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 ىلع حياتنا  اتلطبيق العميل للعناية اإلهلية 
 بقلم جويل أر بيك 

إن عقيدة العناية اإلهلية عملية أكرث من أية عقيدة أخرى، وذلك ألنها توِّلد فينا ًّلكا من اإليمان واملخافة. عندما  
بألوانها  زهرة  ويُلبس لك  يُطِعم لك عصفور صغري،  اآلب  اهلل  بأن  رنا  ذكَّ القلق،  مع  نتعامل  املسيح كيف  علَّمنا 

بيغ أن نثق يف عنايته بأوالده األحباء؟ فسواء كنا ىلع استعداد أن  (، فكم باحلري إذن ين30-25:  6اجلميلة )مىت  
نقرَّ بذلك أم ال، يعيش لك إنسان طوال الوقت يف حمرض اهلل اليح. ولكما ازداد ويع املؤمن بالعناية اإلهلية، قيل عنه، 

ديرة، ويشعر بعمل ذراعه  (، إنه "يف لكد ماكن يرى اهلل بتدخالته الق B. B. Warfieldمثلما كتب ب. ب. وارفيدل ) 
 القديرة، ويسمع نبض قلبه القدير". 

إن إهلنا ممسك بزمام األمور. ويف حني أننا ال نستطيع أن نسرب غور طرق اهلل بشلك اكمل، نستطيع أن نؤكد أن "ِمنُْه 
بَِد" )رومية  

َ
ْشيَاِء. ََلُ الَْمْجُد إََِل األ

َ
سباب الكثري من األمور، لكننا نعلم َمن هو  (. لسنا نعلم أ36:  11َوبِِه َوََلُ لُكَّ األ

ل حلُكم العالم  Obadiah Sedgwickاذلي عنيَّ لكَّ يشء. كتب أوبديا سيجويك ) ( يقول: "ال يوجد َمن هو مؤهَّ
مثل الشخص نفسه اذلي خلقه". فإن حكمة اهلل الاكملة، وقداسته، وبره، وقوته، وحمبته، وصالحه لن ختيب أو 

 تفشل أبًدا. 

ايل، نستطيع أن نكون مثل ذلك الطفل اذلي اكن ىلع منت سفينة، وظل يف سالم فيما اكنت الرياح واألمواج وباتل
تعصف من حوَل. وعندما ُسئل عن السبب اذلي أبقاه هادئًا يف وسط هذه العاصفة الشديدة، أجاب: "ألن أيب هو  

يَْقاِت وُِجَد َشِديًدا.  قبطان السفينة". فكم وكم إذن يمكن للكنيسة أن تتغَّنَّ قائلة: "اَ  ٌة. َعْونًا يِف الضد  َوقُوَّ
ٌ
هلُل ََلَا َملَْجأ

بَاُل إََِل قَلِْب اْْلَِحاِر" )مز   رُْض، َولَِو اْنَقلَبَِت اجْلِ
َ
 (.2-1: 46ذِللَِك اَل ََنََْش َولَْو تَزَْحزََحِت األ

م العناية اإلهلية العديد من الفوائد للمؤمنني، وسنتناول فيم  ا ييل مخس منها.تقدد

 اثلقة يف سيادة اهلل األبوية 

ابنه،  بواسطة  يملك ويتسلَّط ىلع لكد يشء،  أباه  أن  ثقته يف  ترسخ  أواًل، إن فلسفة حياة املؤمن اليت مركزها اهلل 
 وبالروح القدس. يقول ديلل هايدلربج تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب: 

أنَّ اآلب األزيل، أبا ربنا يسوع املسيح )اذلي خلق من العدم السماوات واألرض، ولك ما فيها، 
واذلي حيملها ويديرها أيًضا بمشورته األزيلة وعنايته(، هو إليه وأيب، وذلك بفضل املسيح ابنه.  
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لنفس واجلسد.  وأنين أتكل عليه تماًما، وال يساورين أدىن شك يف كونه سيعطيين لكَّ ما هو الزٌم ل
، يف وادي اِّلموع هذا، تتحول إَل خري ومنفعة   كذلك، أنَّه سيجعل لك الرشور اليت يأيت بها يلعَّ

)السؤال    .يل، ألنَّه قادر ىلع ذلك، كونه هو اهلل القدير وضابط اللك، وكونه يريد ذلك، ألنه أب أمني 
 ( 26واجلواب 

يدي مًعا من أجل تأييد أوالد اهلل بثقة عجيبة. فإن اهلل يلك السيادة  إن عقيديت العناية اإلهلية واتلبين تتشابكان األ
بهم،   ويعتين  وحيميهم،  عليهم،  "يرتأف  حياتهم،  لك  اذلي يف  املسيح،  يسوع  يف  للمؤمنني،  املحب  األب  أيًضا  هو 

( وستمنسرت  إيمان  إقرار  يقول  كما  يرفضهم"،  أن  دون  ْلنيه  كأب  كوتون  1.  12ويؤدبهم  جون  ب  تعجَّ  .) (John 

Cotton قائاًل: "أهو أمر هنيد أن يُدََع هلإ السموات واألرض أبًا لكم، وأنتم جمرد برش؟" واهلل، أبونا، سيعطي بكل )
 تأكيد "لكَّ ما يلزم البنه يف احلارض ولكَّ ما يلزم لوريثه يف املستقبل"، وذلك ألن "اهلل يقوتنا"، "وقد أعطانا مرياثًا".

ف باملخاطر. فاألمراض، والكوارث، واحلروب حتصد أرواح الكثريين، وترسلهم إَل األبدية  إننا نعيش يف اعلم حمفو
لكَّ يوم. واألرشار يظلمون األتقياء واألبرياء، ويسيئون معاملتهم. وما لسنا نراه بأعيننا هو أن الشيطان وجنوده  

ا إَل اِّلينونة ) (. وخداع اخلطية وشهواتها تثور  8: 5بطرس  1جيولون كأسود زائرة ملتمسة ابتالع البرش وجرَّهم جرا
بداخل قلوبنا، حىت أننا لسنا بمأمن اْلتة من أنفسنا. وتطاْلنا الواقعية بأن نعيش حبكمة وتعقل يف مثل هذا املاكن  

 املحفوف باملخاطر. 

، اذلي  28:  8لكن، ال دايع أن يعيش املؤمنون يف خوف أو قلق، بل يمكنهم اتلمسك بالوعد اذلي جاء يف رومية  
يَن حُيِبُّوَن اهلَل". كتب توماس واطسون ) ِ ْشيَاِء َتْعَمُل َمًعا لِلَْخرْيِ لَِّلَّ

َ
نَّ لُكَّ األ

َ
(  Thomas Watsonيقول: "َوََنُْن َنْعلَُم أ

ٌة وََحقٌّ  يقول: "لكُّ تعامالت اهلل املختلفة مع أوالده تؤول بفعل عناية إهلية خاصة إَل خريهم. ‘لُكُّ ُسبُِل الرَّبد رَْحَ 
(". ثم اختتم حديثه قائاًل: "السبب األهم اذلي جيعل لكَّ األشياء تعمل للخري  10:  25حِلَافِِظي َعْهِدهِ وََشَهاَداتِِه’" )مزمور  

ُكوُن لَُهْم إِلًها’ )
َ
نَا أ

َ
إرميا  هو اهتمام اهلل الشديد والقدير بشعبه. فقد قطع الرب عهًدا معهم. ‘َويَُكونُوَن يِل َشْعبًا َوأ

32 :38 ") 

 وإن العناية اإلهلية تعزدي شعب اهلل اذلين دخل معهم يف عهد. قال سيجويك عن ذلك: 

لم يفتقر أيُّ إنسان صالح قط إَل خرٍي خيصه. قد أفتقر إَل خرٍي ما، لكن ال يمكن أن أفتقر إَل  
ا َعِن  اِلِكنَي بِالَْكَماِل" )مزمور  خري خيصين: "الرَّبُّ ُيْعِطي رَْحًَة َوجَمًْدا. اَل َيْمنَُع َخرْيً  (. 11: 84 السَّ
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يتعامل اهلل مع كنيسته احلية بعناية إهلية خاصة، وذلك ألننا قرة عينه، وخرافه، وأوالده، وجواهره اَلفيسة )زكريا  
قة،  (. فإن عنايته بشعبه عناية مرتفقة، ورقيقة، واغمضة، وجميدة، ودقي 17:  3؛ ماليخ  15:  49؛  11:  40؛ إشعياء  8:  2

 واعدة ما تكون استثنائية. 

(.  16:  6كذلك، اإليمان بعناية اهلل يدعم خدمة املؤمن َل. فهذا اإليمان هو ترسه ضد لك هجمات الشيطان )أفسس  
قال وارفيدل: "إن اإليمان الراسخ واثلابت بالعناية اإلهلية الشاملة هو احللُّ للك املشالكت واملتاعب األرضية". فبداًل 

كه القلق، سيقف هذا املؤمن ىلع أرض العناية اإلهلية  من أن يصيب   اخلوف املؤمن القوي بالشلل، وبداًل من أن حيرد
 اثلابتة، ويتقدم إَل األمام يف طاعة وخضوع راسخني ملشيئة سيده. 

 إيمان األطفال يف الصالة 

بأن ويؤمنون  يعرفون  هم رجال صالة،  اإلهلية  بالعناية  يؤمنون  اذلين  أوئلك  يويص    ثانيًا،  بهم  يعتين  اذلي  إهلهم 
ٍة ِِهَ ِمْن فَْوُق، نَ  اِزلٌَة ِمْن بالصالة، ويسمعها، ويستجيب هلا. وهم يعلمون أيًضا أن "لُكُّ َعِطيٍَّة َصاحِلٍَة َولُكُّ َموِْهبٍَة تَامَّ

ي لَيَْس ِعنَْدُه َتْغِيرٌي َواَل ِظلُّ َدَوَراٍن" )يعقوب  ِ نَْواِر، اذلَّ
َ
يِب األ

َ
 (. 17: 1ِعنِْد أ

 قال جون اكلفن: 

ال يكيف أن نؤمن بأنه يوجد شخص واحد يستحق أن يكرمه اجلميع ويعبدوه، ما لم نقتنع أيًضا  
بأن هذا الشخص هو ينبوع لكد خري، وبأننا جيب أال نطلب شيئًا إال منه ... فما من قطرة واحدة  

ق األصيل، إال وسنجدها نابعة منه، من احلكمة واَلور، أو من الرب أو القدرة أو السدادة، أو من احل 
 وإال وسنجد أنه هو علتها.

ْعِطنَا  
َ
نَا َكَفاَفنَا أ َماَواِت... ُخْْبَ ي يِف السَّ ِ بَانَا اذلَّ

َ
ايْلَْوَم"،  إن الصالة ِه رصخة إيمان األطفال. فعندما نصيلد قائلني: "أ

الرب يسوع )مت   الوحيد للكد خري، وبأنَّ ال اهتمامنا وال (، فإننا نقر بأن اهلل هو  11،  9:  6مثلما علَّمنا  "ايلنبوع 
ثقتنا من لكد   "نسحب  فإننا  وباتلايل،  اهلل؛  مباركة  فيه من دون  بما َنتاجه ونرغب  يأتيانا  أن  مثابرتنا" سيقدران 

 (.125املخلوقات ونضعها فيه وحده" )إقرار إيمان هايدلربج 

، وبكل ضعف فينا، وبكلد همومنا. وألننا نعلم أنه هو من يعتين يُعلدمنا الرب بأن نذهب إيله بكل احتياج ِّلينا 
بنا، علينا أن نطلب منه طعامنا ورشابنا، وصحتنا، وثيابنا، والعالقات العائلية الطيبة، واَلجاح يف دعوتنا، وقوة  

نَُّه هُ 
َ
نا[ َعلَيِْه، أل  (. 7: 5بطرس 1َو َيْعتيَِن ]بنا[" )الروح القدس يف كنائسنا، وسالم أمتنا. فعلينا أن نليق "لُكَّ ]همد
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رنا الكتاب املقدس بأنه مهما عملنا  ز معرفة العناية اإلهلية من االتضاع، اذلي هو سمة حيوية يف الصالة. يّذكد وتعزد
ا، ال يمكننا أن َنرك  27:  3؛ يوحنا  28:  104جبد، لن يتسَّن َلا احلصول ىلع يشء ما لم نأخذه من يده )مزمور   (. فحقا

ننا اهلل من ذلك. قد نتمتع بأعظم املهارات، وبأروع قائمة   إصبًعا، أو نطرف عينًا، أو نفكر فكرة واحدة دون أن يمكد
َْوةِ" )تثنية   ًة الْصِطنَاِع الرثَّ ي ُيْعِطيَك قُوَّ ِ (. وحىت مع وجود القوة واملهارة،  18:  8من اخلربات واملراجع، ولكنه "ُهَو اذلَّ

كن َنفق يف بلوغ أهدافنا. "إِْن لَْم يَْْبِ الرَّبُّ اْْلَيَْت، َفبَاِطاًل َيتَْعُب اْْلَنَّاُؤوَن. إِْن لَْم حَيَْفِظ قد نكدح ايلوم لكه ل 
 (. 1: 127الرَّبُّ الَْمِدينََة، َفبَاِطاًل يَْسَهُر احْلَارُِس" )مزمور 

باعتمادنا املستمر    ن يكون ِّلينا شعور حقييق وذللك، ينبيغ أن نتلك ىلع اهلل وحده، ونطلب منه لكَّ اخلري. ما أروع أ
عليه! فيف كثري من األحيان، يذهب اَلاس إَل العمل لكَّ يوم، ويشرتون حاجياتهم، ويتناولون األدوية، ويدفعون  
الفواتري، ويستمتعون باملَّلات، دون أن يفكروا للحظة يف اهلل، ويف حقيقة أن لكَّ يشء متوقف ىلع مشيئته. فإن 

َْوَة" )تثنية  قلوبهم م ِِت َوقُْدَرُة يَِدَي اْصَطنََعْت يِل هِذهِ الرثَّ (.  17:  8نتفخة يف كربياء، وهم ينسون الرب، قائلني: "قُوَّ
وخلو حياتهم من الصالة هو املسمار اذلي يُغلق نعش موتهم الرويح. أما ابن اهلل، فدليه روح اتلبين اذلي به يرصخ  

بَا اآلُب 
َ
(. فهو يعرف بواسطة غريزة غرسها فيه الروح القدس أن لكَّ جناة من الرش  6:  4" )غالطية  يف قلبه قائاًل: "يَا أ

ولك تمتع باخلري إنما مصدرهما أبوه؛ وهلذا يصيل. وماذا عنك؟ هل تصيل؟ وهل صلواتك ِه طلب صادق ذلاك اذلي  
 هو ينبوع لك خري؟ هل تؤمن حًقا بإَل العناية اإلهلية؟ 

 الصرب يف الشدائد 

العناية    ديلل فوائد أخرى إلدراك  الضوء ىلع ثالث  يسلط  السؤال واجلواب  اإليمان عن طريق  هايدلربج تلعليم 
 اإلهلية:

أن نصرب يف الشدائد، ونشكر يف الرخاء. ويف لكد ما قد يأيت علينا، أن نضع ثقتنا الراسخة يف إهلنا 
 املخلوقات يف يده، ِه ال تستطيع وأبينا األمني، واثقني بأن ال يشء سيفصلنا عن حمبَّته. فألن لكَّ 

 ( 28)السؤال واجلواب  . حىت أن تتحرَّك دون مشيئته

ذلا، فإن الفائدة اثلاثلة ِه الصرب يف الشدائد. فإننا نتجاوب بالطبيعة مع الشدائد بأن نغوص يف شعور باملرارة حموره  
ة، ىلع املؤمن أن يسىع وراء السكينة اذلات، أو نسقط يف ايلأس. لكن، حىت عندما تكون الظروف صعبة أو مؤمل

نَْت َفَعلَْت" )مز
َ
نََّك أ

َ
ْفتَُح فَِِم، أل

َ
. اَل أ مور  اِّلاخلية، وذلك عن طريق ممارسة اإليمان بالعناية اإلهلية. قال داود: "َصَمتُّ
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 مشاعرنا، بل (. إن السكينة احلقيقية يف وقت األلم ال تأيت من ممارستنا لرباطة اجلأش، أو من سيطرتنا ىلع9:  39
 من اتلمسك باهلل واتلعلُّق به يف وسط العاصفة. 

الفائق للطبيعة )غالطية   الروح  الشدائد )"طول األناة"( إحدى ثمر  (. يمكن لغري  22:  5ُيَعد الصرب املسييح يف 
مؤمنني بأن  املؤمنني أن يستسلموا يف كآبة للظروف اليت يعجزون عن تغيريها. أما املؤمنون، فيثابرون يف اإليمان،  

منه   استجابٍة  ويف  اهلل،  وبنعمة  وأمني.  يدي هلإ حمب  دامت يف  ما  وتعمل خلريهم،  ملنفعتهم،  الرشور ستؤول  أشد 
نَاةٍ بَِفَرٍح 

َ
ةٍ حِبََسِب قُْدَرةِ جَمِْدهِ، ِللُكد َصرْبٍ َوُطوِل أ يَن بُِكلد قُوَّ (.  11:  1" )كولويس  للصالة، يتسَّنَّ َلا أن نكون "ُمتََقود

 (. 23: 9بالروح القدس، يصري تالميذ املسيح حلة طوعيني للصليب )لوقا ف

يفهمون ويؤيددون قصد اهلل   ثون عن مقاصد اهلل من شدائدهم. فهم  يتحدَّ بالعناية اإلهلية  يؤمنون  اذلين  أوئلك 
- 5: 12؛ عربانيني 12-11: 3املتمثل يف تدريب أوالده يك يبلغوا اَلضج يف القداسة من خالل آالمهم وضيقهم )أمثال  

َّلُْت لَِكْ 11 ِّند تََذل
َ
ا اآلَن فََحِفْظُت قَْولََك ... َخرْيٌ يِل أ مَّ

َ
نَا َضلَلُْت، أ

َ
ََّل أ َذل

ُ
ْن أ

َ
َتَعلََّم فََرائَِضَك" )مزمور  (، ويقولون: "َقبَْل أ

َ
أ

ق ذلك، بأن71،  67:  119 اهلل يتمجد من خالل رصااعتهم،    (. وهم يثقون، حىت وإن اكنوا اعجزين عن رؤية كيفية حتقُّ
،  11-8،  1:  1وال سيما عن طريق إظهار أنه جديٌر بإيمانهم وخمافتهم حىت وإن لم يمنحهم السعادة يف احلارض )أيوب  

(. فهم يعيشون يف احتاد ورشكة مع املسيح، مبتهجني بتأملهم معه، واعملني أنهم يوًما ما سوف يملكون معه يف  20-21
َرئِيِس  17  :8املجد )رومية   إََِل  نَاِظِريَن  الَْموُْضوِع ]أمامهم[،  َهاِد  اجْلِ يِف  رْبِ  بِالصَّ يعزمون ىلع أن "]حيارضوا[  (. وهم 

ِلِه يَُسوَع" )عربانيني   (. 2-1: 12اإِليَماِن َوُمَكمد

م بالفعل يف لكد يشء. قال يوهانس فاندر  Johannesكمب )يعتمد رجاء املؤمن يف مقاصد اهلل ىلع إيمانه بأنه متحكد

VanderKemp نوا م يف لكد ما حيدث، فكيف للبرش الصاحلني أن يسكد (: "لو لم يكن هناك حاكم كوين يتحكَّ
وا أنفسهم يف لك ضيقاتهم؟ ألن يكون حاهلم أسوأ من حال األرشار؟"  ويعزُّ

  4.  18إيمان وستمنسرت    واحدة من أشد الضيقات اليت يمكن للمؤمن أن يقاسيها ِه الظلمة الروحية. يقول إقرار
هذه اللكمات: " يمكن للمؤمنني احلقيقيني أن يزتعزع يقني خالصهم، أو يتناقص، أو خيتيف بطرق خمتلفة، يف بعض 
األحيان، بسبب حجب اهلل َلور وجهه، ساحمًا بأن يسلك حىت اذلين خيافونه يف الظلمات دون أن يكون هلم نور"  

( أنه من املمكن أن يسحب هلل من املؤمن فرحه  Anthony Burgess بورجس )(. أوضح أنتوين10:  50)انظر إشعياء  
يبغضها أكرث   فيتعلَّم كيف  ابنه احلبيب هذا مرارة اخلطية،  يذوق  ويقينه يف حمبة اهلل بصورة مؤقتة، وذلك حىت 

وكيف يمجد اهلل بطاعته، كثرًيا، وكيف ينمو يف االتضاع، ويُقّدر قيمة الفرح والسالم فال يعتربهما أمًرا مسلَّم به،  
 ويزداد رأفة حىت يعزدي اآلخرين أيًضا.
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وسواء أمكن للقديس اذلي يسلك يف الظلمات أن يمِّيد الفائدة الروحية هلذا األمر أم ال، يمكنه أن يسرتيح يف  
(: "ىلع املسييح  William Gurnall)  جورنال معرفته بأن إهله يلك السيادة يعمل دائًما ملجده وخلري خمتاريه. قال ويليام

 أن يثق يف هلإ منسحب من املشهد". 

عزيزي املؤمن، ختيَّل للحظة أن لك يشء يف احلياة سار دائًما "ىلع هواك"، فلم تتعرَّض لضيق قط، ولم تواجه أية  
شدائد ىلع اإلطالق؛ فكيف سيصري حالك عندئذ؟ أعلم جيًدا ما سأصري عليه: سأصري خاطئًا مدلاًل، وغري ناضج، 

متمحوًرا حول ذايت، ومتكرًبا، وال أؤمن إال بنفيس. فمع أن جسدي ال يريد دائًما االعرتاف بذلك، إال إنين أعلم  و
ين أكرث   يف قرارة نفيس أنين كنُت حباجة إَل لكد ضيقة أرسلها أيب السماوي يف طرييق، حىت ينقذِّن من ذايت، ويغريد

أكن أل لم  الضيق،  فبدون  ابنه.  إَل صورة  أكن  فأكرث  ولم  للقداسة.  ومتبًعا  للمسيح،  للخطية، وحمبًا  مبغًضا  صبح 
 ألصبح مؤمنًا من اَلوع اذلي أنا عليه اآلن. وأعتقد أنك ال ختتلف عين يف يشء. 

(، نكتشف أن حالوة مقاصد اهلل الصاحلة 11: 12يف لك ضيقنا، وبصفة خاصة بعد خروجنا من الضيق )عربانيني 
(.  8:  56فإن أبانا املحب لن يُهدر دمعة واحدة تسقط من عيون أوالده األحباء )مزمور  تفوق كثرًيا مرارة آالمنا.  

 ( أنواع  Samuel Rutherfordقال صمويل راذرفورد  أفخر  أفتدش هناك عن  الضيقات،  قبو  أقبع داخل  (: "عندما 
 اَلبيذ اليت اختارها اهلل". 

اء   الشكر يف الرسَّ

 ربما يكون تنفيذها صعبًا بقدر الصرب يف الشدائد، ِه الشكر يف وقت الرخاء  الفائدة الرابعة للعناية اإلهلية، اليت 
اء. فمع أن الضيقات حقيقية، ومتكررة، ويف بعض األحيان تكون ساحقة، إال أننا منغمسون أيًضا يف خليقة   والرسَّ

ْكِر" ) ٍء بِِغًَّن لِلتََّمتُِّع" )(. فاهلل "َيْمنَُحنَ 4:  4تيموثاوس  1اهلل اجليدة، اليت جيب أن تؤخذ "َمَع الشُّ :  6تيموثاوس  1ا لُكَّ يَشْ
(، وال تعوزنا اْلتة عطاياه الصاحلة، ومن ثم ال تعوزنا األسباب اليت تدعونا إَل أن نسبح وَنمد هلإ العناية اإلهلية  17

للعناية   ( هذه اللكمات: "إن االستخدام السليمWilhelmus a Brakel(. قال فيلهلموس آ. برالك )20:  5)أفسس  
الواهب  هو  لكونه  هو مالذك،  اهلل وحده  وسيعلدمك كيف يكون  لالمتنان،  استثنائيًا  نموذًجا  اإلهلية سيجعلك 

 الوحيد للكد اخلري اذلي يمكن أن تناَل َلفسك وجلسدك أيًضا". 

نَّ هِذهِ ِِهَ  إن االمتنان رضوريٌّ للتقوى. ودون الشكر، لن نتمكن من إطاعة مشيئة اهلل: "اْشُكُروا يِف لُكد 
َ
ٍء، أل  يَشْ

 (. قال اكلفن: 18:  5تسالونيك 1َمِشيئَُة اهلِل يِف الَْمِسيِح يَُسوَع ِمْن ِجَهِتُكْم" )
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أعردف "اتلقوى" بأنها ذلك اتلوقري املقرتن باملحبة هلل، اذلي تسبدبه معرفة منافعه. ألنه فقط عندما  
هم يقتاتون ىلع عنايته األبوية، وبأنه هو مصدر لك  يقرَّ البرش بأنهم يدينون هلل بكلد يشء، وبأن

مون َل خدمة طوعية.   خري عندهم، لن يطلبوا غريه، وسيقدد

ْكُفَر  
َ
ْشبََع َوأ

َ
ْطِعْميِن ُخْْبَ فَِريَضيِت، ئِلَالَّ أ

َ
قُوَل: »َمْن ُهَو  للك من الضيق والرخاء أخطاره. "اَل ُتْعِطيِن َفْقًرا َواَل ِغًَّن. أ

َ
َوأ

َذ اْسَم إِليِه بَاِطاًل" )أمثال  الرَّبُّ  ِ ختَّ
َ
َق َوأ ْْسِ

َ
ْفتَِقَر َوأ

َ
ْو ئِلَالَّ أ

َ
(. فلكٌّ من الضيق والرخاء تصحبه واجبات:  9-8:  30؟« أ

تدْل" )يعقوب  َحٌد؟ فَلرُْيَ
َ
وٌر أ َمرْسُ

َ
. أ اٌت؟ فَلْيَُصلد َحٍد بَيْنَُكْم َمَشقَّ

َ
ىلَعَ أ

َ
 (. 13: 5"أ

يمان املتمثدل يف اَلظر إَل ما وراء عطايا اهلل الصاحلة من أجل تقدير صالحه هو نفسه.  يف لُبد الشكر، يَكُمن اإل
فاملؤمن احلقييق حيب اهلل أكرث مما حيب عطاياه. وبينما يشعر باالمتنان من أجل املراحم ايلومية، هو حيسب الرب  

،  24-22:  3نصيبه )مرايث إرميا   الرَّبُّ "ُمبَارٌَك  قائاًل:  ]باملنافع واخلريات[" (، ويتغَّنَّ  إَُِل َخالَِصنَا  لُنَا  حُيَمد َفيَْوًما  يَْوًما 
 (. 19: 68)مزمور  

ر البرش قيمة اخلريات اليت حيصلون عليها، ألنهم خيدعون أنفسهم بالظن أنهم يستحقونها. فقليلون  نادًرا ما يقدد
قال: يعقوب حني  تعلَّمه  تعلَّموا اِّلرس اذلي  نَا   َصِغريٌ  هم من 

َ
يعِ   َعنْ   أ لَْطافَِك   ََجِ

َ
يعِ   أ َمانَةِ   وَََجِ

َ
  إََِل   َصنَْعَت   الَّيِت   األ

ب أن نستحق   َنن  األمر،  حقيقة  فيف(. 10: 32 تكوين " )َعبِْدكَ    قطرة   من حىت   َُنَرم وأن اهلل، غضب   هليب يف  نتعذَّ
 (. 25-24: 16 لوقا )  واحدة مياه

ه يبك بشدة شكًرا وامتنانًا. وعندما سأتله عن السبب  عندما زرُت أيب بعد خضوعه لعملية القلب املفتوح، وجدتُ 
اذلي جعله ممتناا إَل هذا احلد، قال: "دخلَت إيلَّ ممرضة تلودها، ورطبت شفيّت بمكعب من اثللج، فلم أستطع أن أمنع  

سانه. فإنين  نفيس من اتلفكري يف ذلك الغين اذلي اكن يتعذب يف اجلحيم، ولم تعَط َل ولو قطرة مياه واحدة تلربد ل
 كنُت أستحق هذا املصري نفسه".

هل شعرَت يوًما باالمتنان من أجل مكعب ثلج؟ ليساعدك اهلل وإياي َلكون ممتنني حبق من أجل أبسط لطف  
 يبديه اهلل أو اآلخرون من َنونا.

 توقع جيد بشأن مستقبل جمهول 

نا العناية اإلهلية َنن املؤمنني بثقة يقينية يف اهلل من جهة املستقبل املجهول. وذللك، ىلع املؤمنني أن   أخرًيا، تمدُّ
، إن  28يكونوا أناًسا متفائلني أبديًا. يقول ديلل هايدلربج تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب، يف اجلواب  
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ضع ثقتنا الراسخة يف إهلنا وأبينا األمني". وحرفياا، تقول هذه اجلملة يف اللغة عقيدة العناية اإلهلية حتثنا ىلع أن "ن
اهلوَلدية األصلية ما ترَجته: "أن يكون ِّلينا توقُّع جيد". يا ابن اهلل، هل ِّليك توقع جيد بشأن مستقبلك؟ إن يد  

نَّ اهلَل لَْم جَيَْعلْنَا لِلَْغَضِب،  35:  4أبينا حتكم هذا العالم، وال أحد يقدر أن يمنع مقاصده من اتلحقق )دانيال  
َ
(. "أل

الَْمِسيِح" ) يَُسوَع  بَِربدنَا  (. فإنك بني يدي اآلب واالبن، وما من موضع يف لك 9:  5تسالونيك  1بَْل القِْتنَاِء اخْلاََلِص 
 (. 29-28: 10العالم أكرث أمانًا من ذلك )يوحنا 

ن أن نبتهج اآلن ألننا سنصل يوًما ما ساملني إَل مرياثنا األبدي. يقول  وبما أن اهلل يملك ىلع لكد يشء، نستطيع إذ
َْجَِعنيَ 

َ
ْجِلنَا أ

َ
ِي لَْم يُْشِفْق ىلَعَ ابِْنِه، بَْل بََذََلُ أل يًْضا َمَعُه لُكَّ  بولس: "إِْن اَكَن اهلُل َمَعنَا، َفَمْن َعلَيْنَا؟ اذَلَّ

َ
، َكيَْف اَل َيَهبُنَا أ

ٍء؟" )رومية     (. فقد افتخر بولس باَلتيجة ايلقينية للعناية اإلهلية، قائاًل:32-31: 8يَشْ

َحارِضَ  ُموَر 
ُ
أ َواَل  قُوَّاِت،  َواَل  ُرؤََساَء  َواَل  َماَلئَِكَة  َواَل  َحيَاَة،  َواَل  َموَْت  اَل  نَُّه 

َ
أ ٌن  ُمتَيَقد َواَل  فَِإِّند  ًة 

ْن َتْفِصلَنَا َعْن حَمَبَِّة اهلِل الَّيِت يِف الَْمِسيِح  ُمْستَْقبَلًَة، َواَل ُعلَْو َواَل ُعْمَق، َواَل  
َ
ْخَرى، َتْقِدُر أ

ُ
َخِليَقَة أ

 ( 39-38)اآليتان  .يَُسوَع َربدنَا"

تويح عقيدة العناية اإلهلية أيًضا بأن العكس صحيح. فإذا اكن اهلل ضدك، فمن سيقدر أن يعينك؟ ال يشء يف لك  
من غضب اهلل إذا واصلَت العيش يف خطاياك، ورفضَت أن تقبل ابنه يف إيمان اخلليقة يمكن أن حيميك أو يسرتك  

منسحق القلب. فإذا كنَت خاطئًا غري تائب، اعلم جيًدا أنك عدوُّ هلإ العناية اإلهلية. فإنك لست تثق يف سلطانه 
ل أن تعبد آهلة من ويح خيالك. وأنت تتلك يف كربياء ىلع  نفسك بداًل من أن األبوي، بل تزدري به بشدة، وتفضد

تطلب نعمة اهلل بالصالة. كذلك، ليس ِّليك قلب شاكر، مع أنك تتنفس لك يوم هواء اهلل وترشب من مياهه. وإذا  
 لم تتب، سيسحب منك اهلل لك اخلري، وسيستخدم قوته السيادية يلعاقبك إَل األبد. 

روع فعل من أفعال العناية اإلهلية هو إرسال اهلل  إن الرب، يف عنايته، جيمع شعبًا َلفسه من هذا العالم الرشير. وأ 
مون قصد اهلل  5-4:  4ابنه يك يفتدي اخلطاة )غالطية   (. وعندما صلب البرش األرشار يسوع املسيح، اكنوا بهذا يتمد

  (. وقد أقام اهلل املسيح 28-27: 4؛ أعمال الرسل 45: 10السيادي املتمثل يف أن يموت ابنه فدية عن كثريين )مرقس 
 (.1:  110؛  6:  2من بني األموات بقوته، واآلن جيلس املسيح عن يمني اهلل، بصفته ملك امللوك ورب األرباب )مزمور  

وايلوم، يعمل اهلل بواسطة اإلجنيل، حىت أن لك من يرجع عن خطاياه، ويؤمن باملسيح، ويدعو باسم الرب، خيلص 
ية قد رتبت أن تصطدم بهذا املقال حىت ترجع إَل اهلل  (. هل من املمكن أن تكون العناية اإلهل 13:  10)رومية  

وتتبع املسيح؟ إذا كنت لم ختلص بعد من خطيتك، أود منك أن تدرك أنك لم تقرأ هذه اللكمات بمحض الصدفة.  
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فاهلل يتحدث إيلك. وبنعمته، تستطيع أن ترتك ما كنت تتلك عليه فيما سبق، وتضع رجاءك يف اهلل اليح. ثم يمكنك  
أن تفرح، ألن اهلل جيعل لك األشياء تعمل مًعا خلري اذلين رجعوا إَل اهلل بفعل دعوته، واذلين حيبونه )رومية  حينئذ 

يِعَها 28: 8 (. ويف لكد الشدائد اليت يقاسيها هؤالء، فيما هم سائرون ىلع طريق املجد، يمكنهم أن يقولوا: "يِف هِذهِ ََجِ
 (. 37َيْعُظُم انِْتَصاُرنَا )اآلية 

 

هو رئيس لكية الالهوت اْليوريتانية املصلَحة، وأستاذ علم الالهوت اَلظايم وعلم الوعظ. وهو    . جويل ر. بيك د 
بمدينة جراند رابيدز، والية ميتشيجان. وهو أيًضا مدير حترير   Heritage Netherlands Reformedرايع كنيسة 

 Living for God’s  تب، منها الكتاب بعنوان. ومؤلف للعديد من الكReformation Heritage Booksدار نرش  

Glory: An Introduction to Calvinism   "(والكتاب بعنوان  العيش ملجد اهلل: مقدمة للاكلفينية ،)"Reformed 

Systematic Theology )"علم الالهوت اَلظايم املصلَح"( . 
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