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 ي محدود کفاره :  اصالحات و االهیات   تولیپ 
 آر. سی. اسپرول نویسنده:  

برانگیزترین و آن است که  ي محدود بحث  ي کالونیسم، کفاره ي پنج نکته کنم از بین همه فکر می 
کند. این آموزه عمدتًا به هدف اصلی، نقشه،  احتماال بیشترین سردرگمی و آشفتگی را ایجاد می 

پردازد. آیا قصد پدر این بود طرح خدا از فرستادن مسیح به دنیا براي مرگ روي صلیب می یا 
که پسر خود را بفرستد تا روي صلیب بمیرد که نجات را براي همه میسر کند، اما با این امکان  
که مرگ او براي هیچکس موثر نباشد؟ یعنی، خدا صرفاً مسیح را روي صلیب فرستاد تا نجات را  

اي براي نجات دارد که با آن، بر طبق دولت فیض خویش  کند، یا اینکه خدا از ازل، نقشه ممکن 
و انتخاب ازلی خود، کفاره را طراحی کرد تا از نجات قوم خود مطمئن شود؟ آیا کفاره، در طراحی  

 اش، محدود بود؟اولیه

کننده است. ترجیح  هي محدود» استفاده نکنم، چون گمرادهم که از اصطالح «کفاره من ترجیح می 
ي قطعی» صحبت کنم که یعنی خداي پدر عمل رهایی را به  دهم از «رهایی قطعی» یا «کفارهمی 

اي با این دیدگاه طراحی کرد تا نجات را به برگزیدگان ارائه کند، و اینکه مسیح براي  طور ویژه
 ده بود. گوسفندان خود مُرد و جان خویش براي آنانی فدا کرد که پدر به او بخشی

ي قطعی استفاده  شنویم که به عنوان اعتراضی به تفکر کفاره هایی که معموال می یکی از متن 
  ک ی نماند که  ی از شما مخف زیچ کی  نیا بان، یحب  يلکن ا است: « 9-8: 3شود، دوم پطرس می 

  ر یخود تاخ يروز. خداوند در وعده  کیروز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون 
  ی که کس خواهدی چون نم دینمای بلکه بر شما تحمل م پندارند، ی م ریتاخ یچنانکه بعض دینمای نم

ي «همه» در اینجا «ما» است، و فکر  » معناي بدیهی کلمه .ندیهالك گردد بلکه همه به توبه گرا 
خواهد هیچ یک از «ما» هالك شویم، بلکه  گوید خدا نمی کنم کامال واضح است که پطرس می می 

کند؛ «ما» ارجاعی به افراد  ي بشریت صحبت نمی ي «ما» نجات پیدا کنیم. او در مورد همه همه 
کنم بخواهیم به خدایی ایمان داشته  کند. فکر نمی ایماندار است که پولس با آنها صحبت می 

فرستد تا بر صلیب بمیرد و بعد چشمانش را ببندد و امیدوار باشد که  باشیم که مسیح را می 
اي استفاده کند. دیدگاه ما نسبت به خدا متفاوت است. دیدگاه  قعیت این مرگ کفاره کسی از مو

ي ازلی خدا بود و این طرح و نقشه به نحوي  ما این است که رهایی گناهکاراِن مشخصی، نقشه
ي خدا براي نجات قومش با عمل  عالی شکل گرفت و به نحوي عالی اجرا شد؛ به طوري که اراده 
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ي عیساي مسیح قرار داده  این به معناي آن نیست که محدودیتی بر ارزش یا شایستگی کفاره 
ي مسیح براي همه مکفی است. یعنی، ارزش شایستگی  شد. مرسوم است که بگوییم عمل کفاره 

ي مردم کافی است و به طور قطع هر کسی که به عیساي مسیح  آن براي پوشاندن گناهان همه 
کند. همچنین مهم است درك  یاورد، تمام مزایاي آن کفاره را به طور کامل دریافت می ایمان ب 

ي بحث برانگیز دیگري است، چون  کنیم که انجیل باید به طور عمومی موعظه شود. این هم نکته 
شنوند، اما  ي آن را می شود که موعظه از یک طرف انجیل به طور عمومی به تمام کسانی ارائه می 

شود به این معنا که به هر کسی بدون هیچ شرطی پیشنهاد شود. انجیل  مومی ارائه نمی به طور ع
شود که توبه کند. به طور  شود که آن را باور کند. به هر کسی ارائه می به هر کسی ارائه می 

ي مسیح به تمام کسانی که باور کنند و تمام کسانی که توبه کنند، بخشیده  واضح، شایستگی کفاره 
 . شودمی 
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