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 الاكلفينيةجوهر 
 �ل بييك قلم جوب

أن اهللا هو رب احلياة وصاحب السيادة والسلطان ىلع الكون، و�رادته � مفتاح اتلار�خ. كما يؤمن  يؤمن الاكلفي�  
وأنه   ؛ ابلدايةيعرف انلهاية من حيث أنه  ؛ أغراضهحقيق تل  نفسه مستقل عن أي قوة خارج و أن اهللا حرالاكلفي� 

  �مل و  �شلك تام  نسيُستعلَ الرائع    قصدهأن  و  ه لك يشء؛د ىلع لك يشء، و�وجِّ �سولك يشء، ووضابط  ،  يشء  لكق  خال
نَّ األزمنة. "يف نهاية 
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شارلز هودج  �ل ا قكما  ). ٣٦: ١١" (رومية ِمنُْه َو�ِِه َوهل

)Charles Hodge(  : ِّاألساس ف� �ُشلكِّ   .طبقات األرض اتلكو�ن اجلرانييت ل  األخرى   العقائدميع  جليادة اهللا  ل س"تمث 
لك وعظنا، كما �ب  أساس هذه العقيدة  �ون�ب أن ت لك ب� احل� واآلخر. ذل ال تظهر إال، لكنها مها تدع وهلا 

    ."�شلك قاطع ب� احل� واآلخر اتلأ�يد عليها 

ولكنها ة  تعسفيَّ   وأة  أن هذه السيادة ليست استبداديَّ رش�طة أن نفهم    —  ةجوهر العقيدة الاكلفينيَّ   اهللا �إن سيادة  
  —   حت�م الكونقائًال: "إنها إرادة مقدسة  )  John Duncan(دان�ن    جونكتب  سيادة اهللا أبو ر�نا �سوع املسيح.  

حتت  ومجيع املخلوقات  ن�ون �ن أمر مهيب أن. إنه ع�َّ ن يف الوقت امل�ُستعلَ ، حسانواإلحبة امل تغمرها إرادة 
اإلرادة احلرة يلهوه الرب صاحب السيادة   إنها ليست �رد إرادة حرة؛  لكنها  ؛ سلطان وترصف هذه اإلرادة الطاهرة

يف   ).Warfield B. B(  كتب ىب. ىب. ورفي� ."عن اتلجرد واالستبداد الواضح لإلرادة املجردة وهنا تتم�َّ والسلطان، 
اهللا ابلار، يدي أن يف ايلق�  ادلائمةاب الكتاب املقدس تعز�تهم ُكتَّ  وجد: "ئالً قا ق حول اتلعي� الُمسبَ  مقاتله

لة يف جذور االختيار اإلل� متأصِّ إن ونهم... ؤش مجيعو األحداث  ترتيبمسك بزمام ت القدوس، واألم�، واملحب و
   ."انلعمة العظيم�بته اليت ال �ُستقىص، حيث تظهر من خالل عمل  

�َاَسة٦:  ٩شعياء  إ عنها يف  ة الُمعربَّ الاكلفينيَّ   إنها   .رةوالُمربَّ   ،نة، األصيلةة املزتَّ هذه � الاكلفينيَّ    ، ، إذ يقول انلص أن الرِّ
بَِديًّا، "اذلي يُدىع  كذا  ت�ون ىلع َكتِِف  ،أو السيادة

َ
بًا أ

َ
َالِم." َعِجيبًا، ُمِشً�ا، إِلًها قَِديًرا، أ يف املسيح،   َرئِيَس السَّ

"لآلهلة" األخرى  بة املتقلِّ ابلاردة و ةقدر�َّ ال عن  ا كبً�ا اختالًف هل الكتاب املقدس إل ةاألبو�َّ وادلافئة سيادة الختتلف 
سالم  ال صفات اهللا. �د الاكلفي�    لكمع    اكمل  تناغم� يف  د نفسه،  مثل اتلجسُّ   ،ةالسيادة األبو�َّ إن  .  � اإلسالممثل  

واملحبة  ة السياديَّ الرضا اإلل� الاكمل هللا مثلث األقانيم. فانلعمة  يوجد الشاملةة لعناية اإلهليَّ يف قناعته بأنه وراء ا
 ة يف املسيح � جوهر كينونة اهللا.  العالم لكه يف قبضة يدها. إن سيادة اهللا األبو�َّ  مل حت  لجثةإىل اجل ليت ذهبتا
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)  Puritan Reformed Theological Seminaryادلكتور جو�ل بييك هو رئيس لكية بيو�رتان الُمصلَحة لالهوت (
 Heritage Netherlands Reformed(وأستاذ الالهوت انلظا� والوعظ بها، وهو قسيس يف كنيسة 

Congregation) بمدينة جراند رابيدز يف والية ميشيجان، ورئيس حتر�ر دار النرش (Reformation Heritage 

Books" (اهللا: مقدمة إىل الاكلفينيةالعيش ملجد ). وهو مؤلف العديد من الكتب منها "Living for God’s 

Glory: An Introduction to Calvinism .( 
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