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عن العناية اإلهلية

بقلم بريك بارسونز
َّ
ُ
ً
حتدثت ىلع ِّ
أخريا من فهم سلطان اهلل يف اخلالص،
مر السنني مع مسيحيني كثريين أخربوين بأنهم عندما تمكنوا
شعروا كما لو أنهم يؤمنون باملسيح من جديد .ويف واقع األمر ،كثريون َّ
ممن يشعرون بذلك يكون هذا فعليا هو

أول اختبار إيمان هلم باملسيح .ففقط عندما نفهم ٍّ
َّ
يتسَّن نلا أن نفهم أنفسنا ،أي أن نفهم أننا كنا
حبق َمن هو اهلل،
ً
أمواتا باذلنوب واخلطايا ،وأن اهلل بمشيئته السيادية قد أحيانا يف املسيح بالروح القدس .وعندما ندرك أن خالصنا
َّ
اعئد بالاكمل إىل نعمة اهلل العجيبة ،تنفتح أعيننا ،فرنى ليس فقط أن اهلل خلَّصنا ،بل ً
أيضا كيف خلصنا ،إذ يعيننا
ِّ
الروح القدس ىلع ُّ
اتلأمل يف لك ما اكن اهلل يديره ويرتبه طوال حياتنا من أجل تتميم خالصنا.

جيدا ،كمؤمنني ،أنه ال يوجد فعليًا ما يُسىم باحلظ ،أو املصادفة ،أو القدر .فإننا ندرك ً
نَعلَم ً
جيدا أن العناية اإلهلية
َّ
لك يشء حيدث لسبب .وىلع خالف غري املؤمنني اذلين ُّ
يقرون
ليست يه املرادف املسييح للمصادفة .ونعلم أن

ِّ
ً
لسبب ،حنن يف حقيقة األمر نعرف ذلك اإلهل املتحكم يف لك يشء،
أيضا يف كثري من األحيان بأن لك يشء حيدث
ٍ

ونعرف السبب انلهايئ وراء حدوث لك يشء ،أال وهو جمد اهلل وخرينا انلهايئ واألبدي .وكمؤمنني ،ال يسعنا سوى
أن نؤمن بأن اهلل ُّ
يلك السيادة ،ألننا لو لم نؤمن بسلطان اهلل ،فإننا فعليا لسنا نؤمن بأن اهلل هو اهلل .وإذا كنا نؤمن
بسلطان اهلل ،سيكون علينا أن نؤمن ً
أيضا بالعناية اإلهلية .ومع أن سلطان اهلل والعناية اإلهلية هما غري قابلني
ِّ
ً
واحدا .فببساطة ،العناية اإلهلية يه اتلطبيق العميل واإلجيايب لسلطان اهلل ىلع لك يشء.
لالنفصال ،لكنهما ليسا
يسىم بالعناية اإلهلية اجليدة أو العناية اإلهلية الرشيرة ،أو ما َّ
وباتلايل ،ال يوجد ما َّ
يسىم بالعناية السعيدة أو العناية
ُّ
القاسية ،بل العناية اإلهلية يه لك ما هنالك.

تَ ُ
كمن املشلكة يف عدم فهم الكثري من املؤمنني بشلك صحيح للكيفية اليت يعمل بها اهلل يف عنايته اإلهلية لك ما
ً
فكثريا ما يربط املؤمنون العناية اإلهلية باألمور االستثنائية والفائقة للطبيعة ،يف حني ال يدركون عناية اهلل
يعمله.
ِّ
َّ
يف األمور البسيطة والصغرية يف احلياة! فعلينا أن ندرك أن لك ما حيدث يف لك اخلليقة هو بشلك ما نتاج العناية
اإلهلية ،وعلينا أن ندرك ً
أيضا أن إدارة إهلنا الواحد يف ثالوث ،بعنايته اإلهلية ،للك خملوقاته ولك اخلليقة ال جيعله
مصدر اخلطية وال جيعله مؤيِّ ًدا هلا .صحيح أن هذا األمر يلفه غموض جميد ،لكن هذا هو ما أعلنه اهلل عن ذاته.
ً
وبدال من أن جيعلنا هذا نليق باللوم ىلع اهلل ،جيب أن يدفعنا إىل أن نرتيم بالاكمل عليه ،وأن نعيش أمام وجهه،
ُّ
كورام ديو (أمام وجه اهلل) ،اآلن وإىل األبد ،واللك ملجده وحده دون سواه.
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د .بريك بارسونز هو كبري راعة كنيسة سانت أندروز يف مدينة سانفورد بوالية فلوريدا .وهو كبري مسؤويل النرش يف
ِّ
وحمرر يف جملة تابل توك ،وأحد املسئولني عن شئون اتلعليم يف هيئة خدمات يلجونري .وهو
هيئة خدمات يلجونري،

ً
أيضا مؤلف كتاب ?َ Why Do We Have Creeds
(لم دلينا قوانني إيمان؟).

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

