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 املزام� سفر من اإلهلية العناية  نمخسة مواضيع ع
 بقلم رو�رت جودفري 

مخس   يف  اتلفس�هذا  ظهراملزام�. يف الرتمجة اإل�ل��ة، يلسفر الكب�  فس�ه ، �رش جون اكلفن ت ١٥٥٧يف اعم 
املزام�: اكن يعرفها، و�درسها،  أحبَّ فقد . املزام� اعشها معاليت ياة احل  اتلفس� ��ات كب�ة. يعكس هذا 

 .مها رنِّ بها، و� �عظ، ونها �تب ع�و

ر  ة.  العناية اإلهليَّ   عن عن جوانب �تلفة من عقيدته  بقوةٍ  اكلفن    عربَّ لمزام�،  فس� ليف سياق ت  مخسة مواضيع  تتكرَّ
 . تفس�ه ة يف العناية اإلهليَّ  عن

 
ً

ال اهللا اكلفن �سلطانعرتف أ، أوال  عالم:يضبط ال كحا�م فعَّ

 و�نغمس يف امل�ات، ا يبىق فيه اهللا خامًال إنه يعطينا أن نفهم بهذه اللكمة، أن السماء ليست قرصً 
مجيع    ىلعحكمه  س منه  مارَ ابلالط املليك، اذلي يُ   السماء �  ون، بلاألبيقور�ُّ   الفالسفة  مكما �لُ 

يع�   هذا�م الكون، فيلضبط و�السماء  قدسإذا اكن قد أقام عرشه يف و�اتلايل، أ�اء العالم. 
 وحكمة.  منطقبأس�  يضبطها و�كمها  بل، بأي حال من األحوال األرض يهمل شؤون  ال أنه

 :إىل تمجيد اهللا كإهلقود مجيع املخلوقات ي�ب أن  فعَّالالا السلطان أن هذاكلفن علن أ ا، ثانيً 

، حبيث �ب أن سواء ىلع حدٍ  اجلميع �شملُحكمه  سلطانفإن  ،العالم�فظ بعنايته  بما أن اهللا
 يعبده اجلميع. 

 ا، يُ ثاثلً 
ِّ
 لشعبه:  بٍّ ُ�  ا كأٍب كمه للعالم يعمل دائمً أن اهللا يف حُ  اكلفن معل

 إن لشعبه.اهللا مها ة اليت يقدِّ ة والعناية اإلهليَّ الراعية األبو�َّ  هو "وجه اهللاتعب� "إن املقصود من 
عينه  تضمنلم  نظة واحدة إل حل نتحمَّ أن  �ستطيعدلرجة أننا ال  كث�ة  األخطار اليت حتيط بنا 

 ة. هليَّ اإل  م والسيادة�احل بأننا حتت    قتناعنا ا ن احلقييق حلياة سعيدة ي�من يف  ا ا. ل�ن األمظنحف

 : يتألمال تع� أن شعبه لن  هذه ة  األبو�َّ اهللا راعية  

ال ينبيغ    ذللكو  ،اآلالمالصليب وب  املعاناة أحيانًا من    حتفظنا اهللا ال    محايةمن أن    �ذر هنا علينا أن  
  ن اهللا لن يتخ�َّ ��فيهم أووسهلة يف هذا العالم،  �سيطة يعدوا أنفسهم حبياة أنىلع املؤمن� 
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شديد، لكنه   لطٍف السماوي �بهم بصحيٌح أن أبيهم . عونتهيف حاجة إىل م �ونوا عندما ي  عنهم
ه  إذا تبنينا هذ  هلذا  عطوا أنفسهم أ�رث من الالزم مل�ات اجلسد. الصليب، ئلال يُ بسيوقظهم 

ننتظر بصرب  وف  سفد من قبل طغيان األرشار،  ها ضطاال  إىل  ض نتعرَّ ، ىلع الرغم من أننا قد  العقيدة
 من أيديهم.  ي�عهأو  هماهللا صوجلان ي�رس حىت

 رابعً 
ِّ
� يف اإليمان باملسيح واثلقة يف العيش من  ب يف نمو املسيحيِّ سبَّ تة تاثلقة يف العناية اإلهليَّ د اكلفن أن ا، يؤ�

 أجله: 

أ�رث إيماننا  يمكنه أن يز�د هذا، أنه ال يوجد يشءمن الفرح املذكور هنا  ينشأذلك،  عالوة ىلع
ألننا سنكون  ض للمضايقة بالشكوك واملخاوف،  ألنه بدونها، سنتعرَّ   ؛ة اإلهليَّ اهللا  من معرفة عناية  

ا  ب ىلع ذلك أن أوئلك هلذا السبب، يرتتَّ  الصدفة أم ال. حتكمهإذا اكن العالم غ� متأ�ِّدين ممَّ
ة، و�زاعج عقوهلم  اهللا من الراحة احلقيقيَّ  والد أوحرمان ، ه العقيدةهذ تدم� اذلين يهدفون إىل 

 ا عذابً  أشدَّ يم�ن أن ي�ون اذلي  . فما ا ىلع األرض يمً ألنفسهم جح يصنعونبزعزعة إيمانهم، 
ة هادئة حىت  ا من الوصول إىل حالة ذهنيَّ ن أبدً ؟ ولن نتم�َّ من الشعور بالشك والقلق املستمر

 . اهللايف عناية  تامة ثقةٍ ب �سرت�حم أن نتعلَّ 

 ا، يُ خامسً 
ِّ
 : أ�رث ةوقلبيَّ  دائمةشعبه إىل صالة  قود ت  األشياء ه لكيوجِّ م اكلفن أن معرفة أن اهللا عل

يف   ظالصدفة أو احل  من قبيلأنه ال يوجد يشء  احلاليف  فسوف يدر�ونلوا يف أحاكم اهللا، تأمَّ  إذا
، فلن بتعي� من اهللاعليهم   تأيت  أن لك متاعبهم يقتنع البرش  إىل أنالعالم. عالوة ىلع ذلك،   دارةإ

 . نقذهميل هيلإ لوسُّ ا اتلبدً أنهم ا ذهأ يتبادر إىل

  يانة قلب وروح ادل  اخرتق ة  رائع حول العناية اإلهليَّ   بترص�ٍح زام�، أدىل  ملسفر ال  فس�ه تل  املقدمة اليت كتبها اكلفن يف  
من أجل اهللا حىت    يتأملوا � أن  م املسيحيِّ علِّ تُ   زام�أن معرفة املاكلفن  . كتب  ا ونصح اآلخر�ن باعتناقه  ا اعتنقه  يتال
م�كمنا، و   ونرت�ه،  هللا  عواطفنا، و�ضع أنفسنا بالاكمل  من قبل  اد اذلي يأتينا اإلرش   رتك "ن ا إلرادته،  حياتنا وفقً   �نظِّ

 منه". تأيت بالنسبة نلا، ألنها  طبيعتنا حلوةً وقسوة لتصبح اآلالم األ�رث مرارة  حبيث

وتؤول  ، مقاصدهدم ختمن اهللا، و أيت ت ا أنهون املسيحيُّ  يدرك حلوة عندما  تص� احلياةإن أ�رث اآلالم مرارة يف هذه 
 نفس اثلقة يف أتباعه. ىلع ع ا يف اهللا وطرقه، وشجَّ ة مذهلة حقً خ�هم. اكن دلى اكلفن ثقة يوميَّ  إىل يف انلهاية
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ة الهوت وستمنسرت  هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ  ادلكتور رو�رت جودفري 
نة من  ة املكوَّ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُمم�َّ 

  ،كتبال العديد منف ومؤلِّ  )،A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةة أجزاء بعنوان "ستَّ 
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح"منها "

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://www.ligonier.org/blog/5-themes-providence-psalms/

