعون؟  ةلماذا ال يغيِ ر هللا اإلرادات الشرير 
(.ُإنُكانُهذاُيضايقُأحدا33:11ُُاالستقصاء"ُ)روُُالسر  ية،ُحيثُ"طرقهُأبعدُعنُُ

المختارونُفسيحتفظونُُُُُأماُُ،يغي  رُالتب رمُشيئافليكن.ُلنُُُُ،محصوراُبالمنطقُالبشرُي
نحاولُأنُُُُاليجبُأ  "؟لماذا جعل هللا آدم يسقط"ُُ:ثباتهم.ُعلىُنفسُالوتيرةُقدُنسألب
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ُُُ.يريدهليسُموافقتناُعليهُبلُألنهُُُُايجعلُماُيفعلهُهللاُصوابًُُُماُُنضعُقواعدُهلل.ُإن
ُالبديلُالوحيدُهوُأنُتضعُخالقاُآخرُفوقُهللاُ!

ُ

الكتاب إلىُالنصُ البدعناُنعودُ الواضحُ المعنىُ إنكُتتجاهلُ للنصُألنكُالُُيسي.ُ طُ
شفُهدفُتثمُتضعُ"شرحك"ُله،ُلكنناُيجبُأنُنفحصُالنصُفيُقرينتهُلنكُُ،تحبه

ُُ،ةُالضرباتطُهوُأنُهللاُسيشددُقلبُفرعونُبواسطُيسالبده.ُإنُالمعنىُالمؤلفُوقص
إنه ال بد أن يكون بواسطة طول أناة هللا وليس بالعقاب الفوري لفرعون. لكنكُتقولُُ

بينماُكانُفرعونُُُُ،طويلةُُانظرُإلىُالقرينة.ُلقدُانتظرُهللاُبصبرُمدةُُمرةُأخرىُأقوُل
ُُُ،هللاُإنهُسيشددُقلبُفرعوُنُُيصيبُبنيُإسرائيلُبضيقُشديد.ُواضحُأنهُعندماُقال

لُمنُطولُأناتهُوليسُاالستمرارُفيها.ُنحنُُُ-مختلفُُُُفإنهُنوىُعلىُشيء أيُالتحو 
رُشعبهُمنُمصر.ُلقدُقصدُُُُُ.ُلقدُكانُهللاُينوُيفرُقنعرفُلماذاُكانُهناكُُ أنُيحر  

ُُُ،باُإضافيةُللثقةُفيه.ُإنُمقاومةُفرعونُاستدعتُضرباتُأكثرأنُيعطيُشعبهُأسبا
بلُنرىُموسىُيسجل:ُ"فاشتدُُُ،ليسُذلكُفقطُُُُبتُقوةُهللا.ثُْوكانتُكلُضربةُجديدةُتُ 

ينُفيُُيليكماُتكلمُالرب".ُبهذاُكانُإيمانُاإلسرائُُقلبُفرعونُفلمُيطلقُبنيُإسرائيل
ُهللاُيزدادُقوةُ.

ُ

رُ فتُ ُُع أو يتمرد،في أن يخض    "اإلرادة الحرة "لفرعون  إنكُتريدُأنُتكونُُ أنُُُُُعلىُُص 
ى قلب نفسه وليس هللا. تعرفُماذاُيعنيُهلُُُُالنص يعني أن فرعون هو الذي قس 

ُلمُيستطعُأنُيخبرُموسىُُُُ،حرة"الذلك؟ُهذاُيعنيُأنُهللاُاعتمدُعلىُإرادةُفرعونُ" وأنه
دُقلبُفرعون.ُلقدُدفعُفرعونُليفعل،ُُوشعبهُمسبقاُبماُيحدث،ُلكنُُ الواقعُأنُهللاُشدَّ

اُالُيمكنُأنُيدعمُهذاُُماُيتفقُمعُطبيعته.ُإذًُبولمُيكنُأمامُفرعونُإالُأنُيتصرفُُ
ُضدهاُ.ُُُبلُعلىُالعكسُيقدمُالحجةُالقويةُ،"اإلرادةُالحرة"النصُ

ُُ
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 . 33-15:9ما جاء في رو مع   إرازموسل الجدال السابع: تعامُ 
 

علىُالتمسكُ"باإلرادةُالحرة"ُمهماُكلفُاألمر؛ُُُُصرُ عذَّبكُهذاُالنصُكثيرا.ُأنتُمُ لقدُُ
دعناُنكونُواضحينُُلذلكُفأنتُتقدمُكلُأنواعُالتناقضاتُخاصةُعنُعلمُهللاُالسابق.ُُ

لقدُعرفُهللاُمسبقاُأنُيهوذاُسيخونه،ُإذنُُُُ،جداُمنُهذاُالقبيل.ُعلىُسبيلُالمثال
غيرُذلك.ُالُشكُُُرُفقوةُليتصُُةيهوذاُأيَُّلكنُُتكانُالُبدُأنُيصبحُيهوذاُخائنا.ُلمُُ

ماُيتفقُمعُطبيعته.ُلقدُعرفُهللاُمسبقاُكيفُأنُلريةُوطوعاُُأنُيهوذاُتصرفُبحُ 
زُالتنفيذُعندماُقررُذلك.ُإنهُُيوقدُجعلُهللاُالعملُفيُحُُ،ًماُأنُيخوُنزَُيهوذاُكانُم ل

الُطائلُمنُحديثكُعماُيسمَّىُالعلمُالسابقُلإلنسان،ُألنهُأبعدُماُيكونُعنُعلمُهللاُُ
ُذلك،توقعناُُالُألنناُُُُ،فيحدثُُبق؛ُفنحنُنعرفُمثالُأنُكسوفُالشمسُسيحدثالسا

يعنيُالُتقبلُهذاُفهذاُُُُنهُأنبأُبه.ُإنُكنتَُهللاُبشيءُفإنهُيحدثُألُُئلكنُعندماُينب
ُاته،ُبلُإنكُتنكرُهللاُنفسه.إنذاُركلُوعودُهللاُُوُضأنكُتقو ُ 

ُ

ُالجيدُالذيُيقبلُتعاليمُبُو بأنُهللاُيشاءُماُيعرفهُُُُُ،لسفيُأحدُالمواضعُلديكُالحس 
إنكُبذلكُُُنك تجد أن ذلك صعب.إثمُأفسدتُكلُشيءُبقولكُُُُ،مسبًقاُوهكذاُيحدث

ُلكنه ال يعدو أن يوبخ الذي يجادله   ،ةن بولس ال يشرح الفكر إنُتهربُبقولكُُتحاولُأ
سريعةُعلىُُُُإنُلمحةُُ.(.ُليسُهذاُأسلوباُتتعاملُبهُمعُالنصُالمقدس20:9)روُُ
سببُللتوبيخُإنُُُُظهرُأنُبولسُالُيشرحُالموضوع.ُفيُالواقعُليسُهناكستُ ُُ،النص

أناسُيجادلونُضدُشرحه.ُُ يقلمُيكنُهناكُ "أجيزُكل19:33ُُُُتبسُخرُُإنُبولسُ
ُُُ،ىُمنُأتراءفُوأرحمُمنُأرحم"وأتراءفُعلُُ،جودتيُقدامك،ُوأناديُباسمُالربُقدامك

ُأعمالُهللا ُبأن ُبولس ُيشرح َيةُُ،ثم ُتْقس  ُأو ُاإلنسانُُُُ،سواءُكانتُرحمة ُإرادة ُتعتمدُعلى ال
األفعالُُيضمنُنُبولسُيوضحُأنُعلمُهللاُالسابقإُُ.علىُاإلطالقُبلُعلىُهللاُنفسه

رادةُالحرة"ُاإل"وُُالتيُيفعلهاُالناس.ُإذاُحاولناُأنُنثبتُدورُكلُمنُعلمُهللاُالسابق
ُُ.10نفسُالرقمُهو9ُُُتماماُكمحاولةُإثباتُأنُُُ،لإلنسانُسنواجهُمشاكلُعويصة
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ُ

حرة"ُ "إرداةُ يملكونُ الُ أنهمُ فكرةُ يعارضونُ الذينُ ألولئكُ هُ موجَّ بولسُ توبيخُ إنُ
الذيُُُُُُتعتمدُعلىُإرادةُهللاُوحده.ُهذاُهوُالموضُعأنُكلُاألشياءُُُُحقيقةُُيعارضوُنُو

مةُللهيبةُفتقول:ُ"لتكنُمشيئتكُُلهُ هللاُفيُأحكامهاُالرائعةُالعجيبةُالمُ رُعظمةُُق ُ عندهُتُو
ُ(ُ.10:6كماُفيُالسماءُكذلكُعلىُاألرض"ُ)مت

ُ
 الجدال الثامن: المنطق الطبيعي يجب أن يسل م بسيادة إرادة هللا.

 

لوُأنُُُُ،للشفقةُُاأنُيسل  مُبأنُهللاُسيكونُإلهاُضعيفاُجداُمثيرًُُُالُبدُللذهنُالطبيعي
.ُالُشكُأنُالناسُسيعترضونُضُباألحداثابقُالُي عتمدُعليهُويمكنُأنُي نقعلمهُالس

يهمُويدُُخلَّىُعنهمتسيعلىُفكرةُأنُهللاُالصالحُُ كانتُمسرتهُفيُُُُُُهم،ُكماُلوينويقس  
ووصلتُُ،أكثرُمنُمرةُُالفكرةشخصياُبهذهُأناُُخطاياهمُوعذابهمُاألبدي.ُلقدُتعثرتُ 

حتىُأنيُتمنيتُلوُلمُأ خلقُإنسانا.ُ)كانُهذاُقبلُأنُأعرفُُُُ،منُاليأسُُألعمقُهوةٍُ
النعمة(.ُلهذاُالسببُحاولُالناسُُُُُُومدىُقربهُمُنُُ،قوةُالشفاءُالكامنةُفيُهذاُاليأُس

ُيُكلمةُهللاُ.ل  مُبوضوحُوبساطةُفوكانُلهمُمنطقهمُأمامُماُعُ ُ،أنُيجدواُ"تفاسير"
ُ

حتىُلوُُُ،رُعلىُالتسليمُبسيادةُإرادةُهللالكنهُسي جبَُُ،يستاُءيمانُمعُأنُمنطقُعدمُاإل
ُُ–نُفيُضمائرُالناسُيُْلمُيكنُهناكُكتابُمقدس،ُذلكُألنُهناكُشيئينُمكتوبَُ

ُخطأ.ُوأنُلهُسبقُالمعرفةُبكلُاألشياءُدونُاستثناءُأوُ،األولُهوُأنُهللاُلهُالسيادة
ُُ
ُ

 )بقية(. 33-15:9لتاسع: رو الجدال ا
 

وليسُهناكُُُ،ُمثلُالخزافنُالناسُمثلُالطينُوهللاإيقولُبولسُُُُ،20:9ُُُُ،21فيُروُُ
ُ.أوضحُمنُأنُذلكُيعنيُأنُغرضُبولسُالكليُهوُإنكارُ"اإلرادةُالحرة"ُفيُاإلنسان

الكليُمن لتُُإنُالغرضُ أنهُلوُكانتُهناكُقوةُفيُاإلنسانُ الرسالةُهوُ خل  صُُهذهُ
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عندماُيوضحُبولسُأن23ُُُُ-20:11فائدة.ُوفيُأصحاحُُُُإنُالنعمةُتكونُبالنفسه،ُف
ىُعملُهللاُفيُُهذاُالُ"إلراداتهمُالحرة"ُبلُإُلُكثيرينُمنُاألممُسيخلصون،ُفإنهُينسب

ُ"تطعيمهم".
ُ

ُ
 الجدال العاشر: سيادة هللا و"اإلرادة الحرة" ال يمكن أن يتعايشا. 

 

القابل   بالنسبة لعلم هللا السابق غير"تقول:ُُإنكُُُُ.دُلكُمثاالُمنُأسلوبُتفكيركوُرأس
بإمكانه أن   را أن يصبح خائنا؛ وبالرغم من ذلك كانفإن يهوذا كان مُجب    ،للنقض

 . "يغيِ ر إرادته
ُ

كانُُُحق،ُفإنُهذاُيعنيُأنهعلىُُُُوسؤاليُلكُهو:ُهلُتدركُماُالذيُتقوله؟ُلوُكنتَُ
الُتتعاملُمعُُُُيرُجديرُبالثقة.ُأنتَُويجعلهُغُُ،هللاُالسابقُُميهوذاُأنُيغي  رُعلُُبإمكان

كهُفيُتُربهُقائدُالجيشُالذيُيقودُجيشهُإلىُالمعركةُثمُيشُْالمشكلةُبأيُحال.ُإنكُتُ 
ُالحاجةُإليه!ُإذُأنكُُ ُُُ-عنُشيءُآخرُُُُتتحدثالوقتُالذيُيكونُفيهُالجيشُفيُأَمس  

ت ل  بسيادة هللا.ما إذا كانت إرادة   تجيبُعلىُسؤالُُفأناُأسألكُسؤاالُوأنتُُُُاإلنسان تخ 
ُبسهولةُُ،آخر ُتتخلصُمنُمأزقك ُأدعك ُلن ُتواجهكُُُُ.لكني ُالتي ُالورطة ُتواجه ُأن عليك

أال يخون، ويجب بالضرورة أن     "كان بإمكان يهوذا..ُكيفُيتفقُهذانُاألمرانُمًعا؟ُُ
ُأليسُذلكُتناقضا؟ُخون".ييهوذا 

ُ
 .3- 2:1ما جاء في مال مع  إرازموسل الجدال الحادي عشر: تعامُ 

 

ُبدُلناُأنُنعودُإلىُالنصُالثانيُمنُالنصْينُاللْذينُاعترفتُبأنهماُيمكنُأنُيدعماُُال
تك؟ُيقولُحجمعُأنكُفيُالواقعُتنكرُأنهماُكذلك.ُماُهيُُُُ،"اإلرادةُالحرة"موقفيُمنُُ

أن ذلك ال  "واضح  يرُي ستبعدُلصغير"ُوتفسيركُلذلكُهو:ُُب"ك23:25ُُالوحيُفيُتكُُ
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هللا قد يشاء أن إنسانا يصبح خادما أو فقيرا دون   عالقة له بخالص اإلنسان؛ ألن 
 ض من الخالص األبدي".أن يُرف  

ُ

ل تستطيعُُالذهُنمتزعزعُُإنسانُُمنُُُُكياُ لكنكُالُ الحقيقة!ُ الهروبُمنُ إذُتحاولُ ُ،
ُاستخدامُبول هلُيسيءُبولسُُُُ.13ُ-12:9فيُروُُُُالموجودُُلنصلسُُالهروب.ُفك  رُفي

الكتابية النصوصُ اُُ،استخدامُ الوقتُ يرسفيُ المسيحية؟ُُُُيلذيُ العقيدةُ أساسُ فيهُ
لكنها   ،"هناك أمور كان لها وقعها على بولسبالتأكيدُال!ُلقدُتجاسرُجيرومُوقال:ُُ

لكنُهذاُليسُدليالُُُُ،هذاُُليمكنُلجيرومُأنُيقُو".  ةغير موجودة في القرينة األصلي
يُُعلىُصحةُماُقال.ُإنُهناكُأناساُمثلُجيرومُالُيفهمونُبولسُوالُالنصوصُالت

فيُُ أتفقُمعكُ أناُالُ تك  يقتبسها.ُ يخدم   23-21:25أن  شخص  إلى  فقط  تشير 
قتباساُابولسُيقتبسهاُُُُُُلكنُدعناُنفترضُذلكُللحظة،ُومعُذلكُيمكنناُأنُنرُىُُاآلخر،

أوُعيسو.ُإنُماُيناقشهُُُُهناكُاستحقاقُأليُمنُيعقوبُُليبرهنُأنهُلمُيكنُُ،صحيحا
وهوُيثبتُأنُُُُ،اُباستحقاقاتُ"اإلرادةُالحرة"اُماُقيلُعنهمقدُبلغُُابولسُهوُماُإذاُكان

دُقبلُوالدتهماُ. د   ُاإلجابةُال،ُفالكلُقدُح 
ُ

إنهُُُُ."مجردُخدمةُوضيعة"الُيجبُأنُيؤخذُبمعنى23:25ُُُُإنُتعليقُبولسُعلىُتكُُ
لىُالخالصُاألبدي.ُلقدُكانُيعقوبُواحداُمنُشعبُهللا.ُإنُالوعدُلهُُيحملُداللةُع

الوعدُبالمسيحُُوُُُُ،الروحُوُُُ،الكلمةُوُُُ،البركةُُُ-لشعبُهللاُُُُشملُكلُأولئكُالذينُينتموُن
ناُعلىُجيرومُُُُوماُبعده؛27:27ُُوهذاُيؤكدهُماُجاءُفيُتكُُُُ،ومملكتهُاألبدية لذلكُفرد 

الرسل اقتبسهاُ التيُ أكثرُمنُُلهاُقوَُُُُّ،هوُأنُكلُالنصوصُ تهاُفيُقرينتهاُاألصليةُ
ُجيروم!ةُتهاُفيُكتابقوَُّ

ُ
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كمُقالُفإنناُنقرأ:ُ"أحببتُ ُُ،الذيُيقتبسهُبولس3ُُُ-2:1مالُُُُمنُحيثُالنصُالموجودُفي
ُيعقوبُوأبغضتُ ُأخاُليعقوبُيقولُالربُوأحببتُ ُب.ُوقلتمُبَمُأحببتنا؟ُأليسُعيسوالُر

ُجبالهُخراباُوميراثهُلذئابُالبر  ية".ُوجعلتُ ُ،عيسو
ُ

هذهُُُُللهروبُمنُالمعنىُالواضحُلهذهُالكلمات.ُأوُلأنتُياُإرازموسُلكُثالثةُأساليبُُ
محبة  ألن    ،ال نستطيع أن نأخذ هذا الكالم حرفيًّا  "إننا يتضحُفيُقولك:ُُالمحاوالتُُ

أي أثر    اليس بهمبشر وكرههم، فمحبة هللا وكرهه  العن محبة    انهللا وكرهه يختلف
البشرية أنناُجميعاُنعرفُأنُمحبةُهللاُوكرههُالُيشمالنُُ.  "للمشاعر  وإجابتيُهيُ

ُ،يحبُهللاُويكرهُُُُذيُنحنُبصددهُيستلزمُأالُنسألُكيفلكنُالسؤالُالُُ،عواطفُبشرية
لُاالنتباهُإلىُالسؤالُُُُ؟بلُلماذاُيحبُهللاُويكره حب هللا  يكيف  لكنُألنكُأردتُأنُتحو  

دعناُنصرفُلحظةُلكيُنرىُإنُكانُهذاُيخدمُموقفك.ُالواقعُال.ُإنُمحبةُهللاُُُُ،ويكره
اُفيُهللاُأبديانُالُيتغيران.ُلقدُمفهُ ُُُُللتغيرُمثلُمحبتناُوكرهنا،ُُةوكرههُليساُعرض

منُذلكُيتضحُأنُمحبةُهللاُوكرههُالُينتظرانُُُ."اُقبلُأيُإمكانيةُللـُ"إرادةُالحرةثبَّتتَُ
ماُهوُاألمرُُُ؟لماذاُيحبُهللاُأوُيكرهُُنسألُُ،ُوهذاُيتضحُأكثرُعندمااستجابةُالبشر

فعاله،ُألنُُُالمحتملُالذيُجعلُهللاُيحبُيعقوبُويبغضُعيسو؟ُبالتأكيدُليسُشيئا
لممارسةُ"اإلرادةُهماُقدُتحددُوأ علنُقبلُأنُيولدا.ُلمُيكنُهناكُمجالُُمنموقفُهللاُُ

ُالحرة"ُفيُهذهُالمرحلةُ.
ُ

إنه ال يبدو المحاولةُالثانيةُللهروبُمنُالمعنىُالواضحُللكلماتُهيُهذه:ُأنتُتقولُ
ُُتفترضإنكُُُُأن مالخي يتحدث عن الكراهية التي ندان بها الدينونة األبدية. أنُُُُ

ُُُضترافمرةُأخرىُأقولُإنُهذاُاُُمالخي يتحدث عن متاعب ُتختبر هنا على األرض.
الثانيةُإنُكانتُُُُُبأنُبولسُيسيءُاستخدامُالنصوصُالكتابية.ُدعناُنرىُللمرةُُافترائي

أنُقصدُبولسُفيُُُُمحاولةُالهروبُمنُالمعنىُالبسيطُللكلماتُتخدمُموقفك.ُالمؤكد
حتىُعلىُغيابُاالستحقاقُالتامُأوُممارسةُ"اإلرادةُالحرة"؛ُُُُهذهُاألعدادُهوُالتأكيد
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استخدمُتوضيحاُمناسباُُُُدلوُكانُبولسُيتعاملُمعُأمورُت خَتَبرُعلىُاألرضُفقط،ُفق
أنُمالخيُيشيرُُُضتُرفمنُيعقوبُوعيسو.ُعلىُأيُاألحوالُفإنهُمنُالتزويرُأنُت

أنُالهدفُهوُتوبيخُُُظهرُلنافقطُإلىُأمورُت ختبرُعلىُاألرض.ُإنُسياقُالنصُيُ 
حدودُُُُىطمحبةُهللاُلهمُتتخُُُُحبةُهللاُلهم.ُإنلمُيتجاوبواُمعُمُُمشعبُإسرائيلُألنه

ُاألشياء.ُلنُُ إلهُإسرائيلُُُيقنعالبركاتُاألرضية،ُألنُالنصُيوضحُأنُإلهناُهوُإلهُكل
(.ُإنُالعبادة13:1ُُجاءُوسقيمةُ)مالُُعُرناقصةُُبعبادةُالقلبُالمنقسمُوتقديمُذبيحةُُ

فيُُُُ،وفيُالدهرُاآلتيُُهناُُُ،قةُهللُيجبُأنُتكونُمنُكلُالقلبُوالقدرةُألنهُهللاالصاُد
ُاألزمنةُوفيُكلُماُيعملونُ.ُكلُاألحوالُوفيُكلُالمناسبات،ُفيُكل

ُ

ن مالخي  إهيُقولكُُُُ،3-2:1كُالثالثةُلتفاديُالمعنىُالواضحُلمالخيُُتأماُمحاول
البابُُُُنتُتعتقدُأنُهذاُيفتحأُُيقصد أن هللا يحب بعض اليهود ويكره البعض اآلخر.

عوا،ُوتعتقدُأنُ"تفسيرك"ُيفتحُمماُيجعلهمُمستحقينُأنُي قطَُُُ،اليهودلعدمُإيمانُبعضُُ
ُمواُثانية.الذينُيستحقونُأنُي طعَُُّ،الطريقُإليمانُاليهودُاآلخرين

الناسُي قطعونُبسببُعدمُاإليمانُوي طعَّمونُُُُأنُُأنتُالُتدريُعماُتتحدث!ُأناُأعرف
الُعالقةُلهُباإليمانُأوُعدمُُُُوأنهُيجبُتشجيعهمُوحث همُليؤمنوا،ُلكنُهذاُُ،باإليمان

ُاإليمانُبقوةُ"اإلرادةُالحرة"ُ.
ُُُ

 الجدال الثاني عشر: الخزاف والطين.
 

ُ"ويلُلمُن9:45ُموجودُفيُإشُُُ،مُموقفيعَُلنصُالثالثُالذيُتقولُإنهُقدُيدإنُُا
وأيًضاُُُُ"؟نُلجابلهُماذاُتصنعهلُيقولُالطيُُخزفُبينُأخزافُاألرض.ُُُ،يخاصمُجابله

واضحُأنُهذهُُُُ"هوذاُكالطينُبيدُالفخاريُأنتمُهكذاُبيديُيابيتُإسرائيل".6:18ُإرُ
أُنُُ،النصوصُتدعمُموقفي إلىُُُُلكنكُتحاولُ الفخاريُيشيرُ تهاُبأنُتجعلُ تراوغُقوَّ

وصُفيُروُُاختباراتناُفيُهذهُالحياة.ُأنتُتفترضُأنُبولسُعندماُيستخدمُهذهُالنص
ُاإلفتراضيُفُ،9 ُاألصلي ُالمعنى ُإلى ُيضيف ُالشخصي.ُُبُ،إنه ُاالختيار ُإلى ُتشير جعلها



 68 

رُببولس.ُثمُتضيفُإلىُالخلطُالذيُتعانيه ُ-20:2تي2ُُباإلشارةُإلىُُُُ،إنكُبهذاُتشه  
وفضةُفقط،ُبلُمنُخشبُوخزفُأيًضا،ُُمنُذهبُُة"لكنُفيُبيتُكبيرُليسُآني21ُ

نفسهُمنُهذهُيكونُإناًءُللكرامةُمقدساُنافعاُُُأحدُ ُُُنُطهَّروتلكُللكرامةُوهذهُللهوان،ُفإ
اُلكلُعملُصالح".ُإنكُتقولُإنُبولسُهناُيكتبُعنُنفسُالموضوعُُ للسيدُمستَعد 

ُُ رُمنُفكرةُإناءُخزفيُُخَُسُْ.ُإنكُت9َُ؛ُرو6:18ُُُُ؛ُإر9:45ُُُُإشُُُُفُيالسابقُذكره
ُتقولُُيطه ُ  ُفإنك ُنفسه،ُومعُذلك ُيرضيكُُُُثبتوتُ ُُ،هكذا  إن بولس يأمر اإلناء ليفعل ر ما
 ي "اإلرادة الحرة". و ل الناس ذاإلناء ال بد وأن يمث ِ بأنُ

ُ

الموضوعُُُُالُيشيرُإلىُنفسُُ،21-20:2تي2ُُُإنُإجابتيُفيُالواقعُهيُأنُبولسُفي
ُُالموجودُفيُالنصوصُاأل َخر.ُإنهُيستخدمُصورةُطبيعيةُبسيطُة اُُعًُُوليوضحُموُضُ

منُذلكُفالموضوعُليسُاألوانيُُالشخصيةُللمؤمن.ُأكثرُُهوُالتقوىُُُُ-اُُاُتمامًُمختلفًُ
ُُُُنالذيُُ،بلُالمؤمنين رواُأنفسهمُمنُكلُماُُيرهم،ُفعلوُْأنُيقومواُبدَُبأ م روا همُأنُيطه  

هللايه واآلخرُُ،ينُ للكرامةُ بعضهاُ لألوانيُ يقررُُُُوسيدهمُُ،للهواُنُُفبالنسبةُ منُ هوُ
ُ.استخدامُكلُواحدُمنها

ُُ
 هللا. الجدال الثالث عشر: بر 

 

ُُُيلقيُهللاُُأنُيقةحقُتقبلُأنُالُيمكنكُأنتُالبشري.ُالذهنُُإلىُاآلنُتلجأُإنك
ألن هللا خلقهم على ما  ،هذا غير معقولإلىُالنارُاألبدية.ُأنتُتفترضُأنُباألشرارُ
بُالحقيقة!ُإنكُتضعُنفسكُفيُمصافُالمتذمرينُالذينُيقتبسُوبذلكُتغيُ ُُ،هم عليه

إًذاُُُُ"ألنُمنُيقاومُمشيئته؟ُُ"فستقولُليُلماذاُيلومُبعد؟ُُ،9:9بولسُمنطقهمُفيُروُُ
منُحيثُماُُُُ،أفكارُالبشرُُذهنُالبشريُيقتضيُأنُهللاُيجبُأنُيتصرفُبحسبفال

أنُيخضعُُُهوُخطأُوماُهوُصواب.ُصاحبُالجاللُالذيُخلقُكلُاألشياءُيجب
تحقونُذلكُُأولئكُالذينُيسلخليقته!!!ُيجبُأنُتوضعُالقوانينُبحيثُالُيدينُهللاُإالُُ
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تقديرنا!!!ُع لكنُُبحسبُ يتذمر،ُ أحدُ الذينُالُيستحقون،ُالُ أولئكُ يخل  صُهللاُ ندماُ
عندماُيدينهمُهللا،ُفالتذمرُشديد.ُإنُشرُقلبُاإلنسانُيظهرُهنا.ُعندماُيكونُمنطقُُ
ُنفهمُكيفُ ُلن ُإننا ُالسيادة. ُيسلبونُحقهُفي ُإنهم ُيمجدونُهللاُكإله. الناسُهكذاُفإنهمُال

أنُنصلُإلىُالسماء،ُفكيفُإذنُسنفهمُكيفُُُُالُبعدإُُُ،صُاألشرارأنُيخل ُ ُُهللُالعادُل
إلىُأنُُُُ،لإللهُالعادلُأنُيدينُاألشرار؟ُومعُذلكُفإنُاإليمانُسيظلُيؤمنُبهاُهكذا

ُيظهرُابنُاإلنسانُثانيةُ.
ُ

   الجدال الرابع عشر: بولس ينسب خالص اإلنسان هلل وحده.
 

حيثُيظهرُُُ،إالُإذاُصممتُعلىُ"تفاسيرك"ُُ،الُيوجدُتعارضُبينُالنصوصُالكتابية
ُ-20:2تي2ُُخذُمثاالُعلىُذلكُعدمُالتعارضُبين:ُ"إذاُطهَّرُأحدُنفسه"ُ)ُُ.التشويش

في21ُُ جاءُ وماُ ُ)1ُُ يوضح6:12ُُُُكو األولُ فالنصُ ُ.".... الكلُ يعملُ الذيُ "هللاُ
رادةُ.ُهذاُالُيعنيُأنُلهُالقدرةُأنُيفعلهُ"باإلهببساطةُماُيجبُعلىُاإلنسانُأنُيفعل

فهذاُيستلزمُُُُُُ،ىُأمرة.ُأناُأعلمُأنكُمقتنعُبأنهُعندماُي عطَُالحرة"،ُبمعزلُعنُالنعم
ُالطاعة ُيصر ُ ُُُ،إمكانية ُالثاني ُالنص ُإن ُاألشياءُُُُُُُحلكنُهذاُغيرُمعقول. ُأنُكل بوضوح

أنُخالصُاإلنسانُُبهيُعملُهللا.ُليسُهناكُتناقض.ُإنُبولسُثابتُفيُكلُتعليمهُُ
ُوةُهللاُوحدها.يتمُبق
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هاُالتيُتتعاملُفيهاُمعُالنصوصُالتيُأستخدمُ ُُأخيراُيمكنناُأنُنأتيُإلىُالنقطة
ُُ.إلثباتُبطالنُ"اإلرادةُالحرة"

 األبد لزيغانه هو بشر"." ال يدين روحي في اإلنسان إلى  3:6: تك الجدال األول
 

لكنُالمعنىُُُ،كلمة "بشر" هنا تعني الضعف البشري قبلُكلُشيءُأنتُتجادلُبأنُُ
ون"ُيُ نهمُ"جسدُ إحيثُيقولُبولسُعنُالكورنثيينُُُُُ،3-1:3كو1ُُُُفُيُُهناُمماثلُلماُهو

إيُ أوُ"عالمُ  إلىُالضعفُبلُ الفساد.ُإنُموسىُفيُسفرُُون".ُإنُبولسُالُيشيرُ لىُ
ُُُ،األرضُبالعنفُُُُالتكوينُيشيرُإلىُالرجالُالذينُيتزوجونُبدافعُالشهوةُوالذينُملؤوا

عُأنُيستمرُمعهم.ُسوفُتالحظُفيُالنصوصُُالتيُجعلتُروحُهللاُلمُيستطُُللدرجُة
فهيُتعنيُكلُماُيقاومُُُ،معُ"الروح""جسد"ُفيُمقابلةُُكرتُكلمةُُالكتابيةُأنهُحيثماُذُ 

فإنهاُتشيرُإلىُالجسمُالماد  ي.ُإذنُفالفقرةُتعني:ُُُُ،ذكرُوحدهالكنُعندماُتُ ُُ،حُهللارُو
التيُُُُ،"إنُروحيُالذيُفيُنوحُوباقيُالناسُالمقدسين،ُيوبخُاألشرارُعنُطريقُالكلمة

ُُُ،لكنُهذاُبالُجدوُىُُ.التيُيعيشونهاُُُُوعنُطريقُحياةُالتقوُىُُ،يعظُبهاُهؤالءُالناس
اهماألشُرُُأعمىُُقدُُالجسدُُألن ُُُ،ا".ُإنُهذاُيحدثُدائماادواُشرُ دينواُازدوكلماُأُ ُُ،ارُوقسَّ

لُالناسُمنُسي ُ أوواضحُُ ُُ-ُُحتىُعندماُيعملُالروحُبينهمُُ-إلىُأسوأُُُُُئنهُإذاُتحوَّ
الروح.ُإنُ"اإلرادةُالحرة"ُالُتستطيعُأنُتفعلُسوىُُُفالُبدُأنهمُعاجزونُتماماُبدوُن

ُالخطيةُ.
ُ

أنُُ أنتُتخبرناُ الناسالنص ال  بعدُذلكُ الذين بل فقط إلى    ،يشير إلى كل  أولئك 
ُليسُصحيحاُُعاشوا في ذلك الوقت. ُالمسيحُقالُعنُكلُالناسُفيُيوُُُُ؛هذا 6:3ُُألن

بقوله:ُ"إنُكانُأحدُالُُُُُةهو"ُوقدُأكدُعلىُخطورةُهذهُالحالُُ"المولودُمنُالجسدُجسد
ُ(ُ.3:3يولدُمنُفوقُالُيقدرُأنُيرىُملكوتُهللا"ُ)يوُ
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إنيُأنصحكُأنُتقرأُماُُُُن النص ال يعني دينونة هللا بل رحمته.إثمُبعدُذلكُتقولُُ
ُأنهاُكلماتُإلهُغاضب.ُإذنُفالنصُيتعارضُمعُ"اإلرادةُ قبلُالنصُوماُبعده.ُالُشك

يستحقُدينونةُلعملُماُُبلُُُُ،عملُالصالحمُقوةُلالحرة".ُإنهُيوضحُأنُالناسُليسُلديه
ُهللا.

ُ
ر قلب اإل   21:8تك      الجدال الثاني: تك         نسان شرير منذ حداثته". انظر أيًضا"تصوُّ

ر أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم" 5:6  ."كل تصو 
 

للشر    ن هناك احتماالً إلذلكُتقولُُُُ،أنتُتسعىُلتتحاشىُالمعنىُالواضحُلهذاُالنص
 ."إرادتهم الحرة"هم من لبس ، لكن هذا ال يفي أغلب الناس

ُ

هوُُأغلبهمُفقط.ُبعدُالطوفانُماُيقولهُهللاُُهللاُيتكلمُهناُعنُكلُالناسُوليسُعنُُُُإن
الطوفانُُُُلماُخلصُأحد.ُوسواءُقبُلُُُ،ماُيستحقون،ُألنهُلوُفعلبإنهُلنُيعاملُالناسُُ
أنكُتتعاملُُُُُ،ُوليسُبعضهمُفقط.ُيبدوحُأنُكلُالبشرُأشرارأوُبعدهُفإنُهللاُيصر ُ 

كنُالنصُ،ُلةوكأنهاُشيءُيمكنكُعالجهُبسهولُُ،فافُخمعُالخطيةُفيُاإلنسانُباست
إنُكلُطا البشرُموجَُُُّقُةيقولُ إلىُُإرادةُ الرسالةُ إلىُ ترجعُ لماذاُالُ الشر.ُ لفعلُ هةُ

إنماُهوُشريرُكلُُُُُُرُأفكارُقلبههو:ُ"كلُتصوُ ُُتحديدالعبرانيين؟ُإنُماُيقولهُموسىُبال
(.ُهذاُليسُمجردُاحتمالُللشر،ُفاهللُيقولُإنُاإلنسانُطولُأيامهُال5:6ُُيوم"ُ)تكُُ

يتخيَُّ أوُ ُُيفكرُ بالسؤال: ُ قدُتردُعليَّ لكنكُ الشر؛ُ إالُ "لماذا إذن يسمح هللا بوقت  لُ
واإلجابةُكماُذكرناهاُكثيًراُهيُأنُأوامرُُُُللتوبة، إن كانت التوبة ليست بقوة اإلنسان؟

تُأنهُُبالُلكيُيثُُ،ُالُتستلزمُقدرتناُعلىُالطاعة.ُإنُهللاُيخبرناُبماُيجبُعليناهللا
ُتضعُونسل  مُبأنناُالُنستطيعُ.بلُلكيُنُ،باستطاعتناُأنُنفعله

ُ
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شعبي يقول إلهكم. طيِ بوا قلب أورشليم   واعزُّ   وا"عزُّ   2-1:40  إش  الجدال الثالث:
من    ُعفي عنه، أنها قبلتها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد  ونادو 

 . "ي ن عن كل خطاياهايد الرب ِضعف  
ُ

العاجُزهذاُالنصُيعنيُأنُصفحُهللاُي عطَُ ايىُألولئكُ غيرُُلحصولُعليهُأوُُنُعنُ
إنه يعني انتقام هللا من  فقُعلىُهذا.ُأنتُتقولُُواالُتُُكلكنُُ،الحبأيُُُُالمستحقين

الجديد،ُأجدُأنُهذاُالنصُيتكلمُعنُُللعهدُُلكنُعندماُأعودُُُُخطايانا وليس نعمته،
ُعنُالخطية!ُدعناُننظرُإلىُالنص.ُ-نُفيُاإلنجيلُالمعلَُُ-صفحُهللاُُ

ُ

وا"ُالُتعنيُتنفيذُقضاءُهللا!ُثمُيقولُالنص:ُ"طي  بواُقلبُأناُأفترضُأنُالكلمةُ"عزُ 
أورشليم لقلبُ "تحدثواُ يعني:ُ وهذاُ ُُ"أورشليم"ُ الحب بكلماتُ تحدثواُ حلوُةُُ-،ُ ُكلماتُ

ُُولط لكفاحهايفة. الثقيلُ النيرُ يعنيُ "جهادها"ُ التعبيرُ الصفحُُُُ،ثمُ علىُ تحصلُ كيُ
اني.ُُ(ُهذاُالجهادُانتهيُبس10-7:15إطاعةُالناموسُ)انظرُأعُب ببُغفرانُهللاُالمجَّ

ْعَفْين،ُُلقدَُقب لُالناسُمنُيدُالرُب وثانياُالتحررُمنُُُ،أوالُغفرانُالخطيُةُ:هذاُيعنيض 
)أيُأورشليم(ُُخطيتهاكلُهذاُالغفرانُوهذاُالتحررُهوُمنُُوأُنُ،النيرُالثقيلُللناموس

لُُكما النعمةُ الخطية.ُإنُ )الناس(ُكانتُكلهاُخطيةُوالُشيءُغيرُ أنهاُ يستُيعنيُ
محاوالتُ"اإلرادةُالحرة".ُإنُالنعمةُت عطىُفيُمواجهةُالخطاياُوكلُماُتستحقهُُلمكافأةُُ

ُهذهُالخطاياُ.
ُ

 يبس  الحقل. كزهر جماله وكل عشب جسد "كل 7-6:40الجدال الرابع: إش 
 الرب هب ت عليه".  ةالعشب ذبل الزهر ألن نفخ       

 

"جسد" تعني ضعف اإلنسان الذي وأن كلمة    ،إن كلمة "نفخة" تعني غضبأنتُتقولُُ
حتىُُُُ،ليسُلهُشيءُآخرُي َيب  سههللاُُلكنُهلُحقيقةُأنُغضبُُُُليست له قوة تجاه هللا.

ُرُأنُيرفعهُعنهُ؟ُدأنهُيضطرُألنُيختارُالضعفُاإلنسانيُالتعيس؟ُأليسُمنُاألج
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ُتقول ية،  زدهار في األشياء الماد ِ ال ار الذي يأتي من از ل االعتإن زهر الحقل" يمث ِ ُُ:أنت
صوابا يكونُ أنُ يمكنُ الُ هذاُ وبالذبائُحُُ،لكنُ وبالختانُ بهيكلهمُ ونُ يعتز  ُُُ،فاليهودُ

ُيعتزُ  ُإنُهُُوُنواليونانيون ُالحقلُ(ُُبحكمتهم. ُاإلنسانيةُُُ)زهر ُوالحكمة ُاألعمال ُببر   ُيسمَّى ما
وهذاُماُتؤكدهُإشارةُإشعياءُإلىُ"كلُجسد".ُإنُُُُ،التيُتتالشىُبنفخةُروحُهللاُعليها

ُالناس ُيعتزُ ُُبعض ُالماد  يفقط ُباالزدهار ُباألعمالُُُ،ون ُالناس ُكل ُيعتزَّ ُأن ُالطبيعي لكن
ُالبشريةُوالحكمةُ.

ُ

"المولودُمنُالجسدُجسد6:3ُُُُماُجاءُفيُيوُُإلىُُنُنتنبهُُهمُأملنقطةُمنُالعندُهذهُا
مولودُُُُُُهو،ُوالمولودُمنُالروحُهوُروح".ُهذاُالنصُيوضحُجيداُأنُكلُماُهوُغيُر

جُزُُهوُُ،هللامنُروحُُ يعنيُ اإلنسانُُجسد،ُوهذاُالُ كبيًراُمنُجسدُ أوُجزًءاُ فقطُ ًءاُ
ُ،بلُيعنيُُوالُيعنيُعلىُاإلطالقُأنُأفضلُشيءُفيُاإلنسانُهوُجسد،ُُ،الطبيعي

ُهللاُ.ُءوبالتاليُهمُتحتُقضاُُ،أنُكلُالناسُهمُجسدُبدونُروحُهللاُ،وبكلُوضوح
ُ

س يفضلون الموت ألف  هناك بعض الناأنتُتعتقدُأنُهذاُليسُصحيحا،ُإذُتعتقدُأنُُ
يصفح عنهم    ن هللا سوفوأ  ،مع أن أحدا لن يراقبهم ،مرة عن أن يرتكبوا عمال دنيئا

تنظرُإلىُالقلب.ُُُُزلتُتنظرُإلىُاألعمالُالخارجية.ُعليكُأُنُُلكنكُما.  لو ارتكبوه
ألنهُبعيًداُُُ،المجدُألنفسهمُُُفإنُتصرفهمُيجلبُُ،حتىُبافتراضُوجودُمثلُهؤالءُالناس

ُفيُتمجيدُهللاُبأفعالهم.الُتوجدُالرغبةُُُ،عنُروحُهللا
ُ

تسأل أنكُ يُدع  ُُكماُ ما  كل  كان  يسم ى شريرًا. إن  أن  بد  ال  "جسد"  بنعم؛ُُُى  أجيبكُ
رُليبر ُ ُُيَُعطُ الكتابُالمقدسُيقولُإنُالروحُأُ ُوفاإلنسانُشريرُإذاُكانُبدونُروحُهللا؛ُُ

ىُملكوتُهللا.ُالُتوجدُنُالجسدُالُيقدرُأنُيُرالفاجر.ُلقدُقالُيسوعُإنُالمولودُم

شيطان.ُإنُلمُيكنُاإلنسانُفيُملكوتُهللاُلةُبينُملكوتُهللاُوملكوتُاْشَتَركَُأرضيةُمُ 
ُفالُبدُأنهُفيُملكوتُالشيطانُ.

ُ
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ُُ" الروح؟  "كيف أعلِ م أن اإلنسان ليس سوى جسد حتى إذا كان مولوًدا منثمُتسأل:ُ
ُُ احأينُيمكنكُأنُتحلمُمثلُهذاُالحلم؟ُلقدُوضعت  فاصالُبينُ"الجسد"ُوُ"الروح".ُُُد 

ُُاإلنسانُغيرُالمولودُمنُالروحُهوُ"جسد"ُواإلنسانُالمولودُمنُالروح ُُُ-هوُروحُُُ
ُفيُإزعاجهُ.ُباستثناءُبعضُأمورُالجسدُالتيُتستمر

ُ
 ه. ليس إلنسانرب أنه ليس لإلنسان طريق  "عرفُت يا  23:10الجدال الخامس: إر  

 يمشي أن يهدي خطواته". 
 

وليس    نه يعني أن هللا،إإذُتقولُُُُ،المعنىُالواضحُالبسيطُللنصُُُياُتلُوهناُأنتُأيًضُ
هو من يجعل األحداث تأتي بنتائج سعيدة وليس لهذا شأن "باإلرادة الحرة".    ،اإلنسان

وأناُأسألك:ُ"هلُكلماتُإرمياُتحتاجُأيُتفسير؟ُالُشكُأنُإرمياُيعنيُببساطةُأنُُ
تهُبأنُاإلنسانُعاجزُأنُيعملُالصالحُبقوَُّقدُأقنعهُُُ،فيُرفضُكلمةُهللاالناسُُعنادُُ

ُالذاتيةُ.
ُ

بافتراضُأنُفكرتكُصا الفائدةُُُ-ئبةُُوحتىُ ؟ُفإنُكانُاإلنسانُالُيستطيعُجعلُماُ
مصيرهُ بخصوصُ شيئاُ يفعلُ أنُ لهُ فكيفُ سعيدة،ُ بنتائجُ تأتيُ الطبيعيةُ األحداثُ

ُُُالروحي؟
ُ

وأنهم     ،يشوا باستقامةالكثيرين يتحققون من حاجتهم لنعمة هللا ليعأنتُتجادلُبأنُُ
هللا.   معونة  ابتغاء  اليومية  بالصلوات  ذلك  إلى  ُُتقيسعون  بفعلهمول هذا     إنهم 

بشريًّا مجهودا  قوَُُُّ،يستخدمون  تثبتُ الُ بذلكُ مَُلكنكُ البشرية".ُ "اإلرادةُ الذينُُُُُُنةُ
يطلبونُمعونةُهللاُسوىُأولئكُالذينُيسكنُفيهمُروحُهللا؟ُإنُمنُيصليُفإنهُيصليُُ

ُ(ُ.27ُ-26:8روُبالروحُ)
ُ
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 . جواب اللسان""لإلنسان تدابير القلب ومن الرب  1:16الجدال السادس: أم 
 

أنتُُُنتَُاليومية،ُوأناُأكررُأنهُحتىُإذاُكمرةُأخرىُتريدُأنُتشيرُإلىُأحداثُالحياةُ
ُ،فإنُهذاُيجعلُمنُالصعبُاحتمالُأنُنقررُمصيرناُالروحيُبأنفسناُُُ،علىُصواب

رهُهللاوحقيقةُأنُكلُشيءُفيُالم ُهللاُ.خوفُفيُداخلناُُئالُبدُوأنُينشُُ،ستقبلُقر 
ُ

ا بنَُأنتُتربطُهذاُ النَُّصَُّلنصُ آخرْينُمنُسفرُاألمثال.ُ ُُْينُ أم فيُ 4:16ُُصُاألولُ
ال   هذالقدُأحسنتُبإشارتكُبأنُُُُ.رضهُوالشريرُأيًضاُليومُالشر"لغ"الربُصنعُالكلُُ

ُذلك!غيرُُُ"ُوأناُلمُأقلأحسنت"ُيعني أن هللا خلق أي مخلوق شرير.
ُ

"قلبُالملكُفيُيدُالربُكجداولُمياهُحيثماُشاءُيميله".1:21ُُُصُالثانيُفيُأمُُالنَُّ
خضع للشر بأن يسمح  الملك ي  نُُإوتقولُُُُخضع،يُ ن كلمة "يميله" ال تعني  إأنتُتقولُُ

لكنُالُيهمُإنُكنتُتفكرُفيُسماحُهللاُأوُإخضاعُُُ،له هللا بأن يفسح المجال ألهوائه
مله.ُإنُالنصُيشيرُُيحدثُشيءُبدونُإرادةُهللاُوعَُالحقيقةُهيُأنهُالفالُتزالُُُُ،هللا

ُالملك،ُوماُينطبقُعلىُواحدُينطبقُعلىُالكل.ُُ-إلىُإنسانُواحدُ
ُ

"أنا الكرمة وأنتم األغصان، الذي يثبت في  وأنا فيه، هذا   5:15  يو  الجدال السابع:
 . يأتي بثمر كثير؛ ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا"

 

...ُنهُالُمهربُمنه،ُلكنكُتتمسكُبالكلمةُالصغيرةُ"الإعنهُُُُصُالذيُقلتُ هذاُكانُالنَُّ
"بدوني ُُهكذا:ُُقرأوبالتاليُتُ ًُُنا"مُتق    ... شيًئايمكن أن تعني "الوتقتلها!ُفتقولُإنهاُُ"ُُشيًئا

بلُإنُُُُ،ؤالُليسُإنُكانُيمكنُأنُتعنيُذلكسوالنا".  ال تقدرون أن تفعلوا شيئا مُتق  
ذلك.ُُكانت ُُُُتعنيُ تقول "بعض  أنتُ نفعل  أن  يمكننا  المسيح  بدون  أنه  تعني  إنها 

"وبغيرهُلم3:1ُُلذلكُفأناُأيًضاُأفترضُأنهُعندماُي كتبُفيُيوُُ،ن"الشيء غير المتق  
نُقدُع مل".ُياُُفإنُقليالُمنُشيءُغيرُمتقَُُُهيكنُشيءُمماُكان"،ُأنُذلكُيعنيُ"بدون
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لجُالنصوصُالكتابيةُبهذهُالكيفية،ُومنُغيرُللغباء!ُإنهُمنُأخطرُماُيكونُأنُتعا
ُ."الُشيُء"هناُتعنيُُ"الُشيء"أنُالممكنُأنُتصلُإلىُضمائرُالناس.ُدعناُنسل  مُب

ُ

تهاُالذاتية،ُلكنهاُُلهاتحتُحكمُالشيطانُفإنُاإلرادةُالبشريةُليستُحرةُبعدُوليستُُ قوَّ
تتجاهلُماُُُُُُسيدها.ُإنكوالُيمكنهاُأنُتريدُإالُماُأرادُُُُ،للخطيةُوالشيطانُُدةمستعبَُ

كالغ خارجاُ ي طرحُ ُ فيَّ يثبتُ الُ أحدُ كانُ "إنُ النص:ُ ويجمعونهُُُصنيعقبُ فيجفُ
ُُ(.ُاإلنسانُبعيداُعنُالمسيح6)عددُُويطرحونهُفيُالنارُفيحترق" ي رفضُتماماُمنُُُ

ُهللاُوي لقىُفيُالنارُ.
ُ

ُُ نبوةُُُُلتدعمُقضيتك.ُ"وإنُكانتُلي2:13ُُكو1ُُقتبسُُتأناُالُأستطيعُأنُأفهمُلماذا
ليسُُُوإنُكانُليُكلُاإليمانُحتىُأنقلُالجبالُولكنُُ،وأعلمُجميعُاألسرارُوكلُعلُم

شيًئا".ُإنُكانُأحدُبدونُمحبة،ُفإنهُبالمعنىُالحقيقيُالُشيءُأمامُُُُليُمحبةُفلستُ 
ُُ"شيًئاُُلستُ "تعنيُُُُ"شيًئاُُلستُ "تُأنُُب ُثُْهللا؛ُألنُهذهُالمحبةُهيُعطيةُالنعمة.ُوهذاُيُ 

يفعلُشيًئا.ُُالُيستطيعُاإلنسانُأنُنُيغي  رُهذهُالحقيقة!ُبدونُالنعمةوالُشيءُيمكنُأ
ُوالواقعُأنهاُالُشيء.ُ،إنُ"اإلرادةُالحرة"ُالُتستطيعُأنُتعملُشيًئا

ُ
 الجدال الثامن: تعاون اإلنسان مع هللا ال يبرهن على "اإلرادة الحرة".

 

ماُيقومُبهُهللا.ُمثالُُمعُُُُاإلنسانُُإنكُتستخدمُبعضُاألمثلةُالتوضيحيةُلتصفُتعاوُن
هللا".ُبالُشكُأنيُأعيُُُُهوُُلكنُالذيُأعطاهُُ،علىُذلكُ"الفالحُالذيُيجمعُالمحصول

لكنُهذاُالُيبرهنُعلىُأيُشيءُمنُ"اإلرادةُالحرة".ُإنُهللاُُُُ،تعاونُاإلنسانُمعُهللُا
ُالقدرة.ُإنهُمتحكمُتماماُفيُكلُماُخلقهُبمفرده،ُوهذاُيشملُاألشرارُُ ُُإلُىُُجنباُُ،كلي 

ُالذيُن ُأولئك ُإلىُملكوتهُُجنبُمع رهمُهللاُوأحضرهم ُالعالمُوُُبرَّ ُفيُهذا .ُُيتعاونونُمعُهللا
ُهللاُأنُيفعلوه.لهمُقصدُىُكلُالناسُأنُيتبعواُويطيعواُماُعليجبُ

ُ
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فإنهُالُي سهمُفيُاستمرارُكونهُخليقةُُُ،إنُاإلنسانُلمُيسهمُفيُخلقُنفسه،ُوألنهُخ لق
ُإنُكالُمنُخَُ ُالمستقلةُُ،رارُوجودهاستمقهُُولُْهللا. ُُُ،بالتمامُُوصالحهُُهماُمسؤوليةُقوةُهللا

ُالذيُيخلقناُويحفظناُدونُأيُمساعدةُمنُجانبناُ.ُفهو
ُ

يساهمُُُُإنُاإلنسانُقبلُأنُيتجددُلينضمُإلىُالخليقةُالجديدةُفيُالملكوتُالروحي،ُال
الجديدة الخليقةُ لتلكُ نفسهُ تهيئةُ فيُ الكُُ،بشيءُ الجديد.ُوبنفسُ الملكوتُ يفيةُُوذلكُ

هُهوُُحدالُيساهمُبشيءُلحفظهُفيُذلكُالملكوت.ُإنُالروحُالقدسُُوُُ،عندماُيتجدد
"شاءُفولدناُُُُ:كتبُيعقوبلذاُُُُ،دونُمساهمةُمناُُ،الذيُيجددناُويحفظناُعندماُنتجدد

ُُ(.ُ)إنُيعقوبُيتحدثُعنُالخليقُة18:1بكلمةُالحقُلنكونُباكورةُمنُخالئقه"ُ)يعُُ
ب يجددناُ لكنُهللاُالُ ويحفظناالجديدة(.ُ يجددناُ بذلك،ُألنهُ علمناُ الغرضُُُُدونُ لهذاُ

ُأالُوهوُأنُنتعاونُمعه.ُُ،الخاص
ُ

تبقَُّ الحرة"ُفيُكلُهذا؟ُماذاُ "اإلرادةُ لها؟ُالُشيء!ُالُشيءُعلىُُفماُهوُفضلُ ىُ
ُاإلطالق!

ُ
ُ
ُ
ُ
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 خاتمة 
 

بشدةُُأنُأشعلُناراُأكثرُمنُالضوء،ُلكنُإنُكنتُجادلتُأريدُلستُ ُُ،فيُهذاُالجدال
فإنيُأعترفُبخطئيُإنُكانُخطأ.ُلكنُال،ُأناُواثقُأنُشهادتيُهذهُت حملُُُلحدُما،

فيُاليومُُُُُُإلىُالعالمُبكلُسرعةُمنُأجلُالحقُاإللهي.ُليتُالربُيؤكدُهذهُالشهادة
افظتيُعلىُالحقُُتؤيدهُشهادةُآخرينُبمحُُ-األخير!ُمنُسيكونُأكثرُسعادةُمنيُُ

ُ!بلُبكلُقوةُمعُتجنبُاألذىُ،دونُتكاسلُأوُخداع
ُ

نيَّة؛ُُمرارةُلكُفإنيُأطلبُصفحك.ُأناُالُأفعلُذلكُبدافعُسوءُبداُلكُأنيُأحدثتُ إنُ
ُتفسدُحقُالمسيحُ.ُكنتَُُ،ألنهُبسببُثقلُاسمكُ؛لكنيُكنتُمهموما

ُ

سهاًماُُُألقيتَُُُأحيانا؟ُحتىُوإنُكنتَُُُأنُيتحكمُدائًماُفيُقلمهُوالُيبديُدفًئاُُمنُيستطيع
هاُبالجدال،ُويجبُعليناُنحنُالمشتركْينُفيُهذاُةُنحوي،ُلكنُهذهُالُعالقةُلبملته

؛ُألنناُجميعاُبشرُوالُيوجدُأيُشيءُفيناُليسُبشري ا.ُليتُُانأنُنسامحُبعضُُ،الجدال
ُ.ُآمين.لكيُتمجدهيفتحُعينيكُويعينكُُ-صاحبُهذهُالقضيةُُُ-الربُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 تذييل
 

 التاريخ التابع للجدال وأهميته اليوم
ُ

"عبوديةُُُُُُكتابُلوثرُُالموجودُفيجدالُالنُمنُُيرنُالواحدُوالعشُرماذاُيستفيدُقارئُالق
المختصرةُوالمبسطةُلكتابُلوثر،ُُُُللنسخةُالمعدلةُُالتعريبُُاهذُُاإلرادة"؟ُبعدُأنُقرأتَُ

بهذهُالقدرةُالعجيبةُفيُالجدال،ُلكنُماُيجبُأنُيشغلناُهوُإنُكانُُُُالُبدُأنكُأ عجبتَُ
فعليناُأنُننتبهُإليهُفيُُُُ،منُتعاليمُكلمةُهللاُُإنُكانُماُكتبهُهوُُ.موقفهُكتابياُأمُال

ُأيامناُهذه.
ُ

يحرمونُُولذلكُسوفُ؛الفينيةبعضُالناسُسيستنتجونُأنُماُكتبهُلوثرُيسمَّىُاآلنُك
ُُُ،يبدوُأنهاُفعلتُذلُكُُ،أنفسهمُمماُيحتويه.ُإنُالكنيسةُاللوثريةُفيُالعصورُالحديثة

ُكذلك.ُومناُهذاُسيفعلوُنوالُشكُأنُالكثيرُمنُالمؤمنينُاإلنجيليينُفيُي
ُ

نُُفوكالُُليجلوثرُوزوينُُ-سيتضحُأنُقادةُالبروتستانتُُُُ،إذاُتأملناُعصرُاإلصالح
ُُأجمعواُعلىُأنُاإلنسانُُ-اُوميالنكثونُوجونُنوكسُوغيرهمُُوبوسترُوبيُز عاجزُُُُ

ُوأنُهللاُصاحبُالسيادةُالمطلقةُفيُالنعمة.ُ،بطبيعتهُأنُيعملُشيًئاُلخالصُنفسه
ُ

الحقيقةُُُوُُ،لكنهمُاتفقواُجميعاُعلىُهذهُالحقيقةُُ،رخَُالمصلحونُفيُأمورُأُ ربماُاختلفُُ
أنُعقيدةُُُُلحركةُاإلصالح.ُكثيًراُماُظنُالناسهيُأنُهذهُكانتُالعقيدةُاألساسيةُُ

ُاإلصالح ُالمركزيةُفيُالهوت ُالحقيقة ُباإليمانُهي برجوعهمُُُُ،المصل حينُُلكنُ ُُ،التبرير
بالنعمةُالمجانيةُُُُإنماُهوُُصُالخاطئُفيُمجملهأكدواُأنُخالُُ،لتعاليمُالرسولُبولس

ُمنُهللاُوحدهُ.
ُ
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صُُيخلُ ُُُ،مبدأُأنُاإلنسانُخاطئُعاجزألنهاُتحميُُُُُ،إنُعقيدةُالتبريرُباإليمانُمهمة
المركزيةُلإلصالح الحقيقةُ لكنُ فقط،ُ أنُنعمةُهللاُمجانيةُُُ،بنعمةُهللاُ كانتُحقيقةُ

ُومستقلة.
ُ

ُالمصلحين ُتتوقفُمعارضةُموقف ُتنكُرُُلقُدُُ.ولم ُالتي ُاألرمينية ُالبدعة ُفي ُبقوة ُُتوهجت
ء نفعله تجاه الخالص يرتكز حقا على شيأنُاإلنسانُعاجزُتماما،ُوتشيرُإلىُأنُُ

ُيُ ُُأنفسنا. ُاألمورُعلَّمهاُشخص ُ)أرميندعَُهذه ُفانُهارمن  Vanُ(Arminius)وس(ُُيى

HarmanُُُالذيُأصبحُأستاذاُلالهوتُفيُجامعةُليدينLeyden Universityُُُُفي
ُه عامُ 1603ُولنداُ عامُ فيُ ُ.1618ُ سنودسعُ ُ ُقدُ دورترختُُ فيُ دوليُ

ُلمدةُُُُDortrecht (Dort))دورت( ُفي6ُُواستمر ُالسنودسُرُ ُُُشهور. ُتعاليمُُذلك فضت
جبتُ. ُأرمينيوسُوش 

ُ

جونُُُُُزالتُحيةُوفعالة.ُلقدُنشرهاُُماُُفهيلكنُاألرمينيةُلمُتمتُبسنودسُ)دورت(ُُ
الخطاة بين هللا     تقسيم خالصمُأرمينيوسُهوُُويسليُوالُزالتُمنتشرة.ُماُتفعلهُتعالي

أن الخطاة  قال عنه  يُ   وجزء  ،هللاقال عنه عمل  جزء من الخالص يُ   :والخطاة أنفسهم
ُُحون،ُينسبُإلُىلُ كتابُالمقدسُالذيُوافقُعليهُالمصإنُتعليمُاليفعلونه ألنفسهم.  

ُالخالص ُإن ُفيُخالصنا. ُالفضل ُالمستقلة،ُُهللاُكل ُنعمةُهللا ُالمسيحُُُوُُيعتمدُعلى عمل
ُالقدرةوعملُُُُ،التامُوالكامل ُكلي ُالقدس ُالمجد:والفاعليَُُُُُّالروح ُكل ُالخالصُُُُة.ُإللهنا "إن

ُهوُمنُالرب".
ُ

  هللا ألنُكليهماُيعل  مُبأنُُُُ،الخالصُُإنُاألرمينيةُقريبةُجداُمنُتعاليمُروماُبخصوُص
كيفُ)لوُكانُتعاونُالخاطئُضروريا،ُُُُير قادر أن يخلص الخاطئ دون تعاونه!غ

مسيحية  لنكار ورفض  إكانُلشاولُالطرسوسيُأنُيخل ص؟(ُإنُتعاليمُأرمينيوسُهيُُ
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الُيختلفُُُُ،إنُاالتكالُعلىُنفسكُفيُاإليمانُُديانة األعمال.ل  ومساندةالعهد الجديد،  
ُعنُاتكالكُعلىُنفسكُفيُاألعمال،ُفكالهماُليسُمنُالمسيحيةُفيُشيء.

ُ

.ُإنُماُحاربُعنهُلوثرُالُيزالُيحتاجُمنُهُك تبُعنُأمرُحيوُيبُالذيُقرأتَُإنُالكتا
علَّمُلوثرُُُُُُيحاربُعنه.ُماُدافعُعنهُالمصل حونُماُزالُفيُحاجةُلمنُيدافعُعنه.ُلقد

كماُأظهرتهُكلمةُهللاُبكلُوضوح.ُالُيوجدُُُُ،وغيرهُمنُالمصل حينُأنُالخالصُبالنعمة
ُُوثرُماُزلناُفيُحاجةُإليُهأمرُأهمُمنُذلكُاليوم.ُماُكتبهُل م!ُإنُكلمةُهللاُالُُاليُوُ

ُفعلُذلكُدائًما.ُكماُ،والُيزالُهللاُيتكلمُللناسُاليومُ،تنتهيُفترةُصالحيتها
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 


