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 قید و شرط برگزیدگی بی :  اصالحات و االهیات   تولیپ 
 آر. سی. اسپرول نویسنده:  

شود که  قید و شرط» شناخته می ي برگزیدگی، تحت عنوان «برگزیدگی بی دیدگاه اصالحات درباره 
بلکه  کند که او را وادار به نجات ما کند. بینی نمی یعنی خدا عمل یا وضعیتی از سهم ما را پیش 

برگزیدگی بر تصمیم حاکمت مطلق خدا براي نجات هر کسی قرار دارد که او از نجات آن خشنود  
 شود. می 

و  گوید: «می   13-10:  9رومیان  کنیم.  ي این مفهوم دشوار پیدا می در کتاب رومیان بحثی درباره
که    ی هنگام  را یاز پدر ما اسحاق حامله شد، ز  یعنیشخص    ک یچون از    زیفقط، بلکه رفقَه ن   ن ینه ا

ثابت شود نه از    اریخدا بر حسب اخت  يبد نکرده، تا اراده   ای  کین   یبودند و عمل   افتهیهنوز تولد ن 
چنانکه   “.مودخواهد ن  ی را بندگ کوچکتربزرگتر ”بدو گفته شد که  ، کنندهاعمال بلکه از دعوت 

در اینجا پولس رسول شرح خود   » “را دشمن. سو یرا دوست داشتم اما ع عقوب ی”مکتوب است: 
پردازد اما در  به آن می  8او به طور چشمگیري در باب دهد. ي برگزیدگی را ارائه می از آموزه 

رود و  ي قوم یهود می و به گذشتههد دي برگزیدگی را نشان می ي آموزه اینجا تعلیم خود درباره 
در دنیاي باستان، مرسوم بود که پسر  کند. نگاه می  –یعقوب و عیسو  –به شرایط تولد دوقلوها 

حال، در مورد این دوقلوها، خدا  با این زاده میراث یا برکت پاتریارکی را دریافت کند. نخست
اي که پولس  نکته تر بخشید.  تر، بلکه به جوان پروسه را بر عکس کرد و برکت را نه به پسر مسن

کوشد بیان کند این است که خدا نه تنها این تصمیم را پیش از تولد دوقلوها  رسول در اینجا می 
گیرد تا هدف  دهند می به هرآنچه آنها انجام می بلکه او این تصمیم را بدون نگاه کند، اتخاذ می 

ندارد؛ بلکه تنها به تصمیم رئوف و   تکیهبه همین خاطر، نجات ما به خودمان خدا انجام شود. 
 ي خدا بستگی دارد.حاکمانه 

شرایطی وجود  دهد.  این به آن معنی نیست که افراد چه ایمان بیاورند یا نه، خدا آنها را نجات می 
با این  ترین آنها ایمان شخصی به مسیح است. دارد که خدا براي نجات حکم کرده است که مهم 

هنگامی که ما  ست.  ي برگزیدگی چیز دیگريشمردگی است و آموزهاین وضعیتی براي عادل حال،  
ودِ  ي کوچکی در درون خي محدوده کنیم، دربارهقید و شرط صحبت می برگزیدگی بی ي درباره 
 کنیم. ي برگزیدگی صحبت می آموزه

بینی ي پیش آیا بر پایه کند؟  بنابراین، خدا بر چه اساسی افراد مشخصی را براي نجات انتخاب می 
اي  بسیاري از افرادي که آموزه هاي برگزیدگان است؟ ها، یا فعالیتها، پاسخبرخی واکنش 

آنها باور دارند که  کنند. ر به آن نگاه می برگزیدگی دارند، اینطوي برگزیدگی و از پیشدرباره 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

دانست که چه کسی به پیشنهاد انجیل  خدا در ازلیت، از دهلیزهاي زمان نگاه کرد و از پیش می
ي این آگاهی پیشین از کسانی که شرایط  بر پایه  دهد.جواب مثبت و چه کسی پاسخ منفی می 

  گزیند که آنان را نجات دهد. او بر می  –که اظهار ایمان یا باور به مسیح است  –نجات را دارند 
بینی برخی  ي خود را بر اساس پیش این «برگزیدگی مشروط» است که یعنی خدا فیض برگزیننده

 کند.د تقسیم می سازن شرایطی که خودِ افراد بشر برآورده می 

کننده باشد و  کنم کمی سردرگمقید و شرط» اصطالح دیگري است که فکر می «برگزیدگی بی 
اگر خدا حاکمانه انتخاب   دهم از اصطالح «برگزیدگی حاکمانه» استفاده کنم.بنابراین ترجیح می 

اهکاران دریغ  کند که فیض خود را به برخی از گناهکاران هدیه کند و آن را از برخی دیگر از گن
چیزي  کنند، آیا آنانی که این هدیه را دریافت نمی کند، آیا نقض عدالت اتفاق افتاده است؟ 

دهد که این گناهکاران  اگر خدا اجازه می البته که نه! کنند که مستحق آن نیستند؟ دریافت می 
کنند؛ یک گروه فیض دریافت می البته که نه! از بین بروند، آیا برخوردي ناعادالنه با آنها دارد؟ 

پولس این اعتراض    کند.عدالتی دریافت نمی هیچکس بی کنند.  گروه دیگر عدالت را دریافت می 
او با  ، بخش اول). 14: 9» (رومیان است؟ ی انصاف ینزد خدا ب  ایآکند: «بینی میرا پیش 
دهم  ي «حاشا» را ترجیح می دهد. من ترجمه تواند بدهد، جواب می ترین پاسخی که می موکدانه

  : دیگوی م ی به موس رای زدهد تا بر این پاسخ بیفزاید: «بعد او ادامه می ، بخش دوم). 14ي (آیه
).  15ي  (آیه   »“میرأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نماخواهم فرمود بر هر که رحم کنم و    رحم”

کند؛ ها پیش اعالم کرد را به خوانندگان خود یادآوري می در اینجا پولس رسول آنچه موسی قرن 
گوید،  او از ابتدا می یعنی حق االهی خدا براي اجراي رحمت در زمان و مکانی که او میل دارد. 

این رحمت بر آنانی نیست که برخی شرایط را برآورده .»  رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم«
 شود.کنند بلکه بر آنانی است که او از بخشش این مزیت به آنها خشنود می می 
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