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ملــاذا حتــدث املــآيس لشــعب اهلل، وخاصــة أوئلــك اذليــن حييــون 
ــاذا  ــا، فلم ــة؟ وإن اكن اهلل صاحلً ــان واخلدم ــن اإليم ــة م ــاة مثايل حي
يوجــد الكثــر مــن ابلــؤس، واملعانــاة، واالضطهــاد، والظلــم يف العالــم؟ 
وهــذه األســئلة، إن كنــت أنــا وأنــت صادقــن، جيــب أن تكــون قــد 
أزعجــت لك منــا يف وقــت أو آخــر. واإلجابــات البســيطة مثــل: "حنــن 
نعيــش يف اعلــم ســاقط"؛ أو "إنهــا لعنــة اهلل ىلع اإلنســانية اخلاطئــة"؛ أو 
"إنهــا خطــأ الشــيطان"؛ أو "إنهــا حتــدث بســماح مــن مشــيئة اهلل" قــد 
تتضمــن بعــض العنــارص مــن احلقيقــة. إال أنهــا ال حتســم دائًمــا أعمــق 

ــا. تســاؤالت قلوبن

ومــن خــريت، يوجــد ســببان رئيســيان جيعالننــا جنتــاز باألوقــات 
الصعبــة جــًدا – وكالهمــا حيــدث مــن أجــل مصلحتنــا انلهائية. والســبب 
األول هــو احلالــة الــي يمكننــا القيــام ببعض األمــور حنوهــا - أي خطية 
االســتقالل. والســبب اثلــاين هــو أمــر ال يمكننــا أن نتحكــم فيــه – فهــو 
ــد  ــتوى جدي ــا إىل مس ــه يف ترقيتن ــع رغبت ــب بداف ــادرة اهلل باملصاع مب
مــن العالقــة احلميمــة معــه. وســيمكننا أن جنــد أن هــذا الســبب اثلــاين 

يف صميــم قصــة أيــوب.

اجلزء األول
مقدمة
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ــئلة،  ــذه األس ــض ه ــاف بع ــة الستكش ــو حماول ــاب ه ــذا الكت وه
ــة  ــذه القضي ــنتناول ه ــا. وس ــة عليه ــرورة لإلجاب ــن بال ــم يك وإن ل
يف جزئــن كمــا هــو مذكــور ســابًقا. فــي ابلدايــة، ســوف نستكشــف 
ــن اهلل.  ــتقالل ع ــي لالس ــة يف الس ــة املتمثل ــائعة واخلاطئ ــلة الش املش
ومــن هــذه القاعــدة، ســنوجه إنتباهنــا إىل دراســة موجــزة لســفر أيــوب. 
ــدة هلــذه ادلراســة قلبــك وعقلــك  ــاق اجلدي ــح اآلف ــا أرجــو أن تفت وأن

ــا. ىلع الطــرق غــر املتوقَّعــة الــي خيتارهــا اهلل للتعامــل معن

ومنــذ ابلدايــة، أود أن أقــول بشــل قاطــع أين ال أســتطيع أن 
أعطيــك لك اإلجابــات. وحــى عندمــا تنتــي مــن قــراءة هــذا الكتــاب، 
ســيكون دليــك بعــض األســئلة الــي لــم جتــد إجابــة عنهــا. وال جيــب 
ــم اهلل  ــا أن يفه ــد من ــن ألي أح ــن يمك ــه ل ــذا - ألن ــك ه أن يفاجئ

ــن يكــون هــو اهلل. ــك، ل ــإن اســتطعنا ذل ــه بالاكمــل. ف وطرق

اثنان من اآليات املفيدة

ســلطت فقرتــان مــن الكتــاب املقــدس الضــوء ىلع هــذه القضيــة 
مــن األســئلة الــي لــم تتــم اإلجابــة عليهــا. فــي روميــة 11: 33، يقــول 

بولــس عــن اهلل:

»َما أَبَْعَد أَْحَكاَمُه َعِن اْلَفْحِص َوُطُرَقُه َعِن االْسِتْقَصاِء!«

ــل  ــك أن تص ــن يمكن ــاكم اهلل، ل ــث يف أح ــت ابلح ــإن حاول ف
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ــوف  ــرق اهلل، فس ــرف لك ط ــت أن تع ــل، إن حاول ــاق. وباملث إىل األعم
تكتشــف أن مــا وصلــت إيلــه قــد تــم اكتشــافه يف املــايض. وإدراكك 
هلــذا الواقــع سيســاعدك بشــل ال حــدود هل، وهــذا لــن حيــدث إال مــن 
خــالل إدراكك أن األحــداث والظــروف ســوف حتــدث يف حياتــك وقــد 

ال تفهمهــا أبــًدا كمــا قــد ال تعــرف أســبابها أبــًدا.

والفقرة اثلانية، يه الي يعرفها معظمنا، ويه أمثال 3: 5:

»تََوكَّْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبَك، َوَعَلى َفْهِمَك الَ تَْعَتِمْد.«

ــت زوجــي، روث، تعــاين مــن مشــلة يف  ــل بضــع ســنوات اكن قب
رقبتهــا. ويف ســياق طلــب الــرب، أظهــر هلــا مــن هــذه اآليــة يف األمثــال 
ــة  ــن اثلق  م

ً
ــدال ــدس. وب ــاب املق ــع الكت ــع ال تطي ــت يف الواق ــا اكن أنه

بالــرب، اكنــت حتــاول فهــم مــا جيــري يف رقبتهــا ومــا جيــب عليهــا أن 
تفعلــه حنــو ذلــك. فهــل ســبق لــك أن فعلــت ذلــك؟ أنــا فعلــت ذلــك 
ــع  ــا م ــارض حًق ــا يتع ــاه مــن جانبن ــذا االجت ــك فه ــع ذل ــد، وم باتلأكي

الكتــاب املقــدس.

وتقــول هــذه األيــة مــن الكتــاب املقــدس أننــا جيــب أن نثــق يف 
الــرب ونتــل عليــه بــكل قلوبنــا وأال نتــل ىلع فهمنــا. فليــس مــن 
ــة يف  ــد اثلق ــأيت بع ــب أن ي ــا جي ــم. إال أن فهمن ــد أن تفه ــأ أن تري اخلط

الــرب.



ملاذا حتدث أمور صعبة لشعب اهلل

 8

ــاة،  ــة للحي ــئلة الصعب ــض األس ــن بع ــرتب م ــا نق ــذا، عندم وهك
جيــب أن نبــدأ بهــذا الفهــم األســايس - فــي الغالــب، ســنجد أن اهلل 
ــم، يه  ــس الفه ــة، ولي ــك، فاثلق ــافاتنا. ذلل ــيفوق لك اكتش ــه س وطرق

ــرب. ــع ال ــر م ــد للس ــن الوحي ــاس اآلم األس

التعلم من كلمة اهلل

ــرأت  ــد ق ــن ق ــم تك ــك إن ل ــة أن ــذه املرحل ــرتح يف ه أود أن أق
ســفر أيــوب بأكملــه، فســيجب أن تتعــرف عليــه. وأنــا أدرك أن ســفر 
أيــوب ليــس يف قمــة قائمــة القــراءة دلى العديــد مــن املســيحين. إال 
أين أؤمــن بطــرق عديــدة أنــه مــن أهــم األســفار يف الكتــاب املقــدس. 
وقــراءة ســفر أيــوب قبــل أن تبــدأ اجلــزء 2 مــن هــذا الكتــاب ســوف 
ــياقًا  ــك س ــاعد يف أن يمنح ــا سيس ــد كم ــع جي ــف يف وض ــك تق جيعل

ــم اذلي ســأقدمه يف هــذا اجلــزء. ــا عــن اتلعلي أكــر وضوًح

ــا  ــوع، أن ــن أي ن ــة م ــايت اخلاص ــايلك أو حتدي ــه مش ــا أواج عندم
ــدس  ــاب املق ــخصيات يف الكت ــك الش ــل يف تل ــراءة واتلأم ــب الق أح
اذليــن ســاروا يف طــرق مشــابهة. وأنــا أجــد أنــه مــن املفيــد أن أطــرح 
ىلع نفــي أســئلة مثــل: مــاذا اكنــت اســتجابتهم ملثــل هــذا اتلحــدي؟ 
ــم مــن  ــدة؟ وهــل يمكنــي اتلعل ــة اســتجابة جي ــت يف انلهاي وهــل اكن
أخطائهــم؟ وهــل اكنــت توجــد خطيــة يف حياتهــم يســى اهلل إىل إبرازهــا 
يف حيــايت؟ وإن اتبعــت الطريــق الصحيــح، فمــاذا ســأختر يف انلهايــة؟
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سفر كامل

ــن يلزتمــون بالفقــرات املألوفــة يف  إن كنــت مــن املســيحين اذلي
الكتــاب املقــدس أو اذليــن يبتعــدون عــن املوضــواعت الــي تشــعر أنك 

ال تفهمهــا، دعــي أذكــرك بــأن الكتــاب املقــدس يقــول:

ــِم  ْقِوي ــِخ، ِللتَّ ْوِبي ــِم َوالتَّ ْعِلي ــٌع ِللتَّ ــَن هللاِ، َونَاِف ــِه ِم ــى ِب ــَو ُموًح ــاِب ُه »ُكلُّ اْلِكَت
ًبــا ِلــُكلِّ َعَمــل َصاِلٍح.« ، ِلَكــْي يَُكــوَن ِإنَْســاُن هللاِ َكاِمــًا، ُمَتأَهِّ أِْديــِب الَّــِذي ِفــي اْلِبــرِّ َوالتَّ

)2 تيموثاوس 3: 16 – 17(

ــون  ــن تك ــط، ل ــدس فق ــاب املق ــف الكت ــرأت نص ــإن ق ف
مؤمنًــا اكمــاًل. وملــاذا هــذا؟ ألن ُكلُّ اْلِكَتــاِب ُهــَو ُموًحــى ِبــِه ِمــَن هللاِ – حــى 

ــاب! األنس

ــا  ــد. وعندم ــه يف اهلن ــل قابل ــن رج ــرة ع ــق ذات م ــرين صدي أخ
ســأل صديــي هــذا الرجــل كيــف جــاء إىل الــرب، قــال هل الرجــل أنــه 

ــاب املقــدس. ــراءة األنســاب يف الكت اكن مــن خــالل ق
وقد سأهل صديي يف حرة، "ملاذا؟"

فقــال هل ذلــك الرجــل: "حســنًا، يف ثقافتنــا، آهلتنــا ليــس هلــا خلفية. 
فــي تظهــر فقــط. وحنــن ال نعــرف أبــًدا مــا يه خلفيــة أي منهــم. وقــد 
كنــت مهتًمــا جــًدا أن أكتشــف أنــه يمكنــك معرفــة خلفيــة شــخص 

مــا ".
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وكمــا تــرون، حــى األنســاب مــوىح بهــا مــن اهلل - ومــن املحتمــل 
أنهــا قــد تكــون اإلجابــة ادلقيقــة ملشــلة شــخص مــا.

ــا ويه  ــه لك من ــي تواج ــية ال ــلة األساس ــل اآلن إىل املش ونلنتق
خطيــة االســتقالل. وإن لــم نبــدأ يف اتلعامــل مــع هــذه املشــلة، فلــن 
ــن  ــا. ول ــرى يف حياتن ــالك األخ ــن املش ــد م ــل العدي ــن ح ــن م نتمك
نكــون قادريــن أن نفهــم األهميــة واملعــى الــي للعديــد مــن الظــروف 

ــاة. ــا يف احلي ــي نواجهه ال
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مــا يه املشــلة األساســية الــي نواجههــا مجيًعــا؟ ومــا يه القضيــة 
املحــددة الــي جيب أن نتعامــل معها مجيًعــا؟ ولإلجابة ىلع هذه األســئلة، 
جيــب أن نعــود إىل بدايــة اتلاريــخ البــري – أي إىل آبائنــا األوائــل، آدم 
وحــواء. فمــن قصتهمــا سنؤســس حقيقــة أساســية تهــم لك واحــد منــا.

ــا منحــدرون  ــا مجيًع وملــاذا جيــب أن نعــود إىل هــذه القصــة؟ ألنن
ــة  ــن برواي ــيحين املعارصي ــن املس ــد م ــن العدي ــد ال يؤم ــن آدم. وق م
ــن  ــا أؤم ــري. إال أين أن ــس الب ــات اجلن ــن بداي ــن ع ــفر اتلكوي س
ــات حــول أصــل  ــد مــن انلظري ــد درســت العدي ــا. فكفيلســوف، ق به
ــه  ــدس وقرأت ــاب املق ــتُّ إىل الكت ــا إتلف ــا عندم ــون. أم ــان والك اإلنس
ــة  ــم تفعلــه أي نظري ــه قــد فعــل شــيئًا ل باإليمــان، فقــد اكتشــفت أن

ــي. ــد رشح يل نف ــه ق ــالق، ويه: أن ــرى ىلع اإلط أخ

ــارص  ــه، والعن ــت علي ــوق اذلي كن ــوع املخل ــفت ن ــد اكتش وق
ــاذا شــعرت  ــا فعلــت، ومل ــاذا ترصفــت كم املختلفــة يف شــخصيي، ومل
ــفر  ــن س ــم م ــذا الفه ــاء إيلَّ ه ــد ج ــا. وق ــعرت به ــي ش ــوط ال بالضغ
اتلكويــن ووصــف خلــق آدم وحــواء. فقصــة ســفر اتلكويــن يه 

ــري. ــنا الب ــل جنس ــًدا ألص ــق ج ــف ادلقي الوص

الفصل 1
فخ الشيطان
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ــرة،  ــن كث ــل آدم يف أماك ــن نس ــدس ع ــاب املق ــدث الكت ويتح
ــارك  ــع يف اعتب ــات. وض ــض الرتمج ــح يف بع ــر واض ــك غ ــم أن ذل رغ
ــه الكتــاب املقــدس ورجــاء اخلــالص لكهــا  ــا أن احلــق اذلي يعلن دائًم
أمــور موجهــة حنــو آدم ونســله. فلســبب مذهــل وال يمكــن تصديقــه، 
يهتــم اهلل بــآدم ونســله بشــل خــاص. وأنــا أتســاءل أحيانـًـا ملــاذا جيــب 
ــه. إال أن  ــة املحــددة مــن خليقت ــذه املنطق ىلع اهلل أن يزعــج نفســه به

ــه. ــا أصدق ــه، وأن ــاب املقــدس يعلن اهتمــام اهلل واضــح. والكت

بدء مشاكلنا

يف تكوين 3: 1 - 7، نقرأ وصف سقوط آدم وحواء.

ــُه،  ل ــرَّبُّ االإِ ــا ال ــي َعِمَلَه ــِة الَِّت يَّ ــاِت اْلَبرِّ ــِع َحَيَوانَ ــَل َجِمي ــُة أَْحَي ــِت اْلَحيَّ »َوَكانَ
ــن 3: 1( ــِة؟«« )تكوي ــَجِر اْلَجنَّ ــْن ُكلِّ َش ــأُْكاَ ِم ــاَل هللاُ الَ تَ ــا َق ــْرأَِة: »أََحقًّ ــْت ِلْلَم َفَقاَل

وقــد علــق أحــد أصدقــايئ ذات مــرة قائــاًل أن لك مشــالك البرية 
اكن يمكــن جتنبهــا لــو اكنــت حــواء قــد اكتفــت بــأن تقــول للحيــة، 
"أنــا ال أحتــدث أبــًدا مــع احليــات الغريبــة بــدون زويج". فقــد اكن هــذا 
هــو اجلــواب الصحيــح، إال أن حــواء لــم تقــل ذلــك - ذللــك حنــن هنــا 

. م يلو ا

ــَجرَِة الَِّتــي  ــا ثََمــُر الشَّ ــِة نـَـأُْكُل، َوأَمَّ ــِة: »ِمــْن ثََمــِر َشــَجِر اْلَجنَّ »َفَقاَلــِت اْلَمــْرأَُة ِلْلَحيَّ
ــاُه ِلَئــاَّ تَُموتَا««. )تكويــن 3: 2 – 3( ــِة َفَقــاَل هللاُ: الَ تـَـأُْكاَ ِمْنُه َوالَ تََمسَّ ِفــي َوَســِط اْلَجنَّ
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هــل يمكنــك أن تــرى كيــف اكنــت حــواء غــر راغبــة يف 
ــت،  ــد قال ــاله؟ فق ــا أن يفع ــد يشء ال يمكنهم ــه يوج ــرتاف بأن االع
ــد  ــه يوج ــة، إال أن ــجار اجلن ــع أش ــن مجي ــأكل م ــا أن ن ــنا، يمكنن "حس

ــا! ــرتاف حبدودن ــرتدد يف االع ــم ن ــط." فك ــد فق ــتثناء واح اس

ــُه  ــأُْكاَِن ِمْن ــْوَم تَ ــُه يَ ــٌم أَنَّ ــِل هللاُ َعاِل ــا! بَ ــْن تَُموتَ ــْرأَِة: »َل ــُة ِلْلَم ــِت اْلَحيَّ »َفَقاَل
ــَجرََة  ــْرأَُة أَنَّ الشَّ ــَرأَِت اْلَم «. َف ــرَّ ــَر َوالشَّ ــِن اْلَخْي ــاِن َكاهللِ َعاِرَفْي ــا َوتَُكونَ ــُح أَْعُيُنُكَم تَْنَفِت

ــْن  ــَذْت ِم ــِر. َفأََخ َظ ٌة ِللنَّ ــِهيَّ ــَجرََة َش ــوِن، َوأَنَّ الشَّ ــٌة ِلْلُعُي ــا بَِهَج َْكِل، َوأَنََّه ــاأ ــَدٌة ِل َجيِّ

ثََمِرَهــا َوأََكَلــْت، َوأَْعَطــْت رَُجَلَهــا أَيًْضــا َمَعَهــا َفــأََكَل. َفانَْفَتَحــْت أَْعُيُنُهَمــا َوَعِلَمــا أَنَُّهَمــا 

ــن 3: 4 – 7( ــآِزَر.« )تكوي ــِهَما َم ــا الأَنُْفِس ــٍن َوَصَنَع ــا أَْوَراَق ِتي ــاِن. َفَخاَط ُعْريَانَ

إضعاف الثقة يف الكتاب املقدس

يف هــذه اآليــات املوجــزة، جنــد دلينــا جوهــر مــا حنتــاج إىل معرفتــه 
عــن أنفســنا، وعــن مشــالكنا، وكيــف نتجنبهــا. فقــد اكن للحيــة، الــي 
ــواء  ــل آدم وح ــو: فص ــايس، وه ــدف أس ــيطان، ه ــيًدا للش ــت جتس اكن
عــن األســاس اذلي هلمــا يف لكمــة اهلل. فقــد اكن العــدو يعــرف أنــه إن 

اســتطاع أن يفعــل ذلــك، ســيصبحون حتــت رمحتــه.

ومــن املهــم نلــا أن نــدرك أنــه أيًــا كنــا حنــن كمؤمنــن، فاهلــدف 
األعظــم للشــيطان هــو هــدم الكتــاب املقــدس وإضعــاف ثقتنــا فيــه. 
وعندمــا ينقلنــا العــدو إىل املــاكن اذلي ال نؤمــن فيــه بالكتــاب املقــدس 
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ــة،  ــك انلقط ــد تل ــرق. وعن ــوف نغ ــد، فس ــا بع ــلطانه فيم ــل س وال نقب
ســنصبح ضحايــا بالفعــل.

ــاب  ــة جــًدا. ويقــول الكت ــة خفي ــا بطريق والشــيطان يتقــدم دائًم
ــد  ــة. وق ــات الري ــن حيوان ــن أي م ــًرا م ــر مك ــه اكن أك ــدس أن املق
ــا َقــاَل هللاُ... ؟«  اختــذ منهجــن. أًوال، هــو قــد شــكك يف لكمــة اهلل: »أََحقًّ
وبمجــرد أن اســتجابت حــواء هلــذا الســؤال، ُهزمــت بالفعــل. فعندمــا 
ــع ذلــك مبــارشة  ســمحت للشــيطان باإلشــرتاك يف هــذا املوضــوع، تاب

ــا!« ــْن تَُموتَ ــكار: »َل باإلن

والشــيطان ال يغــر خطتــه احلربيــة أبــًدا. فهــو يعمــل ايلــوم بنفــس 
ــا ال  ــايلبه جناًح ــت هل أس ــد حقق ــح وق ــا تنج ــط ألنه ــة بالضب الطريق
ــًدا عــن  نهايــة هل. ذللــك، اختــذ ذلــك كتحذيــر حلياتــك. وال تبتعــد أب

إيمانــك بالكتــاب املقــدس كلمــة اهلل.

واعدة لــن يبــدأ املخــادع بمهامجــة لكمــة اهلل مبــارشة. بــل ســيبدأ 
بالتشــكيك فيهــا. وجمــرد التشــكيك يف دقــة الكتــاب املقــدس هــو مــا 
فعلــه يف معظــم ادلول األوروبيــة الروتســتانتية يف أواخــر القــرن اتلاســع 
عــر. ونتيجــة ذللــك، دلينــا ايلــوم كنائــس وخــدام يعلنــون إيمانهــم يف 
تلــك ادلول، ويف أمريــكا أيًضــا، بينمــا هــم غــر مؤمنــن تماًمــا. فهو لم 
يبــدأ بإنــكار لكمة اهلل؛ بل بدأ بالتشــكيك فيهــا. وإن اســتجبنا أنا وأنت 
لتشــكيك العــدو يف لكمــة اهلل، فســنواجه نفــس املشــالك مثــل حــواء.
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التدرج املنحدر

ــا  ، أنه
ً

ــات. أوال ــالث لكم ــواء يف ث ــتجابة ح ــص اس ــا تلخي يمكنن
ــا. وبعــد  ــم تصدقه ــا، ل ــم، بعــد أن شــكت فيه شــكت يف لكمــة اهلل. ث
عــدم تصديقهــا، لــم تطعهــا وتمــردت عليهــا. واكنــت تلــك يه 
ــدم  ــق، وع ــدم اتلصدي ــك، وع ــدرة – أي الش ــة املنح ــوات اثلالث اخلط
ــك يه  ــت تل ــت. واكن ــا، ضل ــردت عليه ــا تم ــرد. وعندم الطاعــة واتلم

ــا. ــا تماًم ــت فيه ــي ُهزم ــة ال انلقط

ــا  ــها م ــة يه نفس ــذه العملي ــرى أن ه ــرة أخ ــد م ــد أن أؤك وأري
ــا يف  ــا. وبغــض انلظــر عمــن حنــن وأيــن قــد وصلن ــا تماًم حيــدث معن
ــك،  ــدرة – أي الش ــة املنح ــوات اثلالث ــذه اخلط ــا ه ــإن اختذن ــرب، ف ال
ــل  ــن مث ــنصبح ضال ــرد- س ــة واتلم ــدم الطاع ــق، وع ــدم اتلصدي وع
ــإن الشــيطان ســيكون  ــك أن حيــدث، ف ــا. وإن ســمحنا ذلل حــواء تماًم

ــا. ــا يف حياتن ــاًرا عظيًم ــق انتص ــد حق ق

 ،
ً

وقــد اســتخدم الشــيطان شــكاًل خفيـًـا جــًدا إلقنــاع حواء. فــأوال
أعطاهــا ســببًا لعــدم اثلقــة يف صــالح اهلل. ثــم اقــرتح أن تكــون يه 
ــه  ــو اقرتاح ــا ه ــي قدمه ــة ال ــة الفاصل ــت انلقط ــل اهلل. واكن وآدم مث

ــا مثــل اهلل دون االعتمــاد ىلع اهلل. أنهمــا يمكــن أن يكون
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مستقل عن اهلل؟

ــا  ــب أن ندركه ــي جي ــية ال ــة األساس ــو احلقيق ــو ه ــه للت ــا ذكرت م
إن كنــا نريــد اتلقــدم يف عالقتنــا مــع اهلل. فلــم تكــن املشــلة أن آدم 
وحــواء أرادا أن يكونــا مثــل اهلل. ويف الواقــع، هــذا ليــس دافًعــا ســيئًا. 
ومــع ذلــك، همــا قــد أرادا أن يكونــا مثــل اهلل دون االعتمــاد ىلع اهلل.

ــح  ــد اكن يلم ــخصية اهلل. فق ــويه ش ــا بتش ــيطان دائًم ــدأ الش ويب
ــا يه  ــة. حًق ــة اجلميل ــذه اجلن ــا يف ه ــد وضعكم ــتبد. "ق إىل أن اهلل مس
جنــة مجيلــة. ودليكمــا لك مــا حتتاجانــه، وأنتمــا تقومــان بعمــل رائــع. 
ــان  ــا تتمتع ــر إن كنتم ــيكون األم ــف س ــري كي ــم تفك ــن ... أل ولك
ــاذا إن  ــدان. فم ــا تري ــال م ــتطيعان أن تفع ــا تس ــة – أي إن كنتم باحلري
اســتطعتما إجيــاد إجاباتكمــا اخلاصــة، دون االحتيــاج إىل االعتمــاد ىلع 
اهلل؟ اهلل يعاملكمــا كمواطنــن مــن ادلرجــة اثلانيــة. وهــو ال يعاملكمــا 
مثــل األشــخاص املهمــن الذليــن جيــب أن تكونــا. وأنتمــا تســتحقان 

أكــر مــن ذلــك."

ــل اهلل  ــون مث ــع أن تك ــة بداف ــواء مدفوع ــتجابة ح ــت اس ذلا اكن
ــه آدم  ــذري اذلي اعىن من ــأ اجل ــاد ىلع اهلل. واكن اخلط ــا دون االعتم وإنم
وحــواء هــو رغبتهمــا يف أن يكونــا صاحلــن بذواتهمــا – أي مســتقلني 
عــن اهلل. ولــم يكــن دافعهمــا ســيئًا، إال أنهمــا ال يســتطيعان أن يكونا 
ــن  ــا اذلي ــا أول آبائن ــواء هم ــاد ىلع اهلل. وآدم وح ــل اهلل دون االعتم مث
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ورثنــا منهمــا طبيعتنــا الروحيــة، وهلــذا الســبب جيــب أن نبــدأ بهمــا.

جذر مشكلتنا

عندمــا يتحــدث الكتــاب املقــدس عــن "اإلنســان العتيــق" فهــو ال 
ــق، أو  ــق، أو اإلنســان األفريــي العتي يشــر إىل اإلنســان األورويب العتي
اإلنســان ايلهــودي العتيــق، أو اإلنســان الوثــي العتيــق. فهــذا االقتبــاس 
يف الكتــاب املقــدس يعيدنــا إىل أبعــد مــن لك ذلــك إىل آبائنــا األوائــل - 
أي إىل اإلنســان األول، آدم األول )انظــر 1 كــو 15: 45، 47(. فلــم ينجــب 
ــوم  ــك ايل ــذ ذل ــل آدم من ــودل لك نس ــرًدا – وي ــار متم ــًدا إىل أن ص آدم أب
وحــى اآلن ودليهــم اتلمــرد يف داخلهــم. وتذكــر دائًمــا أن جوهــر اتلمــرد 
هــو الرغبــة يف أن تكــون مســتقاًل عــن اهلل. واألكــر مــن ذلــك، هــل 
يمكنــي أن أقــرتح عليــك أن هــذه الرغبــة يف أن تكــون مســتقاًل عن 

اهلل يه يف الواقــع أصــل مجيــع مشــالكك.

ــت – أي أن  ــا وأن ــا أن ــب أن نواجهه ــي جي ــة ال ــذه يه احلقيق وه
رغبتنــا يف أن نكــون مســتقلن عــن اهلل يه أصــل مشــلة البريــة. 

ــلتك. ــل، يه مش ــلي، وباملث ــي مش ف

ــا  ــافروا م ــخاص س ــت بأش ــورة، اتلقي ــة واملش ــرتة اخلدم ــالل ف خ
ــض  ــن بع ــاد ع ــم لالبتع ــول العال ــافة ح ــف املس ــن منتص ــرب م يق
ــم،       ــل منه ــول ل ــا أن أق ــر اغبًل ــي يب األم ــم. وينت ــالك يف حياته املش
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"ال يمكنــك اهلــروب مــن مشــلتك، ألنــك تأخــذ مشــلتك األساســية 
ــا.  ــروب منه ــك اهل ــك وال يمكن ــي بداخل ــت. ف ــا ذهب ــك أينم مع
ــك تأخذهــا  ــم، إال أن ــق حــول العال ــك الســفر ىلع طــول الطري ويمكن

ــك". مع

ــميه  ــا يس ــا يه م ــا مجيًع ــي نواجهه ــية ال ــلة األساس ــذه املش وه
الكتــاب املقــدس "اجلســد" أو "الطبيعــة اجلســدية" أو "اإلنســان العتيق". 
ــذا،  ــرأ ه ــا تق ــن اهلل. وبينم ــتقل ع ــل مس ــل بش ــا يف العم ويه رغبتن
قــد تــدرك فجــأة أنــك ربمــا لــم تتواجــه مــع هــذه املشــلة أبــًدا. فــإن 
لــم يكــن قــد حــدث هــذا معــك مــن قبــل، أنــا أصــي أن يســاعدك 
ــذا  ــرأ ه ــت تق ــا أن ــه بينم ــا لوج ــا وجًه ــدس ىلع مواجهته ــروح الق ال

ــاب. الكت

االستقالل من خالل الدين

توجــد العديــد مــن الطــرق املختلفــة لالســتقالل عــن اهلل. 
ــك،  ــاًرا. ودون إدراك ذل ــرق انتش ــذه الط ــر ه ــد أك ــو أح ــن ه وادلي
يســتخدم معظــم املتدينــن تدينهــم لــي جيعلهــم مســتقلن عــن اهلل. 
وأنــا أؤمــن أن هــذه قضيــة أساســية لليهوديــة ايلــوم. فايلهوديــة تتملــق 
نامــوس مــوىس، إال أنهــا يف احلقيقــة تســتخدم انلامــوس كأســاس لعــدم 

ــاد ىلع اهلل. االعتم
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وينطبــق الــيء نفســه ىلع العديــد مــن املســيحين أيًضــا. 
فالكثــرون دليهــم ديانــة ناموســية مــع العديــد مــن القواعــد املختلفــة. 
ــل يعتمــدون ىلع  ــع ال يعتمــدون ىلع اهلل؛ ب ــم يف الواق ــة يه أنه واحلقيق
ــن اهلل.  ــم ع ــل قلوبه ــك، تنفص ــة ذلل ــا. ونتيج ــي يضعونه ــد ال القواع
ــا أصبحــت مشــلتهم أســوأ. وال  ولألســف، لكمــا أصبحــوا أكــر تدينً
تتخيــل أبــًدا أن ادليــن هــو أحــد حلــول مشــالك العالــم. فــي احلقيقــة، 

ــن. ــم ســببها ادلي ــد أن معظــم املشــالك الرئيســية يف العال أعتق

افتراضنا األساسي

ســنجد أن حــل هــذه املشــلة املتمثلــة يف خطيــة االســتقالل هــو 
ــق.  ــا للمنط ــت اعلًم ــا، كن ــون واعًظ ــل أن أك ــا. فقب ــي حًق ــر منط أم
وأحــد جوانــب الكتــاب املقــدس اذلي أحبــه هــو أنــه األكــر منطقيــة 
مــن مجيــع الكتــب الــي تقابلــت معهــا ىلع اإلطــالق. وليــس عليــك 
أن تشــعر بادلونيــة الفكريــة بســبب إيمانــك بالكتــاب املقــدس. فأكــر 
ــل  ــول إىل أه ــس الرس ــالة بول ــا يه رس ــت معه ــة تقابل ــالة منطقي رس

روميــة.

ويعتقــد انلــاس أن الكتــاب املقــدس غر منطــي ألنهــم ال يبدأون 
باإلفرتاضــات املســبقة األساســية أو احلقائــق األساســية. واملنطــق مثــل 
الكمبيوتــر. فانلتائــج الــي يقدمهــا الكمبيوتــر ليســت أكــر دقــة مــن 
املعلومــات الــي تغذيــه بهــا. فــإن قمــت بإدخــال بيانــات خطــأ يف جهاز 
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كمبيوتــر، ســتحصل ىلع خطــأ حمســوب بشــل جيــد خيــرج منــه! وهــو 
خطــأ دقيــق جــًدا، إال أنــه خطــأ.

ــات  ــع اإلفرتاض ــنتعامل م ــاب، س ــذا الكت ــن ه ــزء األول م يف اجل
ــان  ــة اإلنس ــة بطبيع ــدس واملتعلق ــاب املق ــية للكت ــبقة األساس املس
وجــذور مشــالكه. فعندمــا يبــدأ انلــاس بإفــرتاض أن اإلنســان صالــح 
بشــل أســايس وأنــه عندمــا يـُـرَتك نلفســه ســيفعل مــا هــو حــق وخــر، 

ــاب املقــدس. ــف للكت ــذا خمال فه

إنهــا أكذوبــة الفلســفة اإلنســانية، وأي معلومــات حمســوبة ختــرج 
منهــا يه خــداع.

ــة  ــا املقدمــات املنطقي ــا إن قبلن واخلــر الســار لكــم ويل هــو أنن
ــتقدم  ــا س ــا، فإنه ــنا وحاتلن ــن أنفس ــدس ع ــاب املق ــية للكت األساس
نلــا أيًضــا حــاًل ملشــالكنا األساســية. وســنتناول هــذا احلــل يف الفصــل 

اتلــايل.
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ــا  ــة يه الســي إىل أن تكــون صاحلً ــت مشــلة لك البري إن اكن
ــة  ــال عملي ــو إبط ــل ه ــك؟ احل ــل ذلل ــو احل ــا ه ــن اهلل، فم ــزل ع بمع
ــان  ــم آدم يثق ــواء ث ــد ح ــم تع ــا ل ــقوط عندم ــدأ الس ــد ب ــقوط. فق الس
يف صــالح اهلل وحــاوال أن يكونــا مســتقلن عــن اهلل. وأحــد أســباب 
ــة اهلل.  ــن لكم ــر م ــهما أك ــا حبواس ــو ثقتهم ــخ ه ــذا الف ــوع يف ه الوق

ــن 3: 6: ــا تكوي وخيرن

َْكِل...« َدٌة ِلاأ َجرََة َجيِّ »َفَرأَِت اْلَمْرأَُة أَنَّ الشَّ

مــاذا حــدث؟ يه قــد ختلــت عــن إيمانهــا بكلمــة اهلل غــر املرئية 
 مــن ذلــك. واكن هــذا هــو الوقــت اذلي ســقطت 

ً
ووثقــت حبواســها بــدال

ــد اكن  ــدة. وق ــت جي ــجرة اكن ــا رأت أن الش ــل – أي عندم ــه بالفع في
خطأهــا الكبــر هــو عــدم اثلقــة يف صــالح اهلل؛ والرغبــة يف أن تكــون 
مســتقلة عــن اهلل؛ واالعتمــاد ىلع احلــواس وليــس ىلع لكمــة اهلل.

الثقة يف صالح اهلل

ــب أن  ــقوط، ويه: جي ــار الس ــال آث ــا األوىل يف إبط ــايه خطوتن ه
نؤمــن ونثــق بصــالح اهلل. وأنــا أندهــش باســتمرار من عدد األشــخاص 

الفصل 2
إبطال السقوط
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ــن يســمون أنفســهم مســيحين بينمــا هــم ال  ــن أتلــي بهــم واذلي اذلي
يثقــون يف اهلل. وهــم يف احلقيقــة ال يعتقــدون أن اهلل ســيفعل اخلــر هلــم. 
ــم إن استســلموا هلل، فســوف يطلــب منهــم أن  ــل هــم يعتقــدون أنه ب

يعملــوا أشــياء فظيعــة أو يســمح حبــدوث أشــياء فظيعــة هلــم.

ــر المــرأة  ــا وروث يف وقــت ســابق نقــدم خدمــة اتلحري كنــت أن
ــا  ــة، إال أن دليه ب ــة مدرَّ ــت ممرض ــد اكن ــا. وق ــخ بأملاني ــابة يف ميوني ش
ــع اهلل، إال  ــالم م ــا أرادت الس ــم أنه ــرة. ورغ ــيطانية خط ــالك ش مش
أنهــا لــم ترغــب يف التســليم الاكمــل للــرب. ويف لك مــرة نتعــرف فيهــا 
ىلع كيــان شــيطاين يؤذيهــا، اكنــت تهــرب مــن ابلــاب. ويف الكثــر مــن 
ــا إغــالق ابلــاب حــى ال تتمكــن مــن اخلــروج.  ــان، اكن علين األحي
ويف إحــدى مراحــل الصــالة مــن أجــل حتريــر هــذه املــرأة مــن العــذاب 
ــَدت فجــأة القــدرة ىلع الــكالم. وعندمــا حــدث ذلــك،  الشــيطاين، فَق
قلــت هلــا: "اســمي اآلن، ال يوجــد إال حــل واحــد. جيــب أن تستســليم 
ملشــيئة اهلل دون أن تعــريف مــا يه مشــيئته. فــإن استســلمي، أريــدك أن 

تقــويم برفــع يديــك".

وقــد اســتغرق األمــر نصــف ســاعة لــي ترفــع يديهــا ألىلع. ويف 
ــوع مــن الــرصاع اذلي يواجهــه انلــاس  ــا، رأيــت بوضــوح أي ن حاتله
عندمــا يقــررون التســليم الاكمــل ملشــيئة اهلل. وقــد استســلمت أخــًرا 
ــت  ــت وتمتع ــل، تزوج ــك بقلي ــد ذل ــل. وبع ــا الاكم ــت حتريره ونال
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بالســعادة. وحنــن لــم نقــدم هلــا أي وعــد بــزواج ســعيد – إال أن هــذا اكن 
أحــد الــراكت الــي اكن اهلل حيتفــظ بهــا هلــا. ومــع ذلــك، يه لم تســتطع 
ــا.  ــل هل ــو األفض ــا ه ــل م ــت يف اهلل يلفع ــى وثق ــا ح ــول عليه احلص

يمكنــي تقديــر أن مــا ال يقــل عــن عريــن يف املائــة مــن 
ــم  ــا. وه ــون يف اهلل فعليً ــم ال يثق ــون إيمانه ــن يعلن ــيحين اذلي املس
ــلهم  ــم أو يرس ــوف خيدعه ــا هلل، فس ــلموا حًق ــم إن استس ــون أنه خيش

ــر. ــذر بال ــم ومن ــاكن مظل ــن إىل م كمبري

ومشــلتهم األساســية يه نفســها كمــا اكنــت مــع حــواء – أي عــدم 
اثلقــة يف صــالح اهلل. وال توجــد طريقــة إلبطــال مســار الســقوط إىل أن 
ــد  ــك أن تكــون مســتعًدا للثقــة يف اهلل. فهــذا هــو احلــل الوحي يمكن
احلقيــي. وجيــب أن تكــون مســتعًدا أن تثــق بــاهلل دون أن تعــرف مــا 

اذلي ســيطلبه منــك. فهــذه يه اخلطــوة األوىل واألهــم.

يقــول الكثــر مــن انلاس، "ســأثق بــاهلل إن فعــل هــذا أو ذاك". وهذه 
ليســت ثقــة. فاثلقــة يه التســليم بينمــا ال تعــرف مــاذا ســيفعل. وأنــا 
قــد وثقــت بــاهلل مــراًرا وتكــراًرا ألكــر مــن مخســن ســنة. وشــهاديت 
ــك.  ــتفعله نلفس ــا س ــل مم ــك أفض ــيفعل ل ــه س ــو أن ــك ه ــجيي ل وتش
ــاذا؟  ــالح اهلل. مل ــة يف ص ــدم اثلق ــبب لع ــا س ــون دلين ــب أال يك فيج
ــه بالفعــل. وكمــا يقــول بولــس، قــدم املســيح  ألن اهلل قــد أظهــر حمبت
ــا )انظــر روميــة 5: 8(. فأنــت ال حتتــاج إىل  يلمــوت مــن أجــل خطايان
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أي ديلــل آخــر ىلع حمبــة اهلل إال هــذا العمــل العظيــم للرمحــة واملحبــة.

اعلن اتكالك

ــب أن  ــا جي ــقوط يه: أنن ــار الس ــال آث ــا إلبط ــة نل ــوة اثلاني اخلط
نتنــازل عــن اســتقالنلا. وإن أمكننــا أن نــرى مطابلنــا باالســتقالل يف 
ــديدة  ــة الش ــخافة واخلطي ــن الس ــيكون م ــة، فس ــة الاكمل ــوء احلقيق ض
أن نرغــب يف أن نكــون مســتقلن عــن اهلل. فهــو اهلل القديــر، خالــق 
الكــون، رب املاليــن مــن املالئكــة، اذلي يســيطر ىلع انلجــوم وابلحر 
واملواســم. وهــو يديــر الكــون. ويف املقابــل، حنــن هنــا مثــل نملــة صغرة 
يف مــاكن مــا ىلع األرض وحنــن نقــول، "أريــد أن أكــون مســتقاًل". فــإن 
ــدرك  ــا، فســوف ن ــة مــدى ســخافة هــذا األمــر تماًم ــا مــن رؤي تمكّن

رسيًعــا مــدى ســخافة ســعينا لالســتقالل.

وعندمــا ينتــي اهلل من خطتــه للتاريخ، لــن يبىق أحد يف الســماء أو 
األرض مســتقاًل عن اهلل. وهؤالء اذلين يتمســكون باســتقالهلم ســينتي 
بهــم املطــاف يف الظــالم اخلــاريج. ولــن يوجــد مــاكن يف هــذا الكــون 
املخلــوق ألي يشء أو أي شــخص يريــد أن يكــون مســتقاًل عــن اهلل.

ــوا  ــن أرادوا أن يكون ــات اذلي ــن املخلوق ــط م ــواعن فق ــد ن يوج
ــك اجلــزء مــن  مســتقلن عــن اهلل. وقــد اكنــت جمموعــة منهــم يه ذل
ــت يه  ــرى اكن ــة األخ ــيطان. واملجموع ــوا الش ــن تبع ــة اذلي املالئك
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ــعادة ىلع اهلل.  ــد بس ــو يعتم ــون فه ــة الك ــا بقي ــري. أم ــس الب اجلن
ــد أن تكــون مســتقلة عــن اهلل. وال يوجــد  فانلجــوم أو األرض ال تري
مــن انلباتــات واحليوانــات مــن يريــد أن يكــون مســتقاًل عــن اهلل. وال 
يوجــد مــن يبحــث عــن االســتقالل إال البــر الســذج مثلــك ومثــي. 
ولكمــا كنــت تتأمــل أكــر يف هــذه احلقيقــة، ســتجد أنهــا قــد أصبحــت 

ــك. أكــر ســخافة ل

إنــه ألمــر عجيــب أن اهلل ال يضــع قدمــه علينــا ببســاطة وجيعلنــا 
نلتصــق بــاألرض. بــل مــن املدهــش أن اهلل دليــه حمبــة خاصــة لنســل 
ــالك  ــدر مش ــا مص ــد كن ــر. فق ــر يف األم ــك إال أن تفك ــا علي آدم. وم
ــنا  ــن لس ــه. وحن ــا علي ــي يمدحن ــا يشء ل ــس دلين ــنن ولي آلالف الس
بهــذا اجلمــال؛ وحنــن لســنا بهــذه القــوة؛ كمــا أننــا لســنا بهــذا اذلاكء. 
ــر  ــاكرين، وغ ــر ش ــا غ ــن دائًم ــا، حن ــر من ــزء األك ــبة للج وبالنس

ــا! ــك اهلل حيبن ــع ذل ــاء. وم ــردون، وأغبي ــن، ومتم س مقدَّ

ال يفــر الكتاب املقدس ســبب حمبة اهلل أبــًدا. ويمكنك أن تبحث 
عن أي تفســر مــن الصفحــة األوىل إىل األخــرة، إال أنك ســتبحث دون 
فائــدة. فالكتــاب املقــدس ال يقــر نلــا أبــًدا ملاذا حيــب اهلل البــر. ومع 
ذلــك هــو حيبنــا. فهــذا هو الــر العظيــم غــر املــرر اذلي للكــون. ومع 
ذلــك، أريــد أن أؤكــد لــك أن هــذا صحيــح - فــاهلل حيــب البــر مثلك 
ومثــي، حــى عندمــا نكــون قــد أحدثنــا فــوىض مروعــة يف حياتنــا.
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تصديق كلمة اهلل

اخلطــوة اثلاثلــة يف إبطــال مســار الســقوط يه: تصديــق لكمــة اهلل 
أكــر مــن حواســنا. فيجــب علينــا إبطــال خطــأ حــواء. فــي قــد نظرت 
إىل الشــجرة وفكــرت، "حســنًا، إنهــا تبــدو جيــدة. وبغــض انلظــر عمــا 

تقــوهل لكمــة اهلل عنهــا، ســوف آكل مــن هــذه الشــجرة ".

ومــن املهــم أن نتذكــر أننــا لســنا مدعــوون بالــرورة ألن نفهــم 
لك يشء يف الكتــاب املقــدس – إال أننــا مدعــوون لإليمــان بــه. وحنــن 
نميــل أحيانـًـا إىل االقــرتاب مــن هــذا املفهــوم بالطريــق اخلطــأ. فنحن 
نقــول، ســنؤمن باحلقيقــة عندمــا نراهــا. ومــع ذلــك، خيرنــا الكتــاب 
ــْل  ــْم أَُق ــا 11: 40: »َقــاَل َلَهــا يَُســوُع: »أََل ــا يف يوحن املقــدس العكــس تماًم

َلــِك: ِإْن آَمْنــِت تََريْــَن َمْجــَد هللاِ؟««

وإن فشـلنا يف اإليمـان بكلمة اهلل، فذلك يتبعـه أننا ال يعد بإماكننا 
اثلقـة يف صـالح اهلل. ملـاذا؟ ألننـا سـوف نرفـض أن نؤمـن أنـه يقـول 
نلـا احلـق. وإن لـم يكـن اهلل خيرنـا باحلـق ولـم يكـن يف قلبـه أفضل 
مصاحلنا، فلن نشـعر بعـد اآلن بالقدرة ىلع احلياة يف اتـكال اكمل عليه.

ــقوط:  ــل الس ــي تبط ــالث ال ــوات اثل ــم اخلط ــص، إيلك وللتلخي
، جيــب أن نثــق يف صــالح اهلل. ثانيًــا، جيــب أن نتنــازل عــن 

ً
أوال

 من حواســنا.
ً

اســتقالنلا. ثاثلـًـا، جيــب أن نؤمــن بالكتــاب املقــدس بــدال
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ــكال  ــا إىل االت ــتقالنلا ويعيدن ــن اس ــا م ــة اهلل يه أن خيرجن رغب
ــب  ــد اذلي جي ــل الوحي ــو العام ــد لك يشء، اهلل ه ــه. فبع ــج علي املبه
ــك ويل أن  ــخافة ل ــن الس ــون م ــن يك ــا. أل ــه يف حياتن ــكال علي االت

ــاهلل؟ ــق ب ــر وال نث ــخص آخ ــق يف أي يشء أو أي ش نث

أعتقــد أنــه يوجــد منهجــان أساســيان يســتخدمهما اهلل لــي خيرجنا 
مــن اســتقالنلا. األول هــو اإلنتظــار. ولكمــا كنــت أعــظ عــن اإلنتظــار، 
اكن الســكون يهبــط اغبًلــا ىلع اجلماعــة عندمــا أذكــر تلــك اللمــة. فال 
أحــد يســتمتع باإلنتظــار، واألقــل يف ذلك هــم األمريكيــون املعارصون. 
ــا  ــر ألن جمتمعن ــة أن ننتظ ــا احلايل ــا ثلقافتن ــف تماًم ــر خمال ــو أم فه
االســتهاليك مبــي ىلع اإلشــباع الفوري. ومع ذلــك، لن يــأيت إيلنا يشء يف 
مســرتنا املســيحية حــى نتعلــم اإلنتظــار. ملــاذا؟ ألن اهلل يــرص ىلع ذلك.

ــن  ــاء اذلي ــال اهلل العظم ــاالن لرج ــد مث ــم، يوج ــد القدي يف العه
ــدف  ــد اكن هلل ه ــوىس. وق ــم وم ــا إبراهي ــار – وهم ــم اإلنتظ اكن عليه
نهــايئ لــل منهمــا. وقــد اكن يعــرف مــا ســيفعالنه، ذللــك اختارهمــا 

ــا. وخصصهم

الفصل 3
تعلم اإلنتظار
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إبراهيم

اكن جوهــر برنامــج اهلل الاكمــل إلبراهيــم هــو أن يكــون هل ابــن 
ممــزي مــن زوجتــه ســارة. وقــد وعــده اهلل بذلــك عندمــا اكن يف اخلامســة 
ــدة  ــار مل ــم اإلنتظ ــك، اكن ىلع إبراهي ــع ذل ــره. وم ــن عم ــبعن م والس

مخــس وعريــن ســنة أخــرى حــى يتحقــق ذلــك الوعــد.

وملــاذا لــم يمكــن هلل أن يمنحــه ابنًــا مبــارشة؟ ألن اهلل اكن عليــه 
أن حيــر إبراهيــم إىل مــاكن االتــكال الاكمــل عليــه. وربمــا تكــون 
ىلع درايــة كبــرة بالقصــة. فبعــد اثنــي عــرة ســنة، اكن مــن املؤكــد 
أن إبراهيــم يعتقــد أنــه قــد انتظــر طويــاًل بمــا فيــه الكفايــة. ويف تلــك 
املرحلــة، أعطتــه زوجتــه العزيــزة ســارة بعــض انلصائــح الســيئة. فقــد 
ــمها  ــي اس ــي يع ــر )ال ــي هاج ــذ خادم ــب وخ ــه: "اذه ــت علي اقرتح
ــن 16: 2(.  ــر تكوي ــا" )انظ ــاًل منه ــب طف ــأدعك تنج ــر"(؛ فس "حج

واكنــت انلتيجــة يه إســماعيل.

أنــا ال أريــد أن أخــوض يف قضايــا سياســية مثــرة للجــدل أو ألــي 
ــماعيل  ــد أن إس ــي أعتق ــر. إال أن ــن الب ــة م ــوء ىلع أي جمموع الض
ونســله مــن املشــالك األساســية إلســحق ونســله، أي الشــعب ايلهــودي، 
منــذ أربعــة آالف اعم. وجيــب أن يكــون هــذا حتذيــًرا نلــا مــن أخــذ 
زمــام األمــور بأيدينــا. وإن فعلنــا ذلــك، فمــا ســيتم إنتاجــه لــن يكون 
إســحق بــل إســماعيل. وقــد أنتــج الكثــرون منــا إســماعيل يف حياتنــا 
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ألننــا لــم نكــن مســتعدين إلنتظــار توقيــت اهلل.

ــا أن  ــاب خيرن ــًدا ألن الكت ــوقة ج ــة مش ــذه القص ــد ه ــا أج وأن
ــا:  ــت هل فيه ــرة األوىل قال ــي امل ــن. ف ــم نصيحت ــت إبراهي ــارة أعط س
ــن اذلي  ــرد االب ــة، "اط ــت يف اثلاني ــد قال ــاًل". وق ــب طف ــب، واجن "اذه
دليــك" )انظــر تكويــن 21 :10(. فعندمــا حتصــل ىلع نصيحــة جســدية، 

ــها. ــض نفس ــل أن تناق ــا تمي ــتجد أنه س

وقــد اكن ىلع إبراهيــم أن يتعلــم اإلنتظــار - ونتيجــة ذللــك، وصــل 
ــه ىلع اهلل بشــل اكمــل. فلــم يكــن  ــح يتــل في إىل املــاكن اذلي أصب
ــًرا،  ــرى. وأخ ــاالت األخ ــتنفد لك االحتم ــد اس ــل. وق ــه أي بدائ دلي
ــاك.  ــه اهلل هن ــذا، قابل ــة ه ــاكن اتلبعي ــم إىل م ــل إبراهي ــا وص عندم

ــه اهلل. ــده ب ــن اذلي وع ــم االب ــح إلبراهي ــا أصب وعنده

ومــن الواضــح أن اهلل قــد اختــر إبراهيــم بطريقــة لــم خيتــر بهــا 
ــر  ــه، أخ ــده اهلل ب ــن اذلي وع ــم االب ــب إبراهي ــد أن أجن ــا. فبع معظمن
اهلل إبراهيــم أن يقدمــه اآلن هل كذبيحــة. ومــرة أخــرى، اكن ىلع إبراهيم 
أن يتــل لكيـًـا ىلع اهلل. وقــد اكن مســتعًدا أن يذبــح ابنــه ويتــل ىلع اهلل 
لــي يقيمــه كمــا يشــر الكتــاب املقــدس )انظــر عرانيــن 11: 17 - 19(. 
فمــاذا اكن الغــرض انلهــايئ هلل اذلي اكن يعملــه يف شــخصية إبراهيــم؟ 

يه نتيجــة واحــدة - االتــكال الاكمــل عليــه.
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موسى

دعونــا بعــد ذلــك نتأمــل مــوىس، وهــو اذلي اكنــت هل تربيــة متمزية 
يف بــالط فرعــون. فقــد تلــىق تعليمــه يف لك حكمــة وثقافــة املرصيــن، 
ــك،  ــع ذل ــت. وم ــك الوق ــدة يف ذل ــة الرائ ــة اثلقافي ويه اإلمراطوري
ــون،  ــوا يعان ــه اكن ــا وأن إخوت ــي حًق ــه إرسائي ــوىس أن ــا أدرك م عندم
فكــر يف نفســه، "أنــا هــو الشــخص؛ فســأخرج وأنقذهــم". واكن مــوىس 
يف ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر أربعــن اعًمــا. وكمــا نعلــم، انتهــت 

جهــوده بالفشــل اذلريــع، ممــا دفعــه إىل الفــرار مــن أجــل حياتــه.

ونتيجــة ذللــك، أمــى مــوىس الســنوات األربعــن اتلايلــة يف بريــة 
قاحلــة إىل حــد مــا، وهــو يعتــي بقطيــع صغــر مــن األغنــام يمتلكــه 
محــوه. وحًقــا، لــم يكــن هــذا هــو املوقــف املمجــد تماًمــا. وإن كنــت 
ــرتة قصــرة -  ــك لف ــا ذل ــت أن ــد فعل ــام - وق ــة األغن ــد قمــت براعي ق

فأنــت تعلــم أن هــذه املهمــة يف حــد ذاتهــا تزيــد مــن الصــر.

وعندمــا بلــغ مــوىس ســن اثلمانــن – أي ســن اتلقاعــد يف املــايض 
- اكنــت حياتــه قــد انتهــت إىل حــد كبــر دون أن يظهــر هلــا أي يشء. 
ولــم ينتــج عــن تعليمــه، وقدرتــه، وقوتــه أي يشء. إال أنــه عنــد هــذه 
انلقطــة قــال اهلل، "اآلن، يــا مــوىس، يمكننــا أن نبــدأ". وملــدة األربعــن 
ــجله  ــد س ــان ق ــوى إنس ــو أق ــوىس، يف رأيي، ه ــة، اكن م ــنة القادم س
ــه، ســتجده أمــًرا مذهــاًل. وإن كنــت  ــخ. وإن فكــرت يف مــا فعل اتلاري
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تريــد أن تكــون رجــاًل أو إمــرأة يمتلــك القــوة، فإيلــك أحــد األرسار 
 َ َ

ا أَْكــرث ــا الرَُّجــُل ُمــوَس َفــَكاَن َحِليًمــا ]متواضًعــا[ ِجــدًّ املوجــودة يف عــدد 12: 3، »َوأَمَّ
ــاِس الَِّذيــَن َعــَى َوْجــِه االأَرِْض«. ِمــْن َجِميــِع النَّ

فهــل يمكنــك أن تــرى أن اهلل ال يســتأمن الســلطان ألي شــخص 
ــا  ــن اعًم ــِض أربع ــع؟ اق ــق اتلواض ــف حتق ــن؟ وكي ــتثناء املتواضع باس
ــوب  ــام! ســأل أحدهــم ذات مــرة ب ــع مــن األغن يف الصحــراء مــع قطي
مومفــورد ملــاذا قــى مــوىس أربعــن اعًمــا يف الصحــراء. فأجــاب بــوب: 

"ألن اهلل لــم يســتطع إتمــام العمــل معــه يف تســع وثالثــن!"

اإلنتظار يعاجل االستقالل

مســرته.  تكتمــل  اإلنتظــار حــى  مــاكن  اهلل يف  ســيبقيك 
ــي. إال  ــك أن تص ــك أن تشــتي؛ ويمكن ــك أن تصــارع؛ ويمكن ويمكن
أن اهلل رحيــم جــًدا حــى أنــه لــن يســتجيب تللــك الصلــوات. ملــاذا؟ 
ألنــه لــن يســمح لــك بمغــادرة مــاكن اإلنتظــار حــى حيقــق مقاصــده 

ــتقالنلا. ــع اس ــل م ــار يتعام ــك. فاإلنتظ ل

ودعونا نلي نظرة ىلع بعض فقرات الكتاب املقدس حول موضوع اإلنتظار.

يقول إشعياء 64: 4:

»َوُمْنُذ االأََزِل َلْم يَْسَمُعوا َوَلْم يَْصَغْوا. َلْم تََر َعْيٌن ِإلًها َغْيَرَك يَْصَنُع ِلَمْن يَْنَتِظرُُه.«
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ــْن  ــُع ِلَم ــه يَْصَن ــدة أن ــه الفري ــن ممزيات ــا. وم ــرد تماًم ــن متف اهلل اكئ
ــك أن  ــك، فعلي ــك؟ إن كنــت كذل ــع اهلل ل ــد أن يصن يَْنَتِظــرُُه. فهــل تري

تتعلــم أن تنتظــره. ويف الواقــع، أثنــاء عمليــة اإلنتظــار، ســتصبح متــكاًل 
ــل. ــل وأق ــكاًل ىلع نفســك بشــل أق ــد ومت ىلع اهلل بشــل مزتاي

يف األصحــاح األول مــن تســالونيي، يكتــب بولــس عــن تواصلــه 
األصــي باملســيحين يف تســالونيي وكيــف أبلغــه اآلخــرون عــن اتلأثــر 

امللحــوظ ىلع حياتهــم. فيقــول بولــس عــن هــؤالء اآلخريــن:

ــا، أَيُّ ُدُخــول َكاَن َلَنــا ِإَلْيُكــْم ]التســالونيكيين[، َوَكْيــَف  َنَُّهــْم ُهــْم يُْخِبــُروَن َعنَّ
»الأ

ــَن  ــُه ِم ، َوتَْنَتِظــُروا ابَْن ــيَّ ــُدوا هللاَ اْلَحــيَّ اْلَحِقيِق ــاِن، ِلَتْعُب ــَن االأَْوثَ ــى هللاِ ِم ــْم ِإَل رََجْعُت

ــَماِء«. )1 تســالونيكي 1: 9 – 10( السَّ

ويقــول بولــس أن أهــل تســالونيي قــد أظهــروا نشــاطن - 
ــون  ــد يك ــيحية. وق ــاة املس ــذه يه احلي ــار. فه ــة واإلنتظ أي اخلدم
ابلعــض منــا ىلع اســتعداد للخدمــة، ولكــن كــم عــدد األشــخاص 
املتحمســن لإلنتظــار؟ فاحليــاة املســيحية ليســت جمــرد خدمــة. بــل يه 

ــار. ــة واإلنتظ اخلدم

وملــاذا يكــون اإلنتظــار مهًمــا؟ أحــد األســباب هــو أن اإلنتظــار 
ــا إىل  ــا. واإلنتظــار يقودن ــروح املســتقلة الــي فين يتعامــل مــع تلــك ال
ــه.  ــي أن أفعل ــا يمكن ــد م ــي، ال يوج ــا إل ــه، "ي ــول في ــاكن اذلي نق امل
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وقــد وصلــت إىل انلهايــة. فــإن لــم تفعــل أنــت هــذا، لــن حيــدث ذلــك 
األمــر". فــاهلل يعمــل فيــك ويفَّ لــي يصــل بنــا إىل ذلــك املــاكن.

وليس حنن فقط من ينتظر، بل اهلل ينتظر أيًضا:

ــَك يَُقــوُم ]يتمجــد[ ِلَيرَْحَمُكــْم،  ــَراَءَف َعَلْيُكــْم. َوِلذِل ــَك يَْنَتِظــُر الــرَّبُّ ِلَيَت »َوِلذِل
ــِه«. )إشــعياء 30: 18( ــِع ُمْنَتِظِري ــى ِلَجِمي ــّق. ُطوبَ ــُه َح ــرَّبَّ ِإل َنَّ ال

الأ

ــو  ــا. وأرج ــرتاءف علين ــي ي ــروط ل ــتويف ال ــا أن نس اهلل ينتظرن
ــا. ــره أيًض ــب أن ننتظ ــه، جي ــارك برمحت ــا أن نتب ــا إن أردن ــة أنن مالحظ

ــك  ــب اهلل من ــل يطل ــار؟ وه ــم اإلنتظ ــك يف موس ــد نفس ــل جت ه
ــك  ــل ذل ــم أن اهلل يفع ــو أن تفه ــك، أرج ــر كذل ــار؟ إن اكن األم اإلنتظ

ــرك. خل

فاإلنتظــار هــو أحــد الطــرق الــي يســتخدمها اهلل يلجعلنــا نتــل 
ــأس  ــاكن ايل ــا إىل م ــرى يه أن يوصلن ــة األخ ــام. والطريق ــه باتلم علي
حيــث نــرصخ إيلــه. وهــذا هــو املوضــوع اذلي سنستكشــفه يف الفصــل 

اتلــايل.
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ــع  ــل اهلل م ــرق تعام ــد ط ــن أح ــابق ع ــل الس ــفنا يف الفص كش
اســتقالنلا. وهــو اإلنتظــار. واكنــت هــذه يه الطريقــة الــي تعامــل بهــا 
مــع قديســيه القــداىم، ويه لــم تفقــد أي من نقــاط فعايلتهــا. وليس من 
املفــرتض أن يكــون اإلنتظــار ســهاًل. ويصــارع الكثــرون منا مــع هذا 
املبــدأ. فاإلنتظــار ال يرضينــا، إال أن اهلل لــن يتجــاوز قضيــة الشــخصية 
يف حياتنــا. وســيقيض مــا يلزمــه مــن الوقــت لــي يشــل اتكانلــا عليه.

وتوجــد طريقــة أخــرى يتعامــل بهــا اهلل مــع اســتقالنلا. فمــا يه 
ــي  ــة؟ يه أن ينتظــر أن يســمع رصخــة ايلــأس ال ــة اثلاني هــذه الطريق
ــرى  ــا س ــا. وكم ــف هل قلوبن ــا أن نكش ــب من ــاهلل يطل ــا. ف ــرج من خت
يف اجلــزء اثلــاين، هــو حيــب أن يســمع مــا نشــعر بــه - حــى عندمــا ال 
تكــون اللمــات مجيلــة. والــرصاخ يف يــأس حيــدث عندمــا نصــل إىل 
انلهايــة مــع أنفســنا. فعندمــا نكــون قــد جربنــا لك يشء وانتهــت لك 

اإلجابــات الــي دلينــا، يصبــح خيارنــا الوحيــد هــو الــرصاخ!

ورغــم أن هــذا اخليــار يتعــارض مــع طبيعتنــا البريــة، إال أن اهلل 
يطلــب منــا أحيانـًـا الــرصاخ قبــل أن يتــرصف نيابــة عنــا.

الفصل 4
صرخة اليأس
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ــَراَءُف  ــَكاًء. يََت ــي بُ ــِليَم. الَ تَْبِك ــي أُورَُش ــُكُن ِف ــْوَن يَْس ــي ِصْهَي ــْعَب ِف َنَّ الشَّ
»الأ

ــعياء 30: 19( ــَك«. )إش ــَتِجيُب َل ــَمُع يَْس ــا يَْس ــَك. ِحيَنَم ــْوِت ُصَراِخ ــَد َص ــَك ِعْن َعَلْي

يف هذه الفقرة، يشر إشعياء إىل الطريقة اثلانية الي يساعدنا فيها 
اهلل يف اتلخـي عن اسـتقالنلا لي نصبح متلن عليـه. فاهلل ينتظر أن 
يسـمع صـوت رصاخنا لـي يظهر رمحتـه. وهو ينتظر اغبًلـا حى نصبح 
يائسـن ونـأيت إىل املـاكن اذلي لـن يكفينـا فيـه أي يشء إال تدخله. 

ومعظمنــا خيــاف مــن ايلــأس. وبالنســبة يل، فانلفــور مــن ايلــأس 
ــب يف  ــن نرغ ــة. فنح ــخصية الريطاني ــًدا للش ــوذيج ج ــر نم ــو أم ه
ــًدا، أو أن  ــن ج ــن، أو اعطفي ــح منفعل ــى ال نصب ــياء ح ــب األش ترتي
نفقــد الســيطرة. إال أن اهلل ال يســتجيب نلــا إال إن رصخنا. وهــذه اللمة 
العريــة الــي تعــي "أن يــرصخ" تعــي "أن يــرصخ طلبـًـا للمعونــة". فقــد 
ينتظــر اهلل أن تصــل إىل مــاكن ايلــأس اذلي فيه ســترصخ طلبًــا للمعونة.

مثال روث

ــم  ــن أل ــت م ــد اعن ــا روث ق ــت فيه ــبة اكن ــوح مناس ــر بوض أتذك
شــديد. واكن يمكــن أن يكــون مــؤرًشا لــيء خطــر جــًدا. وأخــًرا، 
بعــد أن فعلــت لك مــا يمكنهــا تلخفيــف األلــم، اســتلقت ىلع ظهرهــا 
ىلع األرض ورصخــت إىل الــرب يلــأيت ملعونتهــا. وقــد جــاء! فقــد ظهــر 

تغيــر واضــح عندمــا بــدأت يف الــرصاخ.
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وقــد تنظــر إىل الــوراء يف حياتــك وتتذكــر إحــدى انلقــاط عندمــا 
ــس  ــرب لي ــت. فال ــك الوق ــد ذل ــرك اهلل عن ــد حت ــا وق ــت يائًس أصبح
ــى اكن  ــا م ــا أو نرتكه ــن أن نأخذه ــي يمك ــة ال ــض الرفاهي ــو بع ه
يناســبنا ذلــك. بــل هــو رضوري جــًدا لــل جانــب مــن جوانــب حياتنــا 
ــة أكــر مــن  ــا هل أهمي ــا اكن يوجــد أي يشء آخــر دلين ــا. وطامل ووجودن

ــرك اهلل. ــل أال يتح ــن املحتم ــا، فم ــرك اهلل يف حياتن حت

خالص إسرائيل

تعامــل اهلل مــع انلــاس يف الكتــاب املقــدس لكــه لــي يصــل بهــم 
إىل مــاكن ايلــأس. وأحــد األمثلــة األكــر وضوًحــا يه إرسائيــل عندمــا 
تــم إخراجهــم مــن مــرص. فقبــل إطالقهــم املعجــزي، اكن دليهــم عيــد 
فصــح رائــع، وأثنــاء هــذا الوقــت شــفاهم اهلل ومنحهــم القــوة. ونتيجــة 
ذللــك، تمكــن اإلرسائيليــون مــن اخلــروج بغنائــم مــرص. أمــا عندمــا 
ــش  ــف ورأوا اجلي ــوا إىل اخلل ــد اتلفت ــر، فق ــر األمح ــوا إىل ابلح وصل
ــارة الــي تقــول  ــا نعــرف العب ــه. ولكن املــرصي يالحقهــم بكامــل قوت
ــر أن  ــد اخت ــخص ق ــإن اكن أي ش ــا". ف ــدو خلفن ــا والع ــر أمامن "ابلح
ــوا  ــد اكن ــل. فق ــعب إرسائي ــو اكن ش ــدو، فه ــر والع ــن ابلح ــون ب يك
ــم.  ــرصي خلفه ــش امل ــم واجلي ــر أمامه ــر األمح ــع ابلح ــاك – أي م هن

ــا خــروج 14: 10: فمــاذا فعلــوا؟ خيرن

ــا اْقَتــرََب ِفرَْعــْوُن رََفــَع بَُنــو ِإْســَراِئيَل ُعُيونَُهــْم، َوِإَذا اْلِمْصِريُّــوَن َراِحُلــوَن  »َفَلمَّ
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.» ــى الــرَّبِّ ــو ِإْســَراِئيَل ِإَل ا، َوَصــَرَخ بَُن ــِوا ِجــدًّ َوَراَءُهــْم. َفَفِزُع

ــا  ــح يائًس ــى تصب ــك ح ــا اهلل حليات ــأيت به ــن ي ــج ل ــد نتائ وتوج
وتــرصخ. وضــع يف اعتبــارك أين ال أحتــدث عــن جمــرد الصــالة اللطيفــة. 
ــه  ــا خطــة، إال أن ــا أحتــدث عــن أن ختتــر ايلــأس. فــدى اهلل دائًم فأن
ــك  ــة يمكن ــون يف حال ــى تك ــة ح ــذه اخلط ــق ه ــه أن يطل ــن يمكن ل
فيهــا احلصــول عليهــا. وإلطــالق خطتــه، ســوف يتعامــل اهلل يف الكثــر 
ــا يف أال  ــيطة، ويه: رغبتن ــية البس ــلتنا األساس ــع مش ــان م ــن األحي م

ــكال ىلع اهلل. ــا االت ــب علين جي

ال يوجــد شــخص واحــد، وأنــا معكــم، يرغــب حًقــا يف االتــكال 
لكيًــا ىلع اهلل. فهــو أمــر يتناقــض مــع طبيعتنــا اجلســدية القديمــة، الــي 
نقلهــا إيلنــا آدم وحــواء. والســمة الوحيــدة الــي يبحــث عنهــا اهلل فينــا 
يه أن نتــل عليــه بالاكمــل – أي دون أي إجابــة أخــرى، أو مســتقبل 
آخــر، أو خطــط أخــرى غــره. فلــن ينفــذ اهلل خطتــه بالاكمــل يف حيــاة 

أي منــا حــى يتــم حــل قضيــة االســتقالل.

نصلي من أجل الرغبة

ــا. يف  ــد م ــة إىل ح ــذه انلقط ــتوضح ه ــة س ــارك قص ــد أن أش أري
ــة  ــراء عملي ــي إلج ــي حم ــى اكثويل ــت روث إىل مستش اعم 1990، دخل
ــاء خضوعهــا جلميــع الفحوصــات اســتعداًدا للجراحــة،  ــة. وأثن جراحي
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ــد  ــى، وق ــض يف املستش ــة اتلمري ــرى، ويه رئيس ــة الك ــا الراهب زارته
ــت جتــول وتتحــدث مــع املــرىض. اكن

ــراش روث ورأت  ــذه إىل ف ــض ه ــة اتلمري ــاءت رئيس ــا ج وعندم
كتــاب روث املقــدس، أصبحــت أكــر اهتماًمــا. وبعــد تقديــم نفســها، 

ــي أن أفعــل أي يشء مــن أجلــك؟" ســألت روث: "هــل يمكن

ــدس  ــايب املق ــن كت ــرأي يل م ــو أن تق ــم، أرج ــت روث: "نع فقال
ــي."  ــه بنف ــتطيع قراءت ــي ال أس ألن

ــي  ــِك؟" وردت روث، "فيل ــرأ ل ــاذا أق ــة: "م ــك الراهب ــألت  تل فس
ــاين". ــاح اثل األصح

وعنــد تلــك املرحلــة، أصبحــت الراهبــة متحمســة. فقالــت: "اكنت 
هــذه يه الفقــرة الــي تــم قرائتهــا عندمــا أخــذت نــذوري للرهبنــة."

ــم  ــدس ث ــاب املق ــن الكت ــرة م ــذه الفق ــة ه ــرأت الراهب ــك ق ذلل
ــة يف فــرتة اعــزتال حــن  شــاركت بشــهادتها. فقــد اكنــت هــذه الراهب
ــان الرتابيــن باحلديــث  ــَمح للرهب ــا. وال يُس ــرايب1 حديثً ألــىق راهــب ت
داخــل ادليــر. إال أنهــم بــن احلــن واآلخــر، يُســمح هلــم بالســفر خــارج 
ــم. ــي يتعلموهــا يف صمــت مجاعته ــق ال ــر ملشــاركة بعــض احلقائ ادلي

)1( هو نظام ديني كاثولييك من الرهبان يف أديرة نظام السيسرتيكيني الذي تفرع من البنيدكتيني 
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ــل  ــن أج ــوا م ــات: "صل ــه للراهب ــاء حديث ــب أثن ــال الراه ــد ق وق
الرغبــة: أي أال تكونــوا حمرتمــن يف نظــر انلــاس، وأال تكونــوا 
آمنــن، وأال تكونــوا مســيطرين". وعندمــا فكــرت يف صالتــه، جعلتــي 
ــًرا يف  ــي كث ــة ال يهم ــون حمرتم ــنًا، أن أك ــرت، "حس ــد فك ــد. فق أرتع
هــذه املرحلــة مــن حيــايت. أمــا أال أكــون آمنــة ثــم أال أكــون مســيطرة؟ 

كيــف أصــي تلــك الصــالة؟ "

ــا يف هــذا اللقــاء بــن روث ورئيســة اتلمريــض  ومــا أذهلــي حًق
ــرتايب اذلي ال  ــِمح للراهــب ال ــا. فقــد ُس اكن طريقــة اهلل يف مجعهمــا مًع
ــم يشــارك حكمتــه إال مــع  يُســَمح هل باتلحــدث أن يتحــدث، إال أنــه ل
ــات  ــدى الراهب ــت إح ــم حتدث ــك. ث ــات الاكثويل ــن الراهب ــة م جمموع
ــادف أن  ــالة. ويتص ــذه الرس ــاركتها ه ــي وش ــات إىل زوج الاكثويلكي
ــا  ــه هل ــا قاتل ــاركتي م ــد ش ــظ! ويه ق ــة واع ــون روث يه زوج تك
ــذه  ــر ه ــظ، وأن أن ــا أع ــك عندم ــاركة ذل ــح يل مش ــا يتي ــة، مم الراهب
الرســالة يف مجيــع أحنــاء العالــم! فهــل تــرى، اهلل دليــه طريقــة للحصــول 
ىلع مــا يريــد. وأعتقــد أن ذلــك الراهــب قــد قــدم رســالة مهمــة، ورأى 
اهلل أنهــا ســتنتر يف اخلــارج عــن طريــق رجــل ال يُســمح هل باتلحــدث! 
وهــا يه مــرة أخــرى تلــك رســالة مــن ذلــك الراهــب الــرتايب. فبينمــا 
نصــي "مــن أجــل الرغبــة" - ويه يف الواقــع يأســنا – ســنفقد احرتامنــا 
ذلواتنــا، ونفقــد أماننــا، ونفقــد ســيطرتنا ىلع األمــور املتعلقــة حبياتنــا.
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ومــن املمكــن أن يكــون اســتقالنلا متخــي بــذاكء خلــف رداء 
اتلديــن حبيــث يبــدو بصــورة مبجلــة. وكثــر مــن انلــاس يســتخدمون 
تدينهــم تلجنــب االتــكال ىلع اهلل. ونشــكر اهلل، أنــه يمتلــك طريقتــن 
للتعامــل مــع املظهــر الزائــف تلديننــا: فهــو ســيجعلنا ننتظــر، وســيصل 
بنــا إىل موضــع ايلــأس الاكمــل. وموضــع ايلــأس هــو ذلــك املجــال اذلي 
فيــه إن لــم يفعــل اهلل شــيئًا نلا، فلــن حيــدث أي يشء. فهــو املوضع اذلي 
نتجــه فيــه إىل اهلل، موافقــن ىلع الســماح هل بــأن يفعــل ذلــك بطريقتــه.

تطبيق عملي

واآلن أريــد أن أقــدم تطبيًقــا هلــذه الرســالة الــي قدمتهــا يف هــذه 
ــوم  ــرب أن أق ــرين ال ــدة، أم ــنوات عدي ــذ س ــى اآلن. فمن ــول ح الفص
ــم  ــه. وإن ل ــوم بتعليم ــا أق ــة مل ــتجابة الفعال ــاس ىلع االس ــجيع انل بتش
ــة املكتشــفة  ــا نســمعه أو نقــرأه، فقــد ال يوجــد هلــذه احلقيق ــق م نطب

ــا. ــوس ىلع حياتن ــر ملم تأث

ــن  ــن م ــاول نوع ــي، أود أن أتن ــق العم ــذا اتلطبي ــراء ه ويف إج
ــت. ــوع أن ــد أي ن ــك تلحدي ــرتوك ل ــر م ــخاص، واألم األش

ــد  ــتقالهلم. وق ــدان اس ــا فق ــون حًق ــخاص خيش ــد أش ، يوج
ً

أوال
ــك ىلع  ــاة رصااًع – إال أن ــون احلي ــد تك ــر، وق ــك الكث ــون دلي ال يك
األقــل تتخــذ قراراتــك اخلاصــة. وقــد تكــون قــرارات خطــأ، إال أنهــا 
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قراراتــك. وإيلــك ســؤايل لــك: هــل أنــت مســتعًدا تماًمــا للســماح هلل 
ــا  ــول هلل، "أن ــد أن تق ــل تري ــك؟ وه ــع قرارات ــة صن ــول إىل عملي بادلخ
ــا ال أعــرف مــا اذلي ســتطلبه  ــازل عــن اســتقاليل. وأن أستســلم. وأتن

ــق بــك". ــك باإليمــان ألنــي أث ــول ذل مــي، إال أنــي مســتعد لقب

ثــم هنــاك نــوع ثــان مــن األشــخاص. فأنــت شــخص قــد وصــل 
إىل درجــة ايلــأس. وبينمــا تقــرأ هــذا، ليــس دليــك أي إجابــات. وأنــت 
ــه ال  ــدو أن ــا، ويب ــل معه ــك ىلع اتلعام ــاوز قدرت ــف تتج ــه مواق تواج
توجــد طريقــة ىلع اإلطــالق حللهــا. فمــاذا عــن الســماح هلل بادلخــول؟ 
ومــاذا عــن منحــه الفرصــة؟ ومــاذا يطلــب منــك؟ هــو يطلــب منــك 

مــا طلبــه مــن بــي إرسائيــل أمــام ابلحــر األمحــر – أي أن تــرصخ!

هــذه يه اللحظــة املناســبة لــي تــرصخ هل. وقــد حــان الوقــت لــي 
تــرصخ، "أعــي!"

يف بعــض األحيــان نكــون حمرتمــن جــًدا حــى أننــا ال يمكننــا 
أن نــرصخ يف يــأس. ومــع ذلــك، إن قــرأت املزامــر، ســتجد أنهــا مليئــة 
برصخــات ايلــأس. ولــم ينطــق أحــد بتلــك الرصخــات أكــر مــن داود، 
ذلــك املحــارب العظيــم، اذلي اكن رجــل اهلل املتمــزي بالقــوة. وقــد قــال 
ــت.  ــد انتهي ــأكون ق ــاعدين، فس ــم تس ــا اهلل، إن ل ــراًرا: "ي ــراًرا وتك م

ليــس دلي أي مســاعدة أخــرى. يــا اهلل، تعــال ملعونــي".
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ــا؟  ــون حمرتًم ــك أن تك ــف يمكن ــر، كي ــرق يف نه ــت تغ ــإن كن ف
وإن كنــت أثنــاء غرقــك تــرى شــخًصا ىلع ضفــة انلهــر، وقــد يكــون 
قــادًرا ىلع الوصــول إيلــك يف الوقــت املناســب، فهــل ســتقوم بصياغــة 

لكماتــك لــي تطلــب املعونــة حبيــث تكــون ُمصاغــة بعنايــة؟

ــأىلع  ــتصيح ب ــل س ــة؟ أم، ه ــات مهذب ــدث يف همس ــل تتح وه
صوتــك، "ســاعدين! احتــاج املســاعدة اآلن!"

ــت  ــو كن ــا ل ــن اهلل كم ــرتاب م ــم إىل االق ــض منك ــاج ابلع حيت
شــخًصا يغــرق. فأنــت ال تقــرأ هــذا عــن طريــق الصدفــة. واهلل يريــد 
ــك أن  ــرصخ، ذلا يمكن ــك أن ت ــر من ــه ينتظ ــاعدك اآلن. إال أن أن يس

ــك! ــن ذل ــر م ــر أك ــال تنتظ ــك اآلن. ف ــل ذل تفع

إن كنــت مــن أٍي مــن هاتــن الفئتــن، فإنــي أشــجعك ىلع 
ــو  ــه ه ــة أن اهلل نفس ــة اكمل ــل وبثق ــدون تعج ــة أي ب ــف للحظ اتلوق
ــى  ــن أن تتم  م

ً
ــدال ــك. وب ــة يف رحلت ــذه انلقط ــك إىل ه اذلي أوصل

ببســاطة أن يمكنــك أن تفعــل شــيئًا، اختــذ هــذا اإلجــراء اآلن. واختــذ 
ــة: ــالة اتلايل ــوة اآلن بالص خط

أبي السماوي، بينما كنت أقرأ، رأيت صورتي يف مرآة كلمتك. ومثل آدم 
وحواء، ومع كل واحد من نسلهم، أنا أدرك أنين أخطأت ضدك  بالسعي 

إىل أن أكون صاحلًا دون االتكال الكامل عليك.
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يا رب يسوع، أشكرك على أنك مّت على الصليب لتغفر لي خطييت. وأنا 
أتبع مثالك، يارب يسوع، وأثق يف صالح اآلب يف كل شيء. وأعلن اليوم 
اتكالي الكامل عليك. ساعدني لكي ال انزلق مرة أخرى إىل االتكال على 

فهمي.

أعلم أنه ميكنين أن أثق متامًا يف صالحك. ألنك صاحل. وأنا اتنازل عن 
استقاللي وأبدأ اآلن يف االتكال عليك فيما يتعلق حبياتي ومستقبلي. وأنا 

أصرخ إليك طالًبا معونتك، ورمحتك، ونعمتك يف وضعي احلالي.

وبدالً من الدمدمة والتذمر عندما أواجه التجارب، سأصرخ لك يف حمنيت، 
مؤمًنا أنك ستسمع صرخيت وتأتي إلنقاذي.

وباإلميان، أصلي طالبًا الرغبة يف أال أكون حمرتمًا، وأال أكون آمًنا، وأال 
أحتكم يف أمور حياتي. فأنا أختار حياة االتكال الكامل عليك. آمني.

ــلة  ــق يف املش ــا بعم ــاب، نظرن ــن الكت ــزء األول م ــذا اجل يف ه
األساســية للبريــة بأكملهــا، ويه: الرغبــة يف أن تكــون صاحلـًـا بعيــًدا 
عــن اهلل – أي مســتقاًل عنــه. وهــذا يســاعدنا ىلع فهــم اتلجــارب الــي 
تــأيت نتيجــة ملحاوتلنــا االســتقالل. إال أنــه توجــد جتــارب أخــرى تــأيت 
ــزء  ــز اجل ــارب يه مرك ــذه اتلج ــتكون ه ــا ىلع اهلل. وس ــم اتكانل رغ

اثلــاين مــن هــذا الكتــاب.

 



اجلزء الثاين

التجارب اليت تأيت 
على األبرار
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ــارب  ــا جت ــًدا ملواجهتن ــائع ج ــبب ش ــا إىل س ــزء األول، نظرن يف اجل
معينــة يف حياتنــا وهــو ميلنــا إىل الســي مــن أجــل االســتقالل عــن اهلل، 
وقــد رأينــا أن هــذا االســتقالل ليــس هــو رغبــة اهلل حلياتنــا أبــًدا - بــل 
مشــيئته نلــا يه اتكانلــا الاكمــل عليــه لــي نتمتــع باحلريــة والركــة 

الــي يريــد أن يمنحنــا إياهــا.

ــن  ــا ع ــد أن تنازنل ــى بع ــالك ح ــتمرت املش ــاذا إن اس ــن م ولك
ــاة نتــل عليــه فيهــا بشــل  ــا نســى إىل أن نعيــش حي اســتقالنلا وكن
اكمــل؟ ومــاذا إن كنــا ال نــزال نواجــه اتلجــارب؟ وهــل يــدل هــذا ىلع 
ــم  ــة إث ــا نتيج ــا يه دائًم ــل ابلالي ــا؟ وه ــة يف حياتن ــة خفي ــود خطي وج

ــه يوجــد ســبب آخــر؟ حنــو اهلل؟ أم أن

ــل  ــة رج ــا يه ملحم ــوب. وه ــة أي ــئلة إىل قص ــذه األس ــا ه تقودن
بــار مــازال عليــه أن جيتــاز يف جتــارب شــديدة - ليــس بســبب اخلطيــة 
بــل بســبب الــر. فهــل هــذا عــدل؟ وهــل يســمح اهلل بذلــك؟ أرجوكــم 
انضمــوا إيّل بينمــا ننظــر مًعــا إىل حيــاة أيــوب. ورجــايئ أن تغر دراســتنا 

مقدمة اجلزء الثاين
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هــذه انلمــاذج الــي دليكــم عــن تفاعــل اهلل معــك ومــع اآلخريــن، 
ممــا يمنحكــم رجــاًءا وفهًمــا جديديــن.

أن نفهــم كيــف يمكــن أن نتحمــل اتلجــارب واالختبــارات 
الــي تــأيت نتيجــة للــر املتمــزي ليــس هــو أمــر للمبتدئــن. فمــن رمحــة 
اهلل، أنــه ال يســتخدم هــذه الطريقــة إال لــي خيتــر انلاضجــن. ومــن 
ــة  ــع جمامل ــو يف الواق ــار ه ــذا االختب ــل ه ــا، أن مث ــات تقريبً املفارق
ــك.  ــا مقابــل ذل ــا باهًظ ــه حيمــل مــا يــدل ىلع دفــع ثمنً ضخمــة – إال أن
ــا  ــب من ــوف تتطل ــة س ــذه القص ــة ه ــى دراس ــا، فح ــبة نل وبالنس

ــد اهلل. ــي تمج ــة ال ــع واملخاف اتلواض

وكمــا قلــت ســابًقا، ليــس دلي مجيــع اإلجابــات. وال أحــد يمتلــك 
لك اإلجابــات. فدعــوين أقــوم بإعدادكــم حلقيقــة أن هــذا اجلــزء مــن 
الكتــاب هــو أقــل فيمــا يتعلــق باإلجابــات وأكــر عــن إعــالن جديــد 

عــن مــن هــو اهلل.
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ــر  ــة غ ــوب بطريق ــفر أي ــح لس ــم أوض ــت إىل فه ــد توصل ــا ق أن
ــا نقــرأ الكتــاب املقــدس  ــا كن ــادة إىل حــد مــا. فزوجــي روث وأن معت
ــم،  ــد القدي ــن العه ــرأ م ــا نق ــاح، وفيه ــرة يف الصب ــوم - م ــن لك ي مرت
ــا  ــاء قراءاتن ــد. وأثن ــد اجلدي ــن العه ــرأ م ــا نق ــاء، وفيه ــرة يف املس وم

ــوب. ــفر أي ــنا يف س ــا أنفس ــوم، وجدن ــة، ذات ي الصباحي

ــم حنصــل  ــه، ل ــا هــذا الســفر حــى نهايت وبرصاحــة، عندمــا قرأن
ــاه  ــد قرأن ــرى. وق ــرة أخ ــه م ــرأه لك ــا أن نق ــر. ذلا، قررن ــه ىلع الكث من
للمــرة اثلانيــة ومــا زلــت أشــعر أننــا لــم حنصــل ىلع الكثــر منــه. ثــم 
ــات  ــرب ىلع لكم ــاهل ال ــق اذلي ق ــي، ويه اتلعلي ــرة إىل ذه ــاءت فك ج
ــذه  ــرأت ه ــا ق ــوب 42: 7 - 8. وعندم ــودة يف أي ــا يه موج ــوب كم أي
ــاب  ــت يل ابل ــة(، فتح ــام القادم ــنفحصها يف األقس ــي س ــات )ال اآلي

ــفر. ــذا الس ــم ه لفه

وكمــا ذكــرت يف مقدمة هــذا الكتــاب، أنا أويص بشــدة بقراءة ســفر 
أيــوب لكــه مــرة واحــدة ىلع األقــل قبــل أن تبــدأ يف قــراءة اجلــزء اثلــاين 
مــن هــذا الكتــاب. فســيكون وجــود الســياق الاكمل مثــل تثبيــت غطاء 
األرضيــة قبــل إقامــة اخليمــة. وبغــض انلظر عمــن يعلمــك، تذكــر دائًما 

الفصل 5
املدخل إىل سفر أيوب
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أن املعلــق انلهــايئ ىلع الكتــاب املقــدس هــو الكتــاب املقــدس نفســه، 
اذلي يضيئــه لــك الــروح القــدس. وقــد يكــون مــن الصعــب العمــل 
مــن خــالل اللغــة الشــعرية املســتخدمة يف ســفر أيــوب، إال أن احلصــول 
ــوى. ــة قص ــة اهلل هل أهمي ــراءة لكم ــالل ق ــن خ ــة م ــة الاكمل ىلع القص

قصة أيوب يف حملة

إن كنــت ال تــزال غــر معتــاد ىلع تلــك القصــة بعــد قــراءة ســفر 
أيــوب، دعــي أبــدأ هنــا بتقديــم نظــرة اعمــة موجــزة.

ــا  ــار متمــزي اســمه أيــوب. وقــد اكن أيًضــا ثرًي اكن يوجــد رجــل ب
جــًدا، وســخيًا جــًدا، وقائــًدا يف جمتمعــه. ويف وقــت مبكــر مــن قصتــه، 
ــار اهلل  ــد أش ــيطان. وق ــن اهلل والش ــماء ب ــوار يف الس ــاك ح ــدث هن ح
َنَّــُه 

إىل الشــيطان ىلع أيــوب وقــال، »َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعــَى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ الأ
.» ِّ َّ ــِن الــرث ِقــي هللاَ َويَِحيــُد َع ــٌل َوُمْســَتِقيٌم، يَتَّ ــٌل َكاِم ي االأَرِْض. رَُج ِ

ــُه �ف ــَس ِمْثُل َلْي

ِقــي أَيُّــوُب  انـًـا يَتَّ وقــد اكن الشــيطان متهكًمــا جــًدا وأجــاب: »َهــْل َمجَّ
ــٍة؟  ــْن ُكلِّ نَاِحَي ــُه ِم ــا َل ــْوَل ُكلِّ َم ــِه َوَح ــْوَل بَْيِت ــُه َوَح ْجَت َحْوَل ــيَّ ــَك َس ــَس أَنَّ هللاَ؟ أََلْي

ي االأَرِْض. َولِكــِن ابِْســْط يـَـَدَك االآَن َوَمــسَّ ُكلَّ  ِ
َْت َمَواِشــيِه �ف َ بَاَرْكــَت أَْعَمــاَل يََديـْـِه َفانَْتــرث

ُف َعَلْيــَك«. ي َوْجِهــَك يَُجــدِّ ِ
ــُه، َفِإنَّــُه �ف َمــا َل

ــِدَك،  ي يَ ِ
ــُه �ف ــا َل ــَوَذا ُكلُّ َم ــيطان، »ُه ــال للش ــش أن اهلل ق ــن املده وم

ــَدَك«. ــدَّ يَ ــِه الَ تَُم ــا ِإَلي َوِإنََّم
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وبعــد هــذا اللقــاء، رضبــت سلســلة مــن الكــوارث غــر الطبيعيــة 
أيــوب واعئلتــه. فقــد قُِتــل مجيــع أبنائــه - ســبعة أبنــاء وثالث بنــات - يف 
حــادث واحــد. كمــا قُِتــل مجيــع عبيــده باســتثناء ثالثــة. وقــد رُسقــت 
ــة  ــلة املذهل ــذه السلس ــف ه ــيطان خل ــه. واكن الش ــَرت لك ثروت أو ُدِم
مــن الكــوارث. ومــن املدهــش أن أيــوب لــم يلــوم اهلل ىلع املــآيس الــي 

حلــت بــه.

ــماء.  ــرى يف الس ــرة أخ ــيطان م ــر الش ــوب، ظه ــالء أي ــد إبت وبع
فقــال اهلل مــرة أخــرى للشــيطان، »َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعــَى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ ... 

ــَبٍب«. ــاَ َس ــُه ِب ــِه الأَبَْتِلَع ي َعَلْي ِ
ــىف ْجَت ــْد َهيَّ ــِه، َوَق ــٌك ِبَكَماِل ــَو ُمَتَمسِّ ِإَل االآَن ُه

ــٍد،  ــٌد ِبِجْل ــاًل: »ِجْل ــم اهلل قائ وقــد حتــدى الشــيطان املتهكــم القدي
ــُه  ــسَّ َعْظَم ــَدَك َوَم َن يَ

ــِط االآ ــْن ابِْس ــِه. َولِك ــِل نَْفِس ــِه الأَْج ــاِن يُْعِطي نَْس ــا ِلاإِ َوُكلُّ َم

ــَك«. ُف َعَلْي ــدِّ ــَك يَُج ي َوْجِه ِ
ــُه �ف ــُه، َفِإنَّ َوَلْحَم

ي يَِدَك، َولِكِن اْحَفْظ نَْفَسُه ]حياته[«. ِ
فقال الرب للشيطان، »َها ُهَو �ف

ََب أَيُّــوَب ِبُقــْرٍح  َ ثــم خــرج الشــيطان ويقــول الكتــاب املقــدس، »َو�ف
ــم اذلي  ــر ىلع األل ــؤرش آخ ــذا م ــِه«. )وه ــِه ِإَل َهاَمِت ــِن َقَدِم ــْن بَاِط رَِديٍء ِم

ــرتاف  ــون االع ــاس ال حيب ــض انل ــيطان. وبع ــببه الش ــن أن يس يمك
ــدس(. ــاب املق ــودة يف الكت ــايه موج ــا ه ــة، بينم ــذه احلقيق به

وبعــد هــذه االعتــداءات، وجدنــا أيــوب جالًســا يف كومــة الرمــاد، 
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ــن  ــد م ــه الصدي ــل ب ــزيف يزي ــه واعء خ ــد لك يشء، ومع ــد أن فق بع
ــاؤه  ــر أصدق ــة، ظه ــذه انلقط ــد ه ــده. وعن ــألت جس ــي م ــرح ال الق
اثلالثــة بغــرض "تعزيــة" أيــوب. وكمــا ســرى، لــم ينتــي األمــر بشــل 
جيــد. وكمــا نقــول اعدة، "مــع وجــود أصدقــاء مثــل هــؤالء، ال حنتــاج 
إىل األعــداء". فعندمــا رأوا أيــوب يف حمنتــه، جلســوا يف ابلدايــة معــه ىلع 
األرض ملــدة ســبعة أيــام –أي لــم ينطــق أحــد منهــم بكلمــة واحــدة. ثــم 
بــدأوا يف حماولــة إصــالح شــخصية أيــوب. ويف ســياق هــذه ادلراســة، 

ســوف نفحــص مــا قالــوه وكيــف اســتجاب أيــوب.

الباب

قبــل أن ننطلــق بشــل أعمــق يف هــذه ادلراســة، أريــد أن أعلــن 
ابلــاب اذلي فتحــه اهلل ملســاعديت يف فهــم معــى هــذه القصــة. ويوجــد 
ــا. إال أن  ــت ال أفهمه ــا زل ــي م ــوب ال ــة أي ــب قص ــن جوان ــد م العدي
ــي  ــد منحت ــوب 42: 7 - 8 ق ــابًقا –أي أي ــا س ــي أرشت إيله ــرة ال الفق

ــوض. ــض الغم ــف بع ــدء يف كش ــة للب طريق

ــدم هل  ــد ق ــه، فق ــوب قطعت ــال أي ــفر، ق ــذا الس ــة ه ــرب نهاي ق
ــه،  ــو رأي ــمه أيله ــاب اس ــدم ش ــا ق ــم، كم ــة نصاحئه ــاؤه اثلالث أصدق
وقــد تدخــل اهلل وحتــدث مبــارشة إىل أيــوب. ويف انلهايــة، خاطــب اهلل 

ــاًل: ــة قائ ــوب اثلالث ــاء أي أصدق
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ــاَز  ــاَل الأَِليَف ــرَّبَّ َق ــَكاَِم، أَنَّ ال ــَذا اْل ــوَب ِبه ــَع أَيُّ ــرَّبُّ َم ــَم ال ــا تََكلَّ »َوَكاَن بَْعَدَم
ــي  ــى َغَضِب ــِد اْحَتَم ــيِّ ]كان هــو أول األصدقــاء الذيــن قامــوا بتعزيــة أيــوب[: »َق ْيَماِن التَّ

َنَُّكــْم َلــْم تَُقوُلــوا ِفــيَّ 
[، الأ َعَلْيــَك َوَعَلــى ِكاَ َصاِحَبْيــَك ]بِْلــَدُد الشُّــوِحيُّ َوُصوفــَـُر النَـّْعَماتِــيُّ

ــوب 42: 7( ــوَب«. )أي ــِدي أَيُّ ــَواَب َكَعْب الصَّ

وحبســب رأي اهلل، فهــؤالء الرجــال اثلالثــة قــد قالــوا أشــياء غــر 
ــه - بينمــا قــال أيــوب األشــياء الصحيحــة. ثــم، يف  صحيحــة تتعلــق ب

اآليــة اتلايلــة، يتكــرر هــذا انلقــد:

ــِدي  ــى َعْب ــوا ِإَل ــاٍش َواْذَهُب ــْبَعَة ِكَب ــَراٍن َوَس ــْبَعَة ِثي ــُكْم َس ــُذوا الأَنُْفِس »َواالآَن َفُخ
ــْم،  ــْن أَْجِلُك ــي ِم ــوُب يَُصلِّ ــِدي أَيُّ ــُكْم، َوَعْب ــِل أَنُْفِس ــًة الأَْج ــُدوا ُمْحَرَق ــوَب، َوأَْصِع أَيُّ

ــوا ِفــيَّ  ــْم تَُقوُل َنَُّكــْم َل
ــَع َمَعُكــْم َحَســَب َحَماَقِتُكــْم، الأ ــاَّ أَْصَن ــُه ِلَئ ــُع َوْجَه َنِّــي أَرَْف

الأ

ــوب 42: 8( ــوَب« )أي ــِدي أَيُّ ــَواَب َكَعْب الصَّ

: "مــاذا  وهــا هــو ابلــاب اذلي فتــح املجــال للســؤال اذلي جــاء إيلَّ
قــال األصدقــاء ولــم يقبلــه اهلل، وملــاذا قبــل اهلل مــا قــاهل أيــوب؟" وقــد 
قــال أيــوب الكثــر مــن األمــور الســلبية عــن اهلل. وىلع ســبيل املثــال، 
قــال يف الواقــع، "قــد نــزع اهلل عــديل. وهــو ال يعاملــي بشــل صحيــح". 
إال أن اهلل لــم يعــرتض – بــل قــال أن أيــوب قــد تكلــم بشــل صحيــح.

ويف املقابــل، قــال اهلل عــن أصدقــاء أيــوب، اذليــن جــاءوا بقائمــة 
ــَواَب«. َّ الصَّ ي ِ

ــْم تَُقوُلــوا �ف طويلــة مــن اتلفاهــات ادلينيــة، »َل
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ــفر  ــول إىل س ــق لدخ ــفت الطري ــة، اكتش ــذه املالحظ ــة هل ونتيج
ــاء  ــتثى اهلل كالم األصدق ــاذا اس ــة مل ــو معرف ــاح ه ــوب. واكن املفت أي

ــة دلى اهلل. ــوب مقبول ــات أي ــت لكم ــاذا اكن ومل

يف معظــم احلــاالت، ســيكون رد فعــل الشــخص العــادي املتديــن 
هــو عكــس الطريقــة الــي اســتجاب بهــا اهلل. وهــم اكنــوا ســيوافقون 
ــا!  ىلع أن مــا قــاهل األصدقــاء اكن صحيًحــا ومــا قــاهل أيــوب اكن فظيًع
ومــع ذلــك، لــم يُكــن رد فعــل اهلل بهــذه الطريقــة. فقــد قــال اهلل أن 
ــتخدمه  ــوذج اذلي سنس ــيكون انلم ــذا، إًذا، س ــق. وه ــوب اكن ىلع ح أي

ملحاولــة فهــم معــى ســفر أيــوب.

فهل أنتم مستعدين إلجراء هذه االكتشافات مًعا؟
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ــاج  قبــل أن ننظــر إىل أيــوب – أي إىل شــخصيته واســتجاباته - حنت
 إىل مالحظــة بعــض احلقائــق املهمــة الــي تعلنهــا نلــا هــذه القصــة 

ً
أوال

عــن الشــيطان. ويف هــذا الفصــل ويف الفصــل اتلــايل، ســنفحص بعــض 
هــذه الســمات الــي لنشــاط الشــيطان.

تغيري غري متوقع

، تعلــن نلــا قصــة أيــوب أن الشــيطان يســتطيع أن يأخــذ ماكنــه 
ً

أوال
 يف أيــوب 1: 6 

ً
بــن مالئكــة اهلل. وقــد ُذِكــرت هــذه احلقيقــة مرتــن، أوال

ومــرة أخــرى يف 2: 1.

ــْيَطاُن أَيًْضــا  ، َوَجــاَء الشَّ »َوَكاَن َذاَت يـَـْوٍم أَنَّــُه َجــاَء بَُنــو هللاِ ِلَيْمُثُلــوا أََمــاَم الــرَّبِّ
ــْيَطاُن الــرَّبَّ  ــْيَطاِن: »ِمــَن أَيـْـَن ِجْئــَت؟«. َفأََجــاَب الشَّ ِفــي َوْســِطِهْم. َفَقــاَل الــرَّبُّ ِللشَّ

ــي ِفيَهــا««. )أيــوب 1: 6 – 7( َمشِّ َوَقــاَل: »ِمــْن اْلَجــَوالَِن ِفــي االأَرِْض، َوِمــَن التَّ

ــد  ــة - فق ــم املالئك ــاء اهلل ه ــرف أن أبن ــياق، نع ــذا الس ويف ه
ذكرهــم أيًضــا أيــوب يف 38: 7. وتكشــف نلــا هــذه الفقــرة أيًضــا عــن 
أحــد األنشــطة الــي يشــرتك فيهــا الشــيطان – فهــو جيــول ذهابًــا وإيابًــا 
ــا ىلع األرض، ويســبب لك املتاعــب  ــا وإيابً يف األرض. وهــو يســر ذهابً

الفصل 6
حقائق عن الشيطان
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ــرس  ــالة بط ــا رس ــه. وخترن ــن يصادف ــل م ــببها ل ــه أن يس ــي يمكن ال
األوىل 5: 8:

»ِإبِْليَس َخْصَمُكْم َكأََسٍد َزاِئٍر، يَُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن يَْبَتِلُعُه ُهَو«.

ثــم يف أيــوب 2: 1، يتكــرر واقــع وجود الشــيطان يف وســط املالئكة:

ــْيَطاُن أَيًْضــا  ، َوَجــاَء الشَّ »َوَكاَن َذاَت يـَـْوٍم أَنَّــُه َجــاَء بَُنــو هللاِ ِلَيْمُثُلــوا أََمــاَم الــرَّبِّ
.» ِفــي َوْســِطِهْم ِلَيْمُثــَل أََمــاَم الــرَّبِّ

ــة؟ يف  ــع املالئك ــه م ــم نفس ــيطان أن يض ــتطاع الش ــف اس فكي
كورنثــوس اثلانيــة 11 :13، حــن يتحــدث بولــس عــن الرســل الكذبــة، 

يكتــب:

ــى  ــْكَلُهْم ِإَل ــُروَن َش ــُروَن، ُمَغيِّ ــٌة َماِك ــٌة، َفَعَل ــٌل َكَذبَ ــْم رُُس ــَل هــُؤالَِء ُه َنَّ ِمْث
»الأ

ــيِح«. ــِل اْلَمِس ــْبِه رُُس ِش

ويشــر بولــس إىل أنــه يوجــد خمادعــون – أي الرســل الكذبــة، اذليــن 
"يغــرون" أنفســهم إىل شــل الرســل احلقيقيــن بقصــد اخلــداع. ومــن 
ــس  ــا أن بول ــوم. كم ــدث ايل ــزال حي ــه ال ي ــك ألن ــم ذل ــم أن نفه امله
خيرنــا أن الشــيطان نفســه قــادر ىلع تغيــر نفســه إىل شــبه مــالك نــور 

)انظــر 2 كــو 11: 14(.

ورأيي، مــن هــذه اآليــات وغرهــا، هــو أن الشــيطان قــد جــاء بــن 
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ــة  ــح أن املالئك ــبههم، وىلع األرج ــه اكن يش ــن وأن ــة اآلخري املالئك
اآلخريــن لــم يتعرفــوا عليــه. فبعــد لك يشء، يوجــد مــا ال يقــل عــن 
مائــة مليــون مــن املالئكــة ألن ســفر الرؤيــا خيرنــا أنــه اكن يوجــد 
ــرش اهلل  ــول ع ــة ح ــن املالئك ــرة آالف م ــرة ع ــرة آالف م ع

ــة مليــون. ــا هــذا احلســاب رقــم مائ ــا 5 :11(. ويعطين )انظــر رؤي

وبــن هــؤالء املاليــن مــن املالئكــة، اكن هنــاك هــذا الشــخص 
ــزيوا أي يشء  ــم يم ــن ل ــة اآلخري ــدو أن املالئك ــع. ويب ــل الالم اجلمي
خمتلــف فيــه. إال أن اهلل بالطبــع، قــد عرفــه باتلأكيــد، وقــال هل: "مــاذا 

تفعــل هنــا، أيهــا الشــيطان؟ وكيــف دخلــت بــن هــذا اجلمــع؟ "

املشتكي علينا

ــادًرا ىلع  ــيطان ق ــزال الش ــا، ال ي ــوم تقريبً ــى ايل ــه ح ــد أن أعتق
الوصــول إىل حمــر اهلل. وخيرنــا رؤيــا 12 :10 أنــه يشــتي علينــا – أي حنن 
شــعب اهلل - أمــام عــرش اهلل يلــاًل ونهــاًرا. ويعــي هــذا أن الشــيطان 

جيــب أن يكــون دليــه نــوع مــن الوصــول إىل موضــع عــرش اهلل.

إحــدى أهــم احلقائــق الــي جيــب أن نفهمهــا يه كيفيــة اتلعامــل 
مــع شــاكيات الشــيطان. ويمنحنــا رؤيــا 12 :11 اإلجابــة:

»َوُهــْم ]المؤمنــون الذيــن علــى األرض[ َغَلُبــوُه ]أي الشــيطان[ ِبــَدِم اْلَخــُروِف 
ــْوِت«. ــى اْلَم ــْم َحتَّ ــوا َحَياتَُه ــْم يُِحبُّ ــَهاَدِتِهْم، َوَل ــِة َش َوِبَكِلَم
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وبــكل بســاطة، قــد شــهد هــؤالء املؤمنــن بمــا يفعلــه دم 
ــوع  ــذا املوض ــول ه  ح

ً
ــاال ــر اكتم ــة األك ــا. )ادلراس ــن أجلن ــوع م يس

يه موضــوع كتــايب "احلــرب الروحيــة يف آخــر األيــام".( ويتطلــب 
ــيطان – أي  ــب ىلع الش ــخاص للتغل ــن األش ــا م ــواًع معينً ــر ن ــذا األم ه
أن يكــون الشــخص مكرًســا جــًدا حبيــث ال حيــب حياتــه أو حياتهــا 
حــى املــوت. وتعريــي هلــذا انلــوع مــن األشــخاص أنــه هــو الشــخص 

ــاة. ــد احلي ــاء ىلع قي ــن ابلق ــم م ــيئة اهلل أه ــذ مش ــر تنفي اذلي يعت

فمــاذا يعــي ذلــك لــك؟ يعــي هــذا أنــه إن اكن دليــك االختيــار، 
 مــن املســاومة وابلقــاء 

ً
فســتفعل مشــيئة اهلل وتمــوت مــن أجلــه بــدال

ــن،  ــه، إال أن يلن ــس من ــا اقتب ــادًرا م ــم أين ن ــاة. ورغ ــد احلي ىلع قي
ــوىت يف   م

ً
ــاال ــيوعيون رج ــرة: "الش ــال ذات م ــد ق ــيويع، ق ــوري الش اثل

ــارة أخــرى، عندمــا يصبــح الشــخص عضــًوا يف احلــزب  إجــازة". وبعب
الشــيويع، فــإن ذلــك ُيَعــد بمثابــة حكــم اإلعــدام عليــه. فقــد يــأيت 
املــوت يف الســجون، أو ىلع املشــانق، أو ىلع أحــد حواجــز الطريــق. إال 

ــيموتون. ــم س ــهم بأنه ــع أنفس ــوا م ــد تصاحل ــخاص ق ــؤالء األش أن ه

ــا ىلع  ــذا أيًض ــق ه ــب أن ينطب ــا، جي ــد م ــه، إىل ح ــد أن وأعتق
املســيحين. فاملســيحيون هــم مــن الرجــال والنســاء املــوىت يف اإلجــازة. 
ــم  ــة حك ــع إماكني ــا أن نتوق ــه يمكنن ــد. إال أن ــوت بع ــم نم ــن ل وحن
ــًدا إن   مزتاي

ً
ــاال ــة، احتم ــنوات القادم ــح، يف الس ــد يصب ــوت اذلي ق امل
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ــايل. ــاره احل ــرويح يف مس ــاخ ال ــيم واملن ــام العال ــتمر انلظ اس

ونــرى إًذا أن الشــيطان دليــه إماكنيــة الوصــول إىل حمــر اهلل وأنــه 
يمكنــه أن يتخــى كمــالك نــور. والواقــع هــو أنــه اكن يوجــد عــدد مــن 
األمثلــة يف العقــود األخــرة مــن انلــاس اذليــن اخندعــوا مــن اكئنــات 

ظهــرت كمالئكــة نــور بينمــا هــم يف الواقــع اكنــوا رســاًل كذبــة.

ــوف  ــور، س ــالك ن ــيطان كم ــل اذلي للش ــا املدخ ــد أن رأين وبع
ــه. ــل اهلل مع ــف يتعام ــايل كي ــل اتل ــدرس يف الفص ن
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يف فصلنــا الســابق، الحظنــا أن ســفر أيــوب يفتــح نلــا نافــذة مــن 
ــد  ــد، ق ــه اتلحدي ــيطان. وىلع وج ــن الش ــة ع ــر املتوقَّع ــات غ املعلوم
جعلتنــا دراســتنا ىلع درايــة بقــدرة الشــيطان ىلع أن يتظاهــر كمــالك 
ــا. ــور، وأن هل قــدر مــن الوصــول إىل أمــام عــرش اهلل للشــاكية علين ن

واملوضــوع اثلــاين املثــر لالهتمــام يف اجلــزء األول مــن قصــة أيــوب 
ــع ىلع  ــار اهلل يف الواق ــد أش ــادرة. فق ــام املب ــذ بزم ــد أخ ــو أن اهلل ق ه

أيــوب للشــيطان. ونقــرأ هــذا يف أيــوب 1: 8:

َنَّــُه َلْيــَس 
ــْيَطاِن: »َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعَلــى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ الأ »َفَقــاَل الــرَّبُّ ِللشَّ
.»» ــرِّ ِقــي هللاَ َويَِحيــُد َعــِن الشَّ ِمْثُلــُه ِفــي االأَرِْض. رَُجــٌل َكاِمــٌل َوُمْســَتِقيٌم، يَتَّ

ــك  ــال اهلل هــذه اللمــات عنــك. إال أن ــد تشــعر بالفخــر إن ق وق
جيــب أن تضــع يف اعتبــارك أن الكثــر مــن املشــالك يمكــن أن تــأيت 
مــع هــذه املالحظــة. فعندمــا أشــار الــرب ىلع أيــوب للشــيطان، أصبــح 
أيــوب اهلــدف األول للشــيطان. وقــد حتــدث الــرب مــي شــخصيًا عــن 
احلــرص الشــديد فيمــا يتعلــق بمــدح انلــاس. فــي بعــض األحيــان مــن 
خــالل قيامــك بذلــك، يمكنــك أن تتســبب يف املشــالك هلــم بطريقتــن: 

الفصل 7
مبادرة اهلل
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ــك أن  ــا، يمكن ــة؛ وثانيً ــم اذلات املنتفخ ــل أن تمنحه ــت تمي ، أن
ً

أوال
ــا جلــذب إنتبــاه الشــيطان. جتعلهــم أهدافً

ويف حالـة أيوب، أخـذ اهلل بزمام املبادرة. فلم يكن الشـيطان هو 
اذلي قـال "ذلـك الرجـل أيوب". بـل اكن اهلل هـو من قـال: »َهـْل َجَعْلَت 
َقْلَبـَك َعـَى َعْبـِدي أَيُّوَب؟« وأريد أن أقول بـكل وقار - أن اهلل اكن فخوًرا 

بأيوب. وقد يكون من اجليد لك ويل أن نسـأل أنفسـنا، "هل اهلل فخور 
يب؟ وهـل يوجـد أي يشء يف حيـايت جيعـل اهلل فخـوًرا يب؟" ويف ضوء ما 
قـاهل اهلل عن أيوب، جند أن هذه األسـئلة تسـتحق وضعهـا يف اعتبارنا.

اهلل قد وضع احلدود

انلقطــة اثلاثلــة واملهمــة جــًدا الــي يعلمنــا إياهــا ســفر أيــوب عــن 
العــدو يه أن الشــيطان ال يمكنــه أن يتقــدم إال بقــدر مــا يســمح اهلل هل 

فيمــا يتعلــق بشــعب اهلل.

ــِدَك، َوِإنََّمــا ِإَليــِه الَ  ــُه ]أيــوب[ ِفــي يَ ــْيَطاِن: »ُهــَوَذا ُكلُّ َمــا َل »َفَقــاَل الــرَّبُّ ِللشَّ
ــَدَك««. )أيــوب 1: 12( ــدَّ يَ تَُم

ــه يســتطيع أن  ــد وضــع اهلل احلــدود للشــيطان. فقــد أخــره أن وق
يأخــذ لك ممتلــاكت أيــوب، إال أنــه ال يســتطيع أن يلمــس جســده. ولــم 
يســتطع الشــيطان أن يبتعــد خطــوة واحــدة أكــر ممــا ســمح اهلل هل بــه. 
وفيمــا بعــد، عندمــا وقــف أيــوب صامــًدا، اعد الشــيطان إىل اهلل وقــال، 
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ــال  ــم ق ــليًما". ث ــازال س ــده م ــد. إال أن جس ــن وجي ــذا حس ــنا، ه "حس
ي يـَـِدَك، َولِكــِن اْحَفــْظ نَْفَســُه ]حياتــه[«. )أيوب 2: 6(. ِ

الــرب للشــيطان، »َها ُهــَو �ف

اكن بإمــاكن الشــيطان أن يصيــب جســد أيــوب، إال أنه ال يســتطيع 
أن يقتلــه. ونتيجــة ذللــك، فقــد أصــاب أيــوب بالقــرح مــن قمــة رأســه 
ــن اذلي  ــًدا. فم ــة ج ــًدا ومهين ــة ج ــرح مؤمل ــه. والق ــن قدمي إىل باط
تســبب بالقــرح؟ الشــيطان. فالشــيطان دليــه قــدر مــن القــوة – إال أنــه ال 

يســتطيع أن يذهــب أبعــد ممــا يســمح اهلل هل.

القوة على األدوات البشرية

ضمــن تلــك احلــدود الــي وضعهــا اهلل، يمتلــك الشــيطان مناطــق 
، إىل حــد مــا، الشــيطان دليــه قــوة ىلع األدوات 

ً
معينــة مــن القــوة. أوال

ــلبوا لك  ــوا ويس ــن يلهامج ــبئين واللداني ــار الس ــد أث ــة. فق البري
قطعــان أغنــام وماشــية أيــوب. وباتلأكيــد، ليــس مــن الصعــب علينــا 
ــم  ــاس وجيعله ــر انل ــه أن يث ــزال بإماكن ــيطان ال ي ــدق أن الش أن نص

ــده. ــعبه، وملقاص ــداء هلل، ولش أع

القدرة على العناصر

ــيطان  ــة، أن الش ــارة لدهش ــر إث ــذا أك ــون ه ــا يك ــا، وربم ثانيً
ــارص. ــوة ىلع العن ــن الق ــدر م ــه ق دلي

ــَماِء َفأَْحَرَقِت اْلَغَنَم َواْلِغْلَماَن َوأََكَلْتُهْم«. )أيوب 1: 16( »نَاُر هللاِ َســَقَطْت ِمَن السَّ
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ــماء.  ــن الس ــقطت م ــي س ــار ال ــن انل  ع
ً

ــؤوال ــيطان مس اكن الش
ــا 13: 13 أن انلــي الكــذاب، وهــو عبــد الشــيطان، ســيأيت  ويؤكــد رؤي
بانلــار مــن الســماء. وقــد حنتــاج إىل تعديــل بعــض أفاكرنــا، ألن العديد 
مــن املســيحين يفرتضــون تلقائيًا أن أي شــخص يفعــل شــيئًا خارقًا هو 
يمثــل اهلل. إال أن هــذا ليس صحيًحــا بالرورة. فأنت ســتكون يف موضع 
اخلــداع، إن كنــت تقبــل أي مظهــر خــارق ىلع أنه يــأيت تلقائيًــا من اهلل.

وكذلــك فيما يتعلق بســيطرة الشــيطان ىلع العنارص، تقــول اآلية 19:

ــَع،  َْربَ
ــِت االأ ــا اْلَبْي ــْت َزَوايَ ــِر َوَصَدَم ــِر اْلَقْف ــْن َعْب ــاَءْت ِم ــِديَدٌة َج ــٌح َش »َوِإَذا ِري

ــوا«. ــاِن َفَماتُ ــى اْلِغْلَم ــَقَط َعَل َفَس

مــات مجيــع أبنــاء أيــوب يف جتربــة واحــدة مناخيــة غــر طبيعيــة 
ــيطان  ــزل. والش ــع للم ــا األرب ــت الزواي ــاح ورضب ــت الري ــا أت عندم
ــك األربعــة  ــاح أراكن مزل ــك الســلطان. وعندمــا تصــدم الري دليــه ذل
دفعــة واحــدة، يمكنــك أن تتأكــد أنهــا مــن الشــيطان. فهــو قــد أمكنــه 
ــم يف  ــه اتلحك ــماء وأمكن ــن الس ــأيت م ــي ت ــار ال ــيطرة ىلع انل الس

ــا. ــي ســمح اهلل هل به ــاح إىل ادلرجــة ال الري

القدرة على التسبب باملرض

ــد  ــراض. فق ــبب باألم ــدرة ىلع التس ــا الق ــه أيًض ــيطان دلي والش
ــة  ــن قم ــرح م ــوب بالق ــوب ورضب أي ــد أي ــة جس ــمح اهلل هل بمهامج س
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رأســه إىل باطــن قدميــه. وليــس لك مــرض مــن الشــيطان. إال أن بعــض 
ــت يف  ــد تعلم ــيطان. وق ــن الش ــارشة م ــأيت مب ــن أن ت ــراض يمك األم
ــرص  ــاء ىلع العن ــن القض ــت م ــك إن تمكن ــاالت، أن ــن احل ــر م الكث

ــوري. ــفاء الف ــيحدث الش ــرض س ــيطاين يف امل الش

الشيطان يستهدف شخصياتنا

ــه  ــيطان يه أن ــن الش ــا ع ــي أود أن أوضحه ــرة ال ــة األخ احلقيق
يهاجــم شــخصيات خــدام اهلل. فهــو مــن يشــكك ويمكنــه دائًمــا إجيــاد 
الطريقــة للتشــكيك يف اســتقامة شــعب اهلل. ذللــك جنــده يقــول هلل يف 

ــات 9 - 11: ــاح األول، اآلي األصح

ْجَت َحْوَلــُه َوَحــْوَل بَْيِتــِه َوَحــْوَل  ِقــي أَيُّــوُب هللاَ؟ أََلْيــَس أَنَّــَك َســيَّ انـًـا يَتَّ »َهــْل َمجَّ
ُكلِّ َمــا َلــُه ِمــْن ُكلِّ نَاِحَيــٍة؟ بَاَرْكــَت أَْعَمــاَل يََديـْـِه َفانَْتَشــرَْت َمَواِشــيِه ِفــي االأَرِْض. َولِكــِن 

ُف َعَلْيــَك«. ابِْســْط يـَـَدَك االآَن َوَمــسَّ ُكلَّ َمــا َلــُه، َفِإنَّــُه ِفــي َوْجِهــَك يَُجــدِّ

وبعبــارة أخــرى، فالشــيطان يشــكك يف دوافع أيــوب أمــام اهلل، "هو 
ينــال لك اخلــر. فلمــاذا ال خيافــك؟" ثم يف األصحــاح اثلاين، آيــات 4 - 5:

نَْســاِن يُْعِطيــِه الأَْجِل  ــْيَطاُن الــرَّبَّ َوَقــاَل: »ِجْلــٌد ِبِجْلــٍد، َوُكلُّ َمــا ِلاإِ »َفأََجــاَب الشَّ
ُف َعَلْيَك«. نَْفِســِه. َولِكــْن ابِْســِط االآَن يََدَك َوَمسَّ َعْظَمــُه َوَلْحَمُه، َفِإنَُّه ِفي َوْجِهــَك يَُجدِّ

ــدام  ــع خل ــوأ ادلواف ــا أس ــب به ــة ينس ــا طريق ــيطان دائًم دلى الش
ــن  ــال ع ــا يق ــر مم ــد الكث ــه يوج ــا ألن ــًرا نل ــن حتذي ــذا يتضم اهلل. وه
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الكنيســة وخــدام اهلل ايلــوم. ولألســف، فبعــض ما يقــال صحيــح، وإنما 
ال جيــب علينــا مســاعدة الشــيطان يف القيــام بعملــه. فهــو املشــتي ىلع 
اإلخــوة ولســنا حباجــة ملســاعدته. وأرجــو أن تضــع ذلــك يف اعتبــارك 
ــاج  ــا حتت ــس ربم ــات، والكنائ ــادة، واخلدم ــتي ىلع الق ــت تش ــإن كن ف
إىل اتلوبــة. وتذكــر فقــط أنــك عندمــا تشــرتك يف مثــل هــذه الشــاكيات، 

فأنــت تقــوم بعمــل الشــيطان – وهــو ال حيتــاج إىل مســاعدتك.

وكتطبيق شخيص، إن كنت يف رصاع رويح وتشعر أن الشيطان يظلمك 
)وبرصاحة، أجد نفي يف هذا املوقف كثًرا( من املنطي أن تقاوم الشيطان. 
وخيرنـا الكتـاب املقـدس أن نقاومـه وسـيهرب منـا )انظـر يعقـوب 4: 7(.

ومــع ذلــك، إن واصلــت مقاومتــه ولــم يهــرب، فالــيء احلكيــم 
اذلي جيــب أن تفعلــه هــو أن تتوقــف وتســأل اهلل، "يــا اهلل، هــل يوجــد 
يشء حتــاول تعليمــه يل؟" فهــذا أمــر مهــم جــًدا أن نفهمــه ألنــه إن اكن 
ــن يقــوم اهلل بإبطــال عمــل  ــإىل أن تتعلــم ادلرس ل هــذا هــو احلــال، ف
الشــيطان. فــال تســتمر يف أن تمطــر اهلل بالصــالة الــي لــن تصــل بــك 
ــا للراحــة واطلــب مــن اهلل أن  إىل أي مــاكن. توقــف عــن الصــالة طلبً
يعلمــك مــا دليــه لــك لــي تتعلمــه. وتذكــر، أن الشــيطان ال يســتطيع 

أن يفعــل أي يشء إن لــم يســمح اهلل هل بذلــك.

يعمـل  املفيـدة عـن كيـف  تلقينـا بعـض األفـاكر  أن  بعـد  واآلن 
الشـيطان، دعونـا نواصل املرحلة اتلايلة من قصة أيـوب يف الفصل القادم. 
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ــيطان  ــف اكن الش ــا كي ــد رأين ــوب. وق ــة أي ــة قص ــا يف بداي نظرن
يقــرتب مــن اهلل، ويهاجــم رىض اهلل عــن عبــده أيــوب، وينــال اتلرصيــح 
ــاألذى يف موجتــن متتايلتــن. ويف هــذا الفصــل، ســنتعرف  ــه ب إلصابت

ُد. َ ــدْ ــُر، َوبِ ــاُز، وَُصوفَ يِلَف
َ
ىلع ثالثــة مــن أصدقــاء أيــوب - أي أ

عندمــا وصــل هــؤالء الرجــال اثلالثــة ورأوا بــؤس أيــوب، جلســوا 
ملــدة ســبعة أيــام اعجزيــن عــن الــكالم. ومــن الصعــب ىلع الغربيــن أن 
يتخيلــوا مثــل هــذا الوضــع. أمــا بالنســبة يل، فبعــد أن عشــت يف الــرق 
األوســط، يمكنــي بســهولة أن أختيــل الــرق أوســطين وهــم يترصفــون 
بهــذه الطريقــة اآلن. ومــن نــواح كثــرة، إن كنــت تعــرف ثقافــة انلــاس 
يف تلــك املنطقــة، فأنــت ســتفهم لكمــة اهلل بشــل أفضــل - ألن الكتــاب 

املقــدس هــو كتــاب رشق أوســطي.

ــة  ــش يف مدين ــت أعي ــا كن ــة عندم ــة العربي ــت ىلع اثلقاف تعرف
رام اهلل. واكنــت هــذه ابلــدة تقــع فيمــا أصبــح فلســطن بعــد احلــرب 
ــا مثلمــا اكنــت  العامليــة اثلانيــة. ويه مــن نــواٍح عديــدة، اكنــت تقريبً
ــك  ــن املال ــرتب م ــن تق ــروف فل ــإن أردت رشاء خ ــم. ف ــام إبراهي يف أي

ــا هــو ســعره؟" ــع؟ م وتقــول هل: "هــل هــذا اخلــروف للبي

الفصل 8
"مـُعَّزو " أيوب
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ــه  ســيجب عليــك أن تتحــدث مــع الرجــل وتتحــدث عــن أرست
ــدأ يف  ــك أن تب ــل، يمكن ــد قلي ــم بع ــاهل. ث ــة أطف ــن صح ــأهل ع وتس
ــالل  ــن خ ــك م ــق طريق ــك أن تش ــب علي ــام. فيج ــارة إىل األغن اإلش
ــل أن تتمكــن مــن  ــة قب ــات الشــلية االجتماعي ــر مــن اتلرصف الكث
ــفر  ــاس يف س ــلوك انل ــد أن س ــا أن نعتق ــة. ويمكنن ــاف اإلجاب اكتش

ــطي. ــع رشق أوس ــو يف الواق ــا ه ــر اعدي – بينم ــوب غ أي

الشكايات

بعــد أســبوع، حتــدث أصدقــاء أيــوب أخــًرا - وكمــا اتضــح، اكنــوا 
ــدة  ــن مل ــوا صامت ــد ظل ــرة. وق ــات الكث ــاب اللم ــن أصح  م

ً
ــاال رج

ســبعة أيــام، وبعــد ذلــك اكنــوا ســيعلنون لك مــا اكنــوا يفكــرون فيــه. 
وســأقدم ملخًصــا قصــًرا ملــا قالــوه، حــى نتمكــن مــن فهــم رد فعــل 

أيــوب.

قد أخطأت

ــأت،  ــد أخط ــت ق ــًدا، "أن ــة ج ــة ملتوي ــوب بطريق ــوا ألي ، قال
ً

أوال
وهلــذا الســبب حــدث لك هــذا لــك". وهــم لــم يأتــوا مبــارشة ويقولــوا 
ذلــك، إال أن أيــوب اكن يعــرف جيــًدا مــا تعنيــه لكماتهــم: "لــم يكــن 

هــذا يلحــدث لــك لــو لــم تكــن قــد أخطــأت".

ورًدا ىلع ذلــك، اكن أيــوب جيادهلــم باســتمرار، "لكنــي لــم أخطــئ!" 
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ــم  ــة، ل ــة إىل انلهاي ــن ابلداي ــئ. وم ــم خيط ــو ل ــق – فه ــد اكن ىلع ح وق
ــاًرا  ــة، واكن ب ــاًرا يف ابلداي ــد اكن ب ــة. فق ــًدا باخلطي ــوب أب ــم اهلل أي يته
ــًرا.  ــفر حم ــذا الس ــل ه ــي جتع ــق ال ــدى احلقائ ــذه إح ــة. وه يف انلهاي
ولــن يــرتك الكثــر مــن املتدينــن ماكنًــا ذللــك اتلفكــر ألنهــم، مثــل 
أصدقــاء أيــوب، يعتقــدون أن األمــور الســيئة حتــدث بســبب اخلطيــة. 

ــك بالــرورة. واألمــر ليــس كذل

قد كنت شريرًا

ــياء  ــواع األش ــكل أن ــوب ب ــم أي ــاز واته ــرج أيلف ــة خ ويف انلهاي
ــًدا. ــا أب ــم يفعله ــي ل ال

َنَّــَك ارْتََهْنــَت أََخــاَك ِبــاَ َســَبٍب، 
»أََلْيــَس َشــرَُّك َعِظيًمــا، َوآثَاُمــَك الَ ِنَهايـَـَة َلَهــا؟ الأ

َوَســَلْبَت ِثَيــاَب اْلُعــَراِة«. )أيــوب 22: 5 – 6(

ولــم تكــن تلــك االتهامــات صحيحــة. فلــم يفعــل أيــوب هــذه 
األشــياء.

ِة  ــا َصاِحــُب اْلُقــوَّ »َمــاًء َلــْم تَْســِق اْلَعْطَشــاَن، َوَعــِن اْلَجْوَعــاِن َمَنْعــَت ُخْبــًزا. أَمَّ
ــُع اْلَوْجــِه َســاِكٌن ِفيَهــا. االأََراِمــَل أَرَْســْلَت َخاِلَيــاٍت، َوِذَراُع اْلَيَتاَمــى  َفَلــُه االأَرُْض، َواْلُمَترَفِّ

انَْســَحَقْت. الأَْجــِل ذِلــَك َحَواَلْيــَك ِفَخــاٌخ، َويُِريُعــَك ُرْعــٌب بَْغَتــًة« )أيــوب 22: 7 – 10(

ــًرا وهلــذا الســبب  ــت كنــت رشي ــوب، أن ــا أي ــارة أخــرى، "ي وبعب
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حيــدث لــك لك هــذا". )تذكــر أن الــرب قــال أن أصدقــاء أيــوب حتدثــوا 
ــياء  ــم باألش ــد تكل ــوب ق ــن اهلل، وأن أي ــة ع ــر صحيح ــياء غ بأش
الصحيحــة.( ثــم قــال أصدقــاء أيــوب، يف الواقــع، أن اهلل ال يســمح أبــًدا 

ــع بالرخــاء. ــر أن يتمت للري

ويعتقــد بعــض انلــاس أن هــذا صحيــح. ومــع ذلــك، فاملجرمــن 
وامللحديــن ومجيــع أنــواع األرشار يتمتعــون بالرخــاء. ومــع ذلــك، اكن 
ــك  ــا، فذل ــخص م ــر ش ــاب ال ــه إن أص ــدون أن ــوب يعتق ــاء أي أصدق

ــًرا. ــه اكن رشي ألن

قد زرعت الشر

أخر أيلفاز أيوب يف أيوب 4: 7 - 9:

»اُْذُكــْر: َمــْن َهَلــَك َوُهــَو بـَـِريٌء، َوأَيـْـَن أُِبيــَد اْلُمْســَتِقيُموَن؟ َكَمــا َقــْد َرأَيـْـَت: أَنَّ 
ــِه  ــِح أَنِْف ــُدوَن، َوِبِري ــَمِة هللاِ يَِبي ــا. ِبَنَس ــَقاَوًة يَْحُصُدونََه ــَن َش ــا، َوالزَّاِرِعي ــَن ِإثًْم اْلَحاِرِثي

يَْفَنــْوَن«.

وبعبــارة أخــرى، إن كنــت قــد زرعــت الــر فســوف تبــاد. إال أن 
ذلــك لــم يكــن صحيًحــا - حيــث اكن أيــوب جيــادل باســتمرار بعنايــة 
شــديدة وبشــل قاطــع. وهــذه مســألة مــن املهــم أن تواجههــا الكنيســة 
ايلــوم. فهــل يديــن اهلل األرشار دائًمــا؟ وقــد اكن أيــوب جيادهلــم بأن اهلل 
ــا لــألرشار باهلــرب برورهــم؟  ال يفعــل ذلــك. فهــل يســمح اهلل أحيانً
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ــا، وإنمــا يفعــل ذلــك  واإلجابــة يه نعــم هــو يفعــل ذلــك، ليــس دائًم
يف بعــض األحيــان. وقــد قــال أصدقــاء أيــوب هل أنــه إن اكن ســيعرتف 

ويتــوب، فــإن لك يشء سيتحســن معــه.

ومن السهل جًدا ىلع املتدينن أن يقولوا مثل هذه األشياء.

أنت لست على حق أمام اهلل

أعطــى هــؤالء األصدقــاء اثلالثــة أليــوب الكثــر مــن األحاديــث 
ادلينيــة، الــي أخرهــم اهلل فيمــا بعــد أنهــم اكنــوا خطــأ. وكمثــال، يقول 

أيــوب 8: 3 - 7:

ــوَك،  ــِه بَُن ــأَ ِإَلْي ؟ ِإْذ أَْخَط ــقَّ ــُس اْلَح ــُر يَْعِك ــاَء، أَِو اْلَقِدي ُج اْلَقَض ــوِّ ــِل هللاُ يَُع »َه
ــِر،  ــى اْلَقِدي ــَت ِإَل ــى هللاِ َوتََضرَّْع ــَت ِإَل ــرَْت أَنْ ــِإْن بَكَّ ــْم. َف ــِد َمْعِصَيِتِه ــى يَ ــْم ِإَل َدَفَعُه

ــُه َلــَك َويُْســِلُم َمْســَكَن ِبــرَِّك. َوِإْن تَُكــْن  َن يََتَنبَّ
ــا ُمْســَتِقيًما، َفِإنَّــُه االآ ِإْن ُكْنــَت أَنـْـَت َزِكيًّ

ا«. ــُر ِجــدًّ ــَك تَْكُث أُوالََك َصِغيــرًَة َفآِخرَتُ

وبعبــارة أخــرى، "يــا أيــوب، إن كنــت ىلع حق أمــام اهلل، فســتتمتع 
بالرخــاء. وحقيقــة أنــك ال تتمتــع بالرخــاء تظهــر أنــك لســت ىلع حــق 
ــه  ــول أن ــرب يق ــل؟ ال ــن قب ــم م ــذا اتلعلي ــمعت ه ــل س ــام اهلل". فه أم

خطــأ.

ثــم بــره أيلفــاز بمــا أســميه إجنيــل "الرخــاء" - أي أن اهلل يبــارك 
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لك مــن يفعــل األشــياء الصحيحــة أو يؤمــن بهــا. وهكــذا يتــم اتلعبــر 
عنــه يف أيــوب 5:

بُُه هللاُ. َفاَ تَرُْفْض تَأِْديَب اْلَقِديِر«. )أيوب 5: 17( »ُهَوَذا ُطوبَى ِلرَُجل يَُؤدِّ

وقــد اســتنتج أيلفــاز أن القديــر اكن يــؤدب أيــوب، إال أن ذلــك لــم 
يكــن صحيًحا.

يــَك،  ي ِســتِّ َشــَداِئَد يَُنجِّ ِ
َنَّــُه ُهــَو يَْجــَرُح َويَْعِصــُب. يَْســَحُق َويـَـَداُه تَْشــِفَياِن. �ف

»الأ
ــَك ُســوٌء«. )أيوب 5: 18 - 19( ي َســْبٍع الَ يََمسُّ ِ

َو�ف

ــول  ــن ح ــا واقعي ــف، إن كن ــا؟ لألس ــح دائًم ــذا صحي ــل ه فه
ــة  ــوب صحيح ــا أي ــك. فقضاي ــس كذل ــر لي ــاة، فاألم ــا يف احلي خرتن

ــوم. ــا ايل ــي نواجهه ــا ال ــت القضاي ــد واجه ــى اآلن. ويه ق ح

ــْيِف«. )أيوب 5: 20( »ِفــي اْلُجــوِع يَْفِديــَك ِمــَن اْلَمــْوِت، َوِفي اْلَحرِْب ِمــْن َحدِّ السَّ

وبعبــارة أخــرى، ال جيــب أن يُقتــل املســيحيون يف احلــرب. ومــرة 
ــيحيون  ــوت املس ــث يم ــا – حي ــس صحيًح ــذا لي ــف، ه ــرى، لألس أخ
ــن يف  ــد دمــرت املجــااعت الكثري ــال آخــر، ق ــًرا يف املعــارك. وكمث كث

ــك. ــن ذل ــتثنن م ــوا مس ــيحيون ليس ــا - واملس إفريقي

»ِمــْن َســْوِط اللَِّســاِن تُْخَتَبــأُ، َفــاَ تََخــاُف ِمــَن اْلَخــَراِب ِإَذا َجــاَء. تَْضَحــُك َعَلــى 
اْلَخــَراِب َواْلَمْحــِل، َوالَ تَْخَشــى ُوُحــوَش االأَرِْض«. )أيــوب 5: 21 - 22(
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اكن أصدقــاء أيــوب يكــرزون أليــوب بمــا أســميه "إجنيــل 
ــن  ــأت فل ــد أخط ــن ق ــم تك ــون هل، "إن ل ــوا يقول ــد اكن ــاء". فق الرخ
تمــرض". وقــد عرفــت أناًســا قالــوا أمــوًرا مشــابهة هلــذه اللمــات. ويف 
الواقــع، هــذه اللمــات قاســية جــًدا ألنهــا تضيــف مشــلة اذلنــب إىل 

ــرض.  ــلة امل مش

يبــدأ العديــد مــن املســيحين ايلــوم يف الشــعور باذلنــب عندمــا 
ــا غــر مكتملــة. ويه ليســت خطــأ  ــوا تعايلًم يمرضــون ألنهــم قــد نال
تماًمــا، إال أنهــا ليــس صحيحــة تماًمــا. واملشــلة يف هــذا اتلعليــم يه 
أنــه يعمــل يف الكثــر مــن األحيــان بمــا يكــي حبيــث يمكــن للنــاس 
ــو اكن جيــب أن يعمــل لك الوقــت ويف لك  االســتمرار يف تعليمــه كمــا ل

املواقــف.

يف ضــوء بــروز "إجنيــل الرخــاء" - يف قصــة أيــوب وأيًضــا يف 
الكنيســة ايلــوم - حنتــاج إىل استكشــاف هــذه احلقيقــة بصــورة أكــر. 
ويف الفصــل اتلــايل، ســأفحص بصــورة أعمــق موقــف الكتــاب املقــدس 
ــائعة،  ــدة الش ــك العقي ــوب تل ــة أي ــدى قص ــف تتح ــاء وكي ــن الرخ م

ــا. ــدم صحته ــم ع رغ
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ــل الرخــاء"  ــا أســميه "إجني ــا يف الفصــل الســابق إىل م ــد أرشن إذ ق
ــوهل  ــا يق ــر فيم ــا أن نفك ــم نل ــن امله ــوب، فم ــفر أي ــر يف س ــا يظه كم
ــا أن  ــول مقدًم ــد أن أق ــاء. وأري ــن الرخ ــل ع ــدس بالفع ــاب املق الكت
الكتــاب املقــدس يقــدم نلــا الوعــود الواضحــة للتمتــع بالرخــاء. بينمــا 

ــالت. ــض املؤه ــاء بع ــب الرخ ــة، يتطل ــة الغربي ــياق الكنيس يف س

الوعد بالرخاء

يقــول مزمــور 1: 3 هــذا عــن الشــخص اذلي حيــب لكمــة اهلل وحييا 
بهــا: »ُكلُّ َمــا يَْصَنُعــُه يَْنَجــُح ]يتمتــع ابلرخــاٍء[«.

ــاه،  ــاع وصاي ــا ىلع اتب ــه إن اكن حريًص ــوع أن ــر اهلل يش ــد أخ وق
ـَك ِحيَنِئــٍذ تُْصِلــُح َطِريَقــَك ]تتمتــع ابلرخــاء[ َوِحيَنِئــٍذ تُْفِلــُح«. )يشــوع 1: 8(.  َنَـّ

»الأ
ــرتح أن  ــد أن أق ــرى، إال أين أري ــود األخ ــن الوع ــد م ــد العدي ويوج
ــا نســميه  ــد أفســدت معــى لكمــة الرخــاء. فم ــة ق ــة األمريكي اثلقاف

ــاء. ــدس بالرخ ــاب املق ــه الكت ــا يعني ــس م ــاء لي الرخ

ــة  ــن اللم ــة م ــة اإلجنلزيي ــاء يف اللغ ــي رخ ــي تع ــة ال ــأيت اللم ت

الفصل 9
"إجنيل الرخاء"
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ــد". واكنــت إحــدى  الالتينيــة prosperus ويه تعــي "يعمــل بشــل جي
الطــرق الــي اكنــت تُســتخدم بهــا هــذه اللمــة كثــًرا يف اللغــة الالتينيــة 
ــة عســكرية ناجحــة.  ــد اجليــش اذلي أجــرى محل ــواء قائ يه وصــف الل
 ،re prospere justa ،فعندمــا يعــود إىل رومــا، ســيقال باللغــة الالتينيــة

ــه "قــد أدى مهمتــه بشــل ناجــح". ممــا يعــي أن

رخاء الكتاب املقدس

إن كنـت ترغـب يف احلصـول ىلع صـورة كتابيـة للرخـاء، فسـتجد 
مـا  والـي اغبًلـا   - احلديثـة  األمريكيـة  الرؤيـة  مـع  تتطابـق  أنهـا ال 
تتضمـن السـيارة مرسـيدس بـز، واملالبس املصممـة ىلع أحـدث طراز، 
والسـااعت رولكـس، والكثـر مـن املـال. وأنـا لسـت ضـد أي مـن هذه 
العنـارص، إال أنهـا ال تمثـل الرخـاء اذلي حتـدث عنـه الكتـاب املقدس. 
فـي الكتـاب املقـدس، الرخـاء هـو تنفيـذ املهمـة املعينة الـي يكلفك 
رِسـل وهـزم 

ُ
اهلل بهـا بنجـاح. ومثـل لـواء اجليـش الرومـاين اذلي قـد أ

العـدو وقـام بإضافـة أرايض جديـدة إىل اإلمراطوريـة، سـيمكن القول 
أنـه قـد نفـذ مهمتـه بشـل يتمتـع بالرخـاء. وإن فهمـت ذلـك كمعـى 
للرخـاء، فقد تبـدأ يف توقع رخـاء الكتاب املقدس إن اسـتوفيت الروط.

وإن اكنــت الصــورة املعــارصة للرخــاء صحيحــة، فســيكون يســوع 
ــًدا بالرخــاء  ــم يتمتعــوا أب ــا. ملــاذا؟ ألنهــم ل ورســله هــم األكــر إخفاقً

حبســب املعايــر األمريكيــة.
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هل ميكنك استيفاء الشروط؟

كنــت أعــظ يف اغنــا منــذ بضع ســنوات عــن مواهــب اخلدمــة – أي 
الرســل، واألنبيــاء، واملبريــن، والــراعة واملعلمــن. واكن هنــاك الكثــر 
مــن الشــباب اجليديــن يســتمعون يل، ذللــك ســألت، "مــن منكــم يريــد 
ــل وقــف  ــدون منهــم أيديهــم ب ــع العدي ــد رف ؟" وق

ً
أن يكــون رســوال

ابلعــض منهــم للتعبــر عــن محاســهم.

فقلــت: "حســنًا، قبــل أن تتطوعــوا يف ذلــك، دعــوين أقــدم لكــم 
الوصــف الوظيــي". ثــم قــرأت كورنثــوس األوىل 4: 7 - 13. يقــول بولــس 

يف كتابتــه إىل مســيحيي كورنثــوس:

ــزَُك؟ َوأَيُّ َشــْيٍء َلــَك َلــْم تَأُْخــْذُه؟ َوِإْن ُكْنــَت َقــْد أََخــْذَت، َفِلَمــاَذا  َنَّــُه َمــْن يَُميِّ
»الأ

ــا!  ــْم ِبُدوِنَن ــَتْغَنْيُتْم! َمَلْكُت ــِد اْس ــِبْعُتْم! َق ــْد  َش ــْم َق ــْذ؟ ِإنَُّك ــْم تَأُْخ ــَك َل ــُر َكأَنَّ تَْفَتِخ

ــا نَْحــُن الرُُّســَل  ــَك نَْحــُن أَيًْضــا َمَعُكــْم! َفِإنِّــي أََرى أَنَّ هللاَ أَبَْرزَنَ ــْم ِلَنْمِل َوَلْيَتُكــْم َمَلْكُت

ــْوِت«. )1 كورنثــوس 4: 7 – 9( ــا ِباْلَم ــوٌم َعَلْيَن ــا َمْحُك ــَن، َكأَنََّن آِخِري

ــم  ــن يت ــجناء اذلي ــن الس ــف م ــورة لص ــا ص ــس هن ــم بول يرس
ــل  ــوت - والرس ــم امل ــم حك ــذ فيه ــي يُنفَّ ــاحة ل ــم إىل الس اقتياده

ــف. ــذا الص ــر ه ــودون يف آخ موج

»َفِإنِّــي أََرى أَنَّ هللاَ أَبَْرزَنـَـا نَْحــُن الرُُّســَل آِخِريــَن، َكأَنََّنــا َمْحُكــوٌم َعَلْيَنــا ِباْلَمــْوِت. 
ا  ــاٌل ِمــْن أَْجــِل اْلَمِســيِح، َوأَمَّ ــاِس. نَْحــُن ُجهَّ َنََّنــا ِصرْنـَـا َمْنَظــًرا ِلْلَعاَلــِم، ِلْلَماَِئَكــِة َوالنَّ

الأ
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ــْم ُمَكرَُّمــوَن،  ــاُء! أَنُْت ــْم َفأَْقِويَ ــا أَنُْت ــاُء، َوأَمَّ ــاُء ِفــي اْلَمِســيِح! نَْحــُن ُضَعَف ــْم َفُحَكَم أَنُْت

ــاَعِة نَُجــوُع َونَْعَطــُش َونَْعــَرى َونُْلَكــُم َوَلْيــَس  ــا نَْحــُن َفِبــاَ َكَراَمــٍة! ِإَلــى هــِذِه السَّ َوأَمَّ

َلَنــا ِإَقاَمــٌة، َونَْتَعــُب َعاِمِليــَن ِبأَيِْديَنــا. نُْشــَتُم َفُنَبــاِرُك. نُْضَطَهــُد َفَنْحَتِمُل. يُْفَتــَرى َعَلْيَنا 

َفَنِعــُظ. ِصرْنـَـا َكأَْقــَذاِر اْلَعاَلــِم َوَوَســِخ ُكلِّ َشــْيٍء ِإَلــى االآَن«. )1 كورنثــوس 4: 9 – 13(

وبعــد أن قمــت بقــراءة هــذه اآليــات هلــؤالء الشــباب، قلــت بعــد 
ــف  ــد وق ؟" وق

ً
ــوال ــون رس ــد أن يك ــم يري ــن منك ــك، "واآلن، م ذل

ــا.  أيًضــا عــدد كبــر منهــم – إال أنهــم ليســوا نفــس العــدد األول تقريبً
؟

ً
فبمعرفــة حقيقــة هــذه اآليــات، مــن منــا يريــد أن يكــون رســوال

أمثلة الكتاب املقدس عن الرخاء

دعونــا نســأل هــذا الســؤال اآلن: مــا هــو نــوع الرخــاء اذلي حققــه 
الرســل؟ لــم يكــن مــا حققــوه هــو مــا يســميه األمركيــون الرخــاء. إال 
ــي  ــة ال ــاز املهم ــوا يف إجن ــم جنح ــاء ألنه ــوا بالرخ ــد تمتع ــل ق أن الرس

أولكهــا إيلهــم اهلل. وهــذا هــو الرخــاء!

ــاء يف  ــر الرخ ــا ذك ــم فيه ــرى يت ــن أخ ــة أماك ــي ثالث ــا ي وفيم
ــوع 1: 8: ــا يف يش ــبق وذكرن ــا س ــدس. وكم ــاب املق الكت

َنَّــَك 
ــَظ ِلْلَعَمــِل َحَســَب ُكلِّ َمــا ُهــَو َمْكُتــوٌب ِفيــِه ]فــي النامــوس[. الأ »ِلَكــْي تََتَحفَّ

ــُح«. ــٍذ تُْفِل ــَك ]تجعلــه يتمتــع بالرخــاء[ َوِحيَنِئ ــُح َطِريَق ــٍذ تُْصِل ِحيَنِئ
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ــالك؛  ــيارة اكدي ــب س ــم يرك ــو ل ــكرًيا. وه ــًدا عس ــوع قائ اكن يش
ــن  ــادق م ــم يف فن ــم ين ــو ل ــاًرا. وه ــا أو مح ــب حصانً ــا اكن يرك وربم
ادلرجــة األوىل؛ بــل اكن ينــام يف العــراء. وقــد اكن دليــه عمــل عنيــف، 
ومرِهــق، ومهمــة تتطلــب لك قوتــه وإرصاره. إال أنــه قــد تمتــع بالرخــاء 
ــك؟  ــف اكن ذل ــايب. فكي ــى الكت ــل باملع ــي ب ــى األمريك ــس باملع لي

ــا. ــه اهلل به ــي لكف ــة ال ــال املهم ــك بإكم اكن ذل

أمثلة بولس عن الرخاء

يف رومية 1: 9 - 10، كتب بولس إىل كنيسة رومية،

 َ ي َعــَى االآَن أَْن يََتَيــرَّ ِ
ي َصَلــَوا�ت ِ

ًِّعــا َداِئًمــا �ف َ »َكْيــَف ِبــاَ انِْقَطــاٍع أَْذُكُرُكــْم، ُمَت�ف
ــْم«. َ ِإَلْيُك ي ِ

ــيَئِة هللاِ أَْن آ�ت ــرًَّة ِبَمِش ]أقــوم برحلــة تتمتــع ابلرخــاء[ ِلي َم

ــة  " يه نفــس اللمــة ايلوناني َ ــرَّ واللمــة املســتخدمة للمــة "َيتَيَ
ــا: ــا اثلاثلــة 2، حيــث يكتــب يوحن املســتخدمة يف رســالة يوحن

»أَيَُّهــا اْلَحِبيــُب، ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء أَُروُم أَْن تَُكــوَن نَاِجًحــا ]تتمتــع بالرخــاء[ َوَصِحيًحا، 
َكَمــا أَنَّ نَْفَســَك نَاِجَحــٌة ]تتمتــع بالرخــاء[«.

فكيــف اســتجاب اهلل لصــالة بولــس عــن رحلــة تتمتــع بالرخــاء 
إىل رومــا؟ لــم يســافر بولــس يف ادلرجــة األوىل ىلع ســفينة فاخــرة بينمــا 
م هل مجيــع وجباتــه ودليــه مــن يقــوم ىلع خدمتــه. بــل ســافر بولــس  تقــدَّ
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ســجينًا مقيــًدا بسالســل ىلع ســفينة مــرت بعاصفــة شــديدة جــًدا ملــدة 
أربعــة عــر يوًمــا لــم يــروا فيهــا الشــمس أبــًدا. ثــم، عندمــا خرجــوا 
مــن العاصفــة، حتطمــت الســفينة عنــد جزيــرة مالطــا وعليهــا بولــس 

ومجيــع الــراكب اآلخريــن. 

ــس  ــا اكن بول ــار. وبينم ــعلوا انل ــاطئ أش ــوا إىل الش ــا وصل وعندم
ــده. فهــل  ــود، ويلتقــط بعــض الفــروع، نشــبت أفــى ىلع ي جيمــع الوق
اكنــت تلــك الرحلــة تتمتــع بالرخــاء؟ اكنــت تتمتــع بالرخــاء بمعــى أنــه 
ــد  ــى. وبع ــة األف ــق دلغ ــن طري ــم ع ــة، ث  يف العاصف

ً
ــت - أوال ــم يم ل

ــن  ــي م ــرة وُش ــادة اجلزي ــد ق ــل وادل أح ــن أج ــس م ــى بول ــك ص ذل
ــخاص  ــن األش ــد م ــاء العدي ــك، ج ــة ذلل ــنتاريا. ونتيج ــى وادلوس احل
ــوا يف  ــهر، تمكن ــة أش ــد ثالث ــفاء. وبع ــوال الش ــرة نل ــن يف اجلزي اآلخري

ــا. ــروا إىل روم ــم وأحب ــتئناف رحلته ــن اس ــة م انلهاي

ــم  ــا أن نقــول أنهــا ل ــة الشــائعة، ســيكون علين ــا الغربي وبمعايرن
ــل  ــت بالفع ــد اكن ــك، يه ق ــع ذل ــاء. وم ــع بالرخ ــة تتمت ــن رحل تك
رحلــة تتمتــع بالرخــاء – وذلــك ألن بولــس قــد حقــق مقاصــد اهلل منها. 
ــخًصا  ــبعن ش ــبعة وس ــن وس ــاذ مائت ــم إنق ــل ت ــط، ب ــذا فق ــس ه ولي

ــس! ــن بســبب وجــود بول آخــر وشــفاء الكثري

ــدس  ــاب املق ــه الكت ــا يعني ــم م ــدأت تفه ــد ب ــك ق ــق أن ــا واث أن
بالرخــاء. إنهــا حًقــا مشــيئة اهلل نلــا أن نتمتــع بالرخــاء. إال أنــه ال يوجــد 



إجنيل الرخاء

 83

إال القليــل يف العهــد اجلديــد اذلي يــويح بــأن مقاصــد اهلل نلــا يه أن 
نتمتــع بالرخــاء باملعايــر املاديــة املعــارصة.

اإلعادة املطلوبة للمعايري 

ــه  ــا نفهم ــاء كم ــم بالرخ ــاح يتس ــه إن اكن انلج ــابًقا أن ــا س ذكرن
ايلــوم، فســيكون يســوع ورســله هــم أكــر مــن لــم حيققــوا إال الفشــل 
ــا،  ــاين – أي اعرًي ــب روم ــه ىلع صلي ــوع حيات ــى يس ــد أن ــع. فق اذلري
وموضــع ســخرية مــن حــوهل، ومروًبــا، ومــرتواًك. ومــن املثــر جــًدا يل 
أن يســوع ىلع الصليــب اكن آخــر مــا شــاهده العالــم عنــه. ولــم حيــاول 
ــن رأوا  ــدون اذلي ــخاص الوحي ــورة. واألش ــذه الص ــح ه ــًدا تصحي اهلل أب
ــد ســمح اهلل  ــن اختارهــم اهلل. وق ــك هــم الشــهود اذلي ــد ذل يســوع بع

ــخ. ــة الفظيعــة ليســوع أن تســتمر طــوال اتلاري هلــذه الصــورة انلهائي

ونلتأمــل بولــس وبطــرس، وهمــا الرســوالن األكــر شــهرة. وقــد 
ــم صلــب بطــرس ورأســه إىل  ــس يف ســجن رومــاين وت ــم إعــدام بول ت
أســفل. فلــم يكــن ذلــك هــو انلجــاح والرخــاء بمعايرنــا. ومــا فعلــه 
ــد  ــة العه ــذوا لغ ــد أخ ــم ق ــو أنه ــور ه ــر العص ــيحيون اعدة ع املس
ــوا  ــد اكن ــاص. وق ــم اخل ــلوب حياته ــا ىلع أس ــوا بتطبيقه ــد وقام اجلدي
ــده  ــا يقص ــو م ــم اكن ه ــوا أن إدراكه ــأن يؤمن ــهم ب ــمحون ألنفس يس
ــخ،  ــر اتلاري ــك. وىلع م ــوا كذل ــا اكن ــادًرا م ــم ن ــد. إال أنه ــد اجلدي العه
ــا  ــيحيون كم ــد، اعش املس ــد اجلدي ــر العه ــوع ملعاي ــن اخلض  م

ً
ــدال ب
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ــه. ــا يفعلون ــيحية مل ــا مس ــوا ألقابً ــم وأعط ــو هل حيل

ــيئة  ــن أن مش ــا أؤم ــة. أن ــذه املرحل ــا يف ه ــون واضًح ــوين أك ودع
ــك،  اهلل للمســيحين يه أن يتمتعــوا بالرخــاء باملعــى املــادي. ومــع ذل
أعتقــد أيًضــا أنــه يوجــد ايلــوم، يف جــزء كبــر مــن الكنيســة، تفســر 
ــة، ألين إن كنــت  ــا للرخــاء. وهــذا أمــر مهــم للغاي غــر صحيــح تماًم
أفهــم مــا يبــدو أن اهلل يقــوهل مــن خــالل لكمتــه، فقــد تدخــل الكنيســة 
ــد  ــم، ق ــاء العال ــم أحن ــا يف معظ ــكا، وربم ــة. ويف أمري ــات صعب يف أوق

تظهــر ظــروف ســتكون انلقيــض تماًمــا ملــا يُســى اعدة بالرخــاء.

فــإن حــدث ذلــك، كيــف ســيكون رد فعلنــا عليــه؟ هــل ســنقول 
أن الكتــاب املقــدس ليــس صحيًحــا وأن اهلل قــد خذنلــا؟ وهــل 
ــر  ــتخدم الكث ــوب ونس ــزوا أي ــي يع ــاؤا ل ــن ج ــل اذلي ــنكون مث س
ــل  ــة؟ أم، ه ــئلة الصعب ــب ىلع األس ــة للتغل ــة ادليني ــردات اللغ ــن مف م

ــا يه؟ ــا كم ــوب ونقوهل ــل أي ــن مث ــنكون واقعي س
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بعــض انلصائــح الــي قدمهــا أصدقــاء أيــوب إيلــه اكنــت تتضمــن 
ــك، اكن مــن الــروري أن نقــدم يف  ــل الرخــاء". ذلل ملســات مــن "إجني
ــاب  ــر الكت ــة نظ ــق بوجه ــا يتعل ــح فيم ــض اتلوضي ــابق بع ــا الس فصلن
ــنجد أن  ــوب، س ــاء أي ــة أصدق ــل نصيح ــاء. ومث ــن الرخ ــدس ع املق
ــل.  ــر اكم ــم غ ــو تعلي ــوم ه ــة ايل ــه يف الكنيس ــم تعليم ــا يت ــر مم الكث
ويمكــن هلــذا اتلعليــم غــر الصحيــح أن يــأيت بالشــعور بادلينونــة ىلع 
أوئلــك اذليــن يعانــون - ليــس نتيجــة اخلطيــة، بــل حبســب مشــيئة اهلل 

ــة. ولفائدتهــم األبدي

ــة  ــنة ُعرض ــا احلس ــاء ذوي انلواي ــون األصدق ــن أن يك ويمك
 مــن االحتيــاج احلقيــي. 

ً
للرتكــزي ىلع اخلطــأ اذلي يمكــن إدراكــه بــدال

وقــد اكن دلى أيــوب ثالثــة مــن هــؤالء األصدقــاء اذليــن فعلــوا الــيء 
 مــن توصيــل وجهــة نظــر 

ً
الصحيــح بمجيئهــم تلعزيتــه. إال أنهــم بــدال

اهلل، ركــزوا ىلع أفاكرهــم انلفســانية. ويمكــن أن يكــون هلــذا اخلطــأ، 
كمــا يظهــره الكتــاب املقــدس، جــذوره يف اخلفــاء.

الفصل 10
متييز املصدر
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مصدر تعليم أليفاز

ــادر  ــد مص ــن أح ــف ع ــاز يكش ــام أن أيلف ــر لالهتم ــن املث م
ــة: ــه اخلاص ــا يه لكمات ــر. وه ــه روح رشي ــه بأن تعليم

ــْن ُرَؤى  ــًزا. ِفــي اْلَهَواِجــِس ِم ــا ِرْك ــي ِمْنَه ــْت أُُذِن ــلََّلْت َكِلَمــٌة، َفَقِبَل ــيَّ تََس »ثُــمَّ ِإَل
ــاِس، أََصابَِنــي ُرْعــٌب َوَرْعــَدٌة، َفرََجَفــْت ُكلَّ  اللَّْيــِل، ِعْنــَد ُوُقــوِع َســَباٍت َعَلــى النَّ

ــْم  ــي َل ــْت َولِكنِّ ــِدي. َوَقَف ــْعُر َجَس ــَعرَّ َش ــي، اْقَش ــى َوْجِه ــرَّْت ُروٌح َعَل ــي. َفَم ِعَظاِم

. َســِمْعُت َصْوتًــا ُمْنَخِفًضــا«. )أيــوب 4: 12 – 16( اَم َعْيَنــيَّ أَْعــِرْف َمْنَظرََهــا، ِشــْبٌه ُقــدَّ

وقــد اكنــت هــذه زيــارة مــن روح رشيــر وقد أحــرت معهــا خوفًا 
ضخًمــا. ومــا يقــوهل الــروح يف هــذا اللقــاء هــو حًقــا جوهــر ســفر أيوب:

نَْســاُن أَبَــرُّ ِمــَن هللاِ؟ أَِم الرَُّجــُل أَْطَهــُر ِمــْن َخاِلِقــِه؟ ُهــَوَذا َعِبيــُدُه الَ  »أَاالإِ
ــوٍت ِمــْن ِطيــٍن،  ــِه يَْنِســُب َحَماَقــًة، َفَكــْم ِباْلَحــِريِّ ُســكَّاُن بُُي يَأْتَِمُنُهــْم، َوِإَلــى َماَِئَكِت

ــوب 4: 17 – 19( ؟« )أي ــثِّ ــَل اْلُع ــَحُقوَن ِمْث ــَراِب، َويُْس ــي التُّ ــُهْم ِف ــَن أََساُس الَِّذي

وقــد اكنــت رســالة هــذا الــروح يه أنــه مــن الســخافة والعجرفــة 
ــن ألي  ــا ال يمك ــام اهلل، كم ــق أم ــه ىلع ح ــخص أن يع أي ش ــدَّ أن يَ
ــم  ــال، ل ــة احل ــذا، بطبيع ــر اهلل. وه ــاًرا يف حم ــون ب ــخص أن يك ش
يكــن صحيًحــا. فقــد أعلــن اهلل نفســه أن أيــوب اكن بــاًرا. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، فاتلعليــم الواضــح للكتــاب املقــدس هــو أن القديســن يف لك 
مــن العهديــن القديــم واجلديــد قــد أعلــن اهلل برهــم بســبب إيمانهــم.
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صوفر ينتقد أيوب بقسوة

ويف ســياق لكماتهــم، وضع أصدقــاء أيوب بيانـًـا توضيحيـًـا خميًفا لل 
الرعــب اذلي ينتظــر األرشار. ويبــدو األمــر وكأنهــم اكنوا خيــرون أيوب 
بمــا جيــب أن يتوقــع حدوثــه. وقــد حتــدث صوفــر يف أيــوب 20: 20 - 29:

َنَّــُه َلــْم يَْعــِرْف ]الشــرير[ ِفــي بَْطِنــِه َقَناَعــًة، الَ يَْنُجــو ِبُمْشــَتَهاُه. َلْيَســْت ِمــْن 
»الأ

ــٌة، الأَْجــِل ذِلــَك الَ يَــُدوُم َخْيــرُُه. َمــَع ِمــْلِء َرْغــِدِه يََتَضايَــُق. تَأِْتــي َعَلْيــِه يَــُد  أَْكِلــِه بَِقيَّ

ــرُُه  ــِه، َويُْمِط ــوَّ َغَضِب ــِه ُحُم ــُل َعَلْي ــُه، أَنَّ هللاَ يُرِْس ُ بَْطَن ــاأ ــا يَْم ــوُن ِعْنَدَم . يَُك ــِقيٍّ ُكلِّ َش

ــُه َفَخــَرَج  ــُه َقــْوُس نَُحــاٍس. َجَذبَ ــرُّ ِمــْن ِســاَِح َحِديــٍد. تَْخِرُق ــَد َطَعاِمــِه. يَِف ــِه ِعْن َعَلْي

ــِرِه.  ــأٌَة ِلَذَخاِئ ــٍة ُمْخَتَب ــِه ُرُعــوٌب. ُكلُّ ُظْلَم ــَرَق. َعَلْي ــِه َم ــْن َمَرارَِت ــاِرُق ِم ــِه، َواْلَب ــْن بَْطِن ِم

ــُه، َواالأَرُْض  ــُن ِإثَْم ــَماَواُت تُْعِل ــِه. السَّ ــي َخْيَمِت ــَة ِف ــى اْلَبِقيَّ ــْخ. تَرَْع ــْم تُْنَف ــاٌر َل ــُه نَ تَأُْكُل

ــاِن  نَْس ــُب االإِ ــِه. هــَذا نَِصي ــْوِم َغَضِب ــي يَ ــَراُق ِف ــِه. تُْه ــُة بَْيِت ــُزوُل َغلَّ ــِه. تَ ــُض َعَلْي تَْنَه

ــِر«. ــَن اْلَقِدي ــِرِه ِم ــَراُث أَْم ــِد هللاِ، َوِمي ــْن ِعْن يِر ِم ــرِّ الشِّ

ــا  ــوب، هــذا م ــا أي ــرة، "ي ــر يقــول، بكلمــات كث ــد اكن صوف وق
ــك." حيــدث لــألرشار وهــو حيــدث ل

روح بلدد الدينية

ثم أضاف بدد أفاكًرا مماثلة، وجندها مسجلة يف أيوب 25: 1 - 6:

ــْلَطاُن َواْلَهْيَبــُة ِعْنــَدُه. ُهــَو َصاِنــُع  ــوِحيُّ َوَقــاَل: »السُّ »َفأََجــاَب ِبْلــَدُد الشُّ
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ــَف  ــورُُه؟ َفَكْي ــِرُق نُ ــْن الَ يُْش ــى َم ــوِدِه؟ َوَعَل ــَدٍد ِلُجُن ــْن َع ــاَِم ِفــي أََعاِليــِه. َهــْل ِم السَّ

نَْســاُن ِعْنــَد هللاِ؟ َوَكْيــَف يَْزُكــو َمْوُلــوُد اْلَمــْرأَِة؟ ُهــَوَذا نَْفــُس اْلَقَمــِر الَ  ُر االإِ يََتَبــرَّ

ــُة، َوابـْـُن آَدَم  نَْســاُن الرِّمَّ ــٍة ِفــي َعْيَنْيــِه. َفَكــْم ِباْلَحــِريِّ االإِ يُِضــيُء، َواْلَكَواِكــُب َغْيــُر نَِقيَّ

وُد؟««. ــدُّ ال

وقــد اكن بــدد يقــول أنــه ســيكون افرتاًضــا ســخيًفا ألي إنســان 
ــذه  ــذا - فه ــظ ه ــو أن تالح ــام اهلل. وأرج ــق أم ــه ىلع ح يع أن ــدَّ أن ي
ــه  ــد اكن يمكن ــيطان. وق ــا الش ــي يقاومه ــية ال ــة األساس يه القضي
ــق  ــه ىلع ح ــن أي اداعء بأن ــخر م ــدد، ويس ــات ب ــدث بكلم أن يتح
أمــام اهلل. وجيــب أن نــدرك أن هــذه االتهامــات قــد جــاءت مــن روح 
رشيــر - وليســت مــن روح اهلل. وأعتقــد أن الــروح اذلي أعطــى هــذه 

ــن. ــو روح اتلدي ــدد اكن ه ــااعت بل االنطب

فــروح اتلديــن هــو أحــد أصعــب األرواح الــي يمكــن اتلعامــل 
معهــا - ويوجــد الكثــر منهــا يف مجيــع أشــاكل اتلعبــر عــن املســيحية. 
وهــم يســتخدمون لغــة رنانــة رائعــة لــي يقهــرون اآلخريــن، وهــذه يه 

بالضبــط الطريقــة الــي عمــل بهــا أصدقــاء أيــوب.

والــيء اذلي جيــب أن ندركــه عــن أرواح اتلديــن هــو أنهــا أكــر 
ــتخدمون  ــم يس ــة. فه ــون حقيقي ــن أن تك ــث ال يمك ــا حبي صالًح
اخلــر، والــر، والروحانيــة الظاهريــن لــي جيعلــوا اآلخريــن يشــعرون 
باذلنــب وادلونيــة الروحيــة. وهــم خمادعــون جــًدا ألنهــم، مثــل أصدقــاء 
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أيــوب، يســتخدمون لك مفــردات اللغــة الصحيحــة. ومــع ذلــك، فهــم ال 
ــا مــن اهلل نفســه. يضعــون نهايــة للمشــالك، كمــا أنهــم أكــر تدينً

وإجابــة الكتــاب املقــدس عــن ســؤال: "هــل اإلنســان ىلع صــواب 
أمــام اهلل؟" جندهــا يف روميــة. فالــر، يف الواقــع، هــو قضيــة الرســالة إىل 
روميــة بكاملهــا. ويف هــذه الرســالة مــن العهــد اجلديــد، يعلــن بولــس 
أننــا مترريــن باإليمــان، وليــس بــأي أعمــال صاحلــة أو أي اســتحقاق 

مــن جانبنــا.

ــه. إال  ــن أمام ــون باري ــا أن نك ــه يمكنن ــوح أن ــن اهلل بوض ويعل
ــتخدم  ــو يس ــك، وه ــا ذل ــه ال يمكنن ــتمرار أن ــادل باس ــيطان جي أن الش
اعدة املجــادالت ادلينيــة يلجعلنــا نشــعر باذلنــب. وســوف يقــوم العــدو 
ــي  ــور ل ــر إىل لك قص ــه ويش ــد فعلت ــأ ق ــاق لك خط ــول إىل أعم بالوص
ــن  ــس م ــي اهلل. ألي ــاًرا يف عي ــون ب ــك أن تك ــه ال يمكن ــك بأن يقنع
املدهــش أن هــذه مشــلة أساســية يف حالــة أيــوب؟ وهــذا الســفر، اذلي 
ربمــا يكــون عمــره 4000 اعم، هــو ســفر وثيــق الصلــة باملواقــف الــي 

جنــد أنفســنا فيهــا ايلــوم.

وقــد رأينــا أيــوب يعــاين مــن مأســاة ال توصــف. وقــد اســتمعنا إىل 
احلجــج ادلينيــة ألصدقائــه بينمــا اكنــوا يدينونــه. فكيــف سيســتجيب 
ــة ىلع  ــف اإلجاب ــوف نكتش ــادم، س ــا الق ــذا؟ يف فصلن ــل ه ــوب ل أي

هــذا الســؤال املهــم.
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ــاهل  ــا ق ــتماع إىل م ــم االس ــوب ث ــدث ألي ــا ح ــراءة م ــنجد أن ق س
ــة  ــم نهاي ــن نعل ــر. وحن ــد كب ــة إىل ح ــرة مزعج ــاؤه" هل يه خ "أصدق
القصــة، مــع ذلــك. واهلل يعلــن أنــه يف نهايــة هــذا العمــل، اكن أيــوب 
قــد حتــدث بمــا هــو صحيــح عــن اهلل. وفيمــا يتعلــق جبميــع اذليــن قــد 
يميلــون إىل انلظــر بعقليــة دينيــة إىل وضــع أيــوب، مثلمــا فعــل أصدقاء 
أيــوب، ســنحتاج إىل أن نتذكــر املفتــاح إىل ســفر أيــوب. وكمــا اقرتحــت 
ــا هــو االقــرتاب مــن ســفر أيــوب  ــة، أعتقــد أن مفتــاح فهمن يف ابلداي

مــن هــذه الزاويــة: أن أيــوب قــد حتــدث بالصــواب عــن اهلل. 

ودعونــا نفحــص كيف اســتجاب أيوب – لــل من املآيس الشــخصية 
اهلائلــة الــي اعىن منهــا وكذلــك لالتهامــات ابلغيضــة مــن أصدقائــه. 
وبينمــا نراقــب كيــف اســتجاب أيــوب، أرجــو أن نتعلــم مــن نموذجــه!

عظمة خضوع أيوب

عندمــا فقــد أيــوب أبنائــه ومجيــع ممتلاكته، اكنــت اســتجابته األوىل 
يه اخلضــوع املبجــل. فهــو قــد قــال، »الــرَّبُّ أَْعَطــى َوالــرَّبُّ أََخــَذ، َفْلَيُكِن اْســُم 

الــرَّبِّ ُمَبــاَرًكا« )أيــوب 1: 21(.

الفصل 11
استجابات أيوب
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وعندمــا أصابــه الشــيطان بالقــرح واكن جالًســا يف كومــة 
ــٌك بَْعــُد ِبَكَماِلــَك؟ بـَـاِرِك هللاِ َوُمــْت!«.  الرمــاد، نصحتــه زوجتــه، »أَنـْـَت ُمَتَمسِّ

)أيــوب 2: 9(

َ نَْقَبُل  ْ َ َكاًَمــا َكِإْحــَدى اْلَجاِهــاَِت! أَاْلَخــري ف إال أن أيــوب قــد أجابهــا »تََتَكلَِّمــ�ي
َّ الَ نَْقَبــُل؟« )أيــوب 2: 10(. وخيرنــا الكتــاب املقــدس أن  َّ ِمــْن ِعْنــِد هللاِ، َوالــرث

أيــوب يف مجيــع مشــالكه، لــم خيطــئ أو يتهــم اهلل بــأي محاقــة. وقــد اكن 
رد فعلــه املبــديئ صاحلـًـا تماًمــا.

اكنــت وفــاة زوجــي األوىل، يلديــا، أصعــب جتربــة مــررت بهــا ىلع 
اإلطــالق. ومــع ذلــك، منحتــي اســتجابة أيــوب إجابــة ىلع خســاريت: 
ــا  ــق يف اهلل عندم ــتطيع أن نث ــا نس ــَذ«. وإن كن ــرَّبُّ أََخ ــى َوال ــرَّبُّ أَْعَط »ال
يعطــي، فيجــب علينــا أيًضــا أن نثــق فيــه عندمــا يأخــذ. وبالنســبة يل، 
اكن هــذا هــو حــل املشــلة العقائديــة خلســاريت. وأنــا مــا زلــت احتــاج 
ــا  ــم أكــن مزعًج ــة الشــخصية. إال أين ل للتعامــل مــع األزمــة العاطفي

مــن اهلل حــول مــا حــدث مــع يلديــا.

رثاء طويل

ــر  ــاًل ذك ــاًء طوي ــدم رث ــه ق ــة يه أن ــوب اثلاني ــتجابة أي ــت اس اكن
ــث،  ــذا احلدي ــي ه ــوب 3(. ف ــر أي ــا )انظ ــب فهمه ــارات يصع ــه عب في
أطلــق أيــوب مشــاعره حًقــا، وأعتقــد أن هــذا هــو رد الفعــل الصحيــح 
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ــا. فليــس مــن املفــرتض أن نكــون رواقيــن2  غــر اعطفيــن ال  تماًم
ــب أي  ــو أن نتجن ــس ه ــا لي ــا. فهدفن ــر علين ــمح ألي يشء باتلأث نس

ــيحية. ــر مس ــة وغ ــدة غريب ــة يه عقي ــيؤذينا. فالرواقي يشء س

وقــد قابلت مســيحين رواقيــن إىل حد مــا، وقد رأيــت أنه يكون 
هنــاك اعدة ســبب وراء ذلــك. وىلع األرجــح قــد أصيب الشــخص الروايق 
بــاألذى مــرة واحــدة من شــخص أو يشء مــا. فأصبــح موقفهــم ادلاخي، 
"لــن أتــرك أي شــخص يقــرتب مــي بمــا يكــي إليــذايئ مــرة أخــرى." 

وأنــا أســتطيع أن أفهــم تلــك االســتجابة. إال أنهــا رد الفعــل اخلطــأ 
ــك  ــل املل ــاعرك. وتأم ــرِس مش

ُ
ــل أن خت ــك أن تتحم ــك ال يمكن - ألن

داود، اذلي اكن رجــاًل عظيًمــا يف العمــل، وحمارًبــا قوًيــا، ورجــاًل أحــب 
 مــن 

ً
اهلل. وقــد ســكب داود مشــاعره بلغــة قويــة جــًدا. وإن كنــا بــدال

اتلعبــر عــن مشــاعرنا، ســنقوم بتعبئتهــا وإغالقهــا، فســنعاين بســبب 
ذلــك وســيصبح يشء مــا بداخلنــا ســببًا للمــرارة.

ــوىس  ــات م ــا م ــائرنا. وعندم ــزن ىلع خس ــب أن حن ــن املناس فم
ــوم  ــب أن نق ــن املناس ــا. فم ــن يوًم ــه ثالث ــل علي ــو ارسائي ــى بن بك
بإطــالق مشــاعرنا. وال بــأس أن ختــر اهلل بمــا تشــعر بــه فعليًــا- حــى 
إن لــم يكــن ذلــك بلغــة دينيــة مجيلــة ورائعــة. ويف اآلونــة األخــرة، 

)2( الرواقية هي مذهب يؤمن بالقدرية وال يسمح بالشكوى أو التعبري عن مشاعر األمل أو الفرح 
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 مثــًرا لإلنتبــاه مــن طبيــب عــن موضــوع الرثــاء. وقــد 
ً

قــرأت مقــاال
قــال يف األســاس أن الرثــاء واحلــزن جــزء رضوري مــن عمليــة الشــفاء. 
ــم  ــل جيــب أن ندعه ــا. ب ــا وأحزانن ــق آالمن ــوم خبن ــا أن نق ــال يمكنن ف

ــاب املقــدس. ــك هــو أمــر يذكــره الكت ــام بذل خيرجــون. والقي

أراد أيوب أن ميوت

ثاثلًــا، أراد أيــوب أن يمــوت. فهــو يقــول يف أماكــن خمتلفــة، "مــا 
هــو اخلــر يف احليــاة. ليــس دلي يشء ألعيــش من أجلــه. دعــي أخرج. 
دعــي أصــل إىل مــاكن يمكنــي فيــه أن أحظــى بالســالم". ويف إحــدى 
اللحظــات الــي اختــر فيهــا أيــوب حالــة منخفضــة جــًدا، اكن يقــول 

يف أصحــاح 7: 15 - 16:

ــى  ــُت. الَ ِإَل ــْد ُذبْ ــِذِه. َق ــي ه ــى ِعَظاِم ــْوَت َعَل ــَق، اْلَم ــي اْلَخِن ــارَْت نَْفِس »َفاْخَت
ــٌة«. ــي نَْفَخ َنَّ أَيَّاِم

ــي الأ ــفَّ َعنِّ ــا. ُك ــِد أَْحَي َبَ
االأ

كان أيوب يؤكد بره

واكنــت اســتجابة أيــوب الرابعــة يه تأكيده ىلع بــره. وهو لــم يرتاجع 
أمــام مجيــع منتقديــه واتهاماتهــم. وعندمــا يتحدث عــن اهلل، هــو يعلن:

ــي  ــْط أَُزكِّ ــْيًئا ]إال أنــي ســأثق فيــه[. َفَق ــُر َش ــي. الَ أَنَْتِظ ــَوَذا ]رغــم أنــه[ يَْقُتُلِن »ُه
اَمــُه«. )أيــوب 13: 15( َطِريِقــي ُقدَّ
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ويبــدو أن اهلل قــد أحــب هــذه االســتجابة. فهــو ال يريــد انلفــاق 
ادليــي أو اتلفاهــات ادلينيــة. وهــو يريــد أن يكــون انلــاس صادقــن. 
وقــد قــال أيــوب: "لــم أرتكــب أي خطــأ ولــن جيعلــي أحــد أقــول أين 
قــد فعلــت يشء غــر صحيــح بينمــا لــم أقــم بذلــك - وال حــى اهلل".

واستمع إىل إعالن أيوب عن الر:

، َونَْفَخــُة هللاِ ِفــي أَنِْفــي، َلــْن تََتَكلَّــَم َشــَفَتاَي ِإثًْمــا،  »ِإنَّــُه َمــا َداَمــْت نََســَمِتي ِفــيَّ
ــى أُْســِلَم الــرُّوَح الَ أَْعــِزُل َكَماِلــي  َرُكــْم! َحتَّ . َحاَشــا ِلــي أَْن أُبَرِّ َوالَ يَْلِفــَظ ِلَســاِني ِبِغــشٍّ

ــُر يَْوًمــا ِمــْن أَيَّاِمــي«. )أيــوب 27: 3 – 6( ــْكُت ِبِبــرِّي َوالَ أَرِْخيــِه. َقْلِبــي الَ يَُعيِّ ــي. تََمسَّ َعنِّ

وقــد تمكــن أصدقــاؤه مــن االســتمرار يف اتهامــه، إال أن أيــوب لــم 
يكــن يقبــل ذلــك. فهــو قــد اســتمر يف اتلأكيــد ىلع أنــه لــم يرتكــب أي 
خطــأ وأن هــذه املــآيس لــم حتــدث ألنه قــد فعل خطيــة. فهــل اكن ىلع حق؟ 
وهــل تعلــم ملــاذا حدثــت هل هــذه األشــياء؟ قــد يصدمــك هــذا، إال أن ذلك 
قــد حــدث هل ألنه اكن بــاًرا. وهذا ســيطيح بالكثــر من انلظريــات عن اهلل.

فلــم يفعــل اهلل شــيئًا إال أن يدعــم بــر أيــوب. ويذهلــي أن أصــدق 
ــه اكن  ــا ألن ــة وإنم ــل خطي ــد فع ــه ق ــأت ألن ــم ت ــوب ل ــالك أي أن مش
بــاًرا. وإن لــم يلفــت اهلل إنتبــاه الشــيطان إىل بــر أيــوب، ملــا حدثــت هل 
هــذه املشــالك. وإن لــم يســمح اهلل للشــيطان أن يتحــدى ماكنــة أيــوب 

الصحيحــة، ملــا حدثــت أي مــن هــذه األمــور.
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عامله ظلمـًا

وقــد اكنــت اســتجابة أيــوب اخلامســة يه أن اهلل لــم يعاملــه بعدل. 
وهــذا أمــر مدهــش حًقــا، ألن اهلل قــد قــال يف انلهايــة أن أيــوب قــال 
مــا هــو صحيــح عنــه. ودعونــا نفحــص مــا قــاهل أيــوب يف أصحــاح 27، 

واآليــات 2 - 5:

ــِذي أََمــرَّ نَْفِســي، ِإنَّــُه َمــا َداَمــْت  ــي، َواْلَقِديــُر الَّ ــِذي نَــَزَع َحقِّ »َحــيٌّ ُهــَو هللاُ الَّ
ــاِني  ــَظ ِلَس ــا، َوالَ يَْلِف ــَفَتاَي ِإثًْم ــَم َش ــْن تََتَكلَّ ــي، َل ــي أَنِْف ــُة هللاِ ِف ، َونَْفَخ ــيَّ ــَمِتي ِف نََس

ــي«. ــي َعنِّ ــِزُل َكَماِل ــرُّوَح الَ أَْع ــِلَم ال ــى أُْس ــْم! َحتَّ َرُك ــي أَْن أُبَرِّ ــا ِل . َحاَش ِبِغــشٍّ

وقــد اكن أيــوب يعــرف أنــه اكن بــاًرا. وهــو لــن يتغــر، وقــد قــال 
أن اهلل لــم يعاملــه بعــدل. فهــل هــذا صحيــح؟ وقــد يصدمــك هــذا، إال 

أن ذلــك اكن صحيًحــا.

ودعونا ننظر مرة أخرى إىل بداية القصة:

َنَّــُه َلْيــَس 
ــْيَطاِن: »َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعَلــى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ الأ »َفَقــاَل الــرَّبُّ ِللشَّ

. َوِإَلــى االآَن ُهَو  ــرِّ ِقــي هللاَ َويَِحيــُد َعِن الشَّ ِمْثُلــُه ِفــي االأَرِْض. رَُجــٌل َكاِمــٌل َوُمْســَتِقيٌم يَتَّ

ْجَتِنــي ]الشــيطان[ َعَلْيــِه الأَبَْتِلَعــُه ِبــاَ َســَبٍب««. )أيوب 2: 3( ــٌك ِبَكَماِلــِه، َوَقــْد َهيَّ ُمَتَمسِّ

ــر  ــت غ ــوب اكن ــة اهلل ألي ــدو أن معامل ــة يب ــذه انلقط ــد ه وعن
اعدلــة. ويمكــن أن يثــر هــذا بعــض األســئلة إن كنــا نفكــر يف هــذا 
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األمــر حًقــا. ويوجــد موقــف ســائد بــن املســيحين هــو أنــك عندمــا 
تذهــب إىل الكنيســة، يمكنــك أن تــرتك عقلــك بأمــان يف املــزل. ملــاذا؟ 
ألنــك لــن حتتــاج أن تفكــر بينمــا أنــت يف الكنيســة! ومــع ذلــك، فهــذا 

املنظــور غــر كتــايب.

وخيرنــا الكتــاب املقــدس أننــا جيــب أن حنــب الــرب إهلنــا بــكل 
ــن  ــا. فنح ــكل قوتن ــا، وب ــكل أفاكرن ــنا، وب ــكل نفوس ــا، وب قلوبن
حنتــاج إىل أذهاننــا ألن املســيحية ليســت نشــوة بــال تفكــر. بــل مــن 

ــدة، يه اتلحــدي انلهــايئ للتفكــر املتعقــل. ــواٍح عدي ن

وســنجد أن بعــض األســئلة الــي أثارتهــا قصــة أيــوب صعبــة. ومع 
ذلــك ال جيــب علينــا أن نتجاهلهــم. وجيــب أن تتحدانــا هــذه األســئلة 
لــي نتعمــق أكــر يف الكتــاب املقــدس وأن نطلــب مــن الــروح القــدس 
أن يمنحنــا الفهــم. وأنــا ال أتظاهــر بتقديــم إجابــات ىلع مجيــع األســئلة 
ــن  ــن املمك ــه م ــد أن ــا ال أعتق ــة، أن ــوب. فبرصاح ــا أي ــي أثاره ال

اإلجابــة ىلع مجيــع أســئلتنا، الــي يه جــزء مــن رس معرفتنــا هلل.

التشوق لوجود وسيط

اكنــت اســتجابة أيــوب السادســة يه اإلعالن عــن تشــوقه إىل وجود 
وســيط بينــه وبــن اهلل. فهكــذا عــر عــن ذلــك يف أيــوب 9: 32 - 35:

َنَّــُه ]اللــه[ َلْيــَس ُهــَو ِإنَْســانًا ِمْثِلــي َفأَُجاِوبَــُه، َفَنأِْتــي َجِميًعــا ِإَلــى اْلُمَحاَكَمــِة. 
»الأ
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ــي َعَصــاُه َوالَ يَْبَغْتِنــي  َلْيــَس بَْيَنَنــا ُمَصاِلــٌح ]وســيط[ يََضــُع يـَـَدُه َعَلــى ِكَلْيَنــا. ِلَيرَْفــْع َعنِّ

َنِّــي َلْســُت هَكــَذا ِعْنــَد نَْفِســي«.
ــُم َوالَ أََخاُفــُه، الأ ُرْعُبــُه. ِإًذا أَتََكلَّ

وقــد اكن أحــد إحباطــات أيــوب هــو أنــه لــم يســتطع ادلخــول إىل 
حمــر اهلل وإجــراء مقابلــة مبــارشة معــه. وقــد اشــتىك قائــاًل: "يايلــت 
ــا دلينــا  ــا هــو أنن ــا وســيط". والفــرق بــن أيــوب وبينن اكن يوجــد بينن
َ هللاِ  ف ْ ــ�ي ــٌد بَ ــيٌط َواِح ــٌد َوَوِس ــٌه َواِح ــُد ِإل ــُه يُوَج َنَّ

ــس، »الأ ــا بول ــيط. وخيرن وس
نَْســاُن يَُســوُع اْلَمِســيُح« )1 تيموثــاوس 2: 5(. وهلــذا الســبب يمكننــا  ــاِس: االإِ َوالنَّ

ــكر اهلل. أن نش

جيب أن نكون مستعدين

يف أصحــاح 7، اآليــات 17 - 18، قــال أيــوب شــيئًا لــم أره مــن قبــل، 
إال أنــه قــد غــّر شــيئًا يف موقــي. فقــد قــال:

ــَدُه ]تــزوره[  ــى تََضــَع َعَلْيــِه َقْلَبــَك؟ َوتََتَعهَّ ــى تَْعَتِبــرَُه، َوَحتَّ نَْســاُن َحتَّ »َمــا ُهــَو االإِ
ُكلَّ َصَبــاٍح، َوُكلَّ َلْحَظــٍة تَْمَتِحُنــُه؟« 

. هــل ســتكون مســتعًدا لزيارتــه 
ً

ودعــوين أطــرح عليكــم ســؤاال
صبــاح الغــد؟ فهــو ســوف يكــون هنــاك. وقــد ال تكــون ىلع علــم 
بذلــك، إال أنــه يــزورك لك صبــاح. ويقــول أيــوب أيًضــا أنــه خيترنــا لك 
ــه  ــا اهلل فيهــا. ولك يشء نقــوم ب حلظــة. فــال توجــد أي حلظــة ال خيترن

خيضــع لالختبــار.
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وقــد نعتقــد أن هــذه طريقــة فظيعــة لــي يعاملنــا اهلل بهــا. ومــع 
ذلــك، فهــا هــو مــا أؤمــن بــه: اهلل خيترنا ألنــه فخــور بنــا ويريــد إنتاج 
ــه توجــد فقــرات أخــرى توضــح حقيقــة أن  ــا. وأعتقــد أن األفضــل من
اهلل يثــق بنــا. فهــو دليــه نلــا هــدف أعظــم بكثــر ممــا دلينــا ألنفســنا، 

وهــو لــن خيفــض معايــره )انظــر يعقــوب 1: 2 - 3 ، روميــة 5: 3 - 5(.

يف الكثــر مــن األحيــان قــد ترغــب يف اتلوســل إىل اهلل لــي يــريخ 
ــط." إال أن  ــذا الضغ ــزع ه ــوك ان ــا اهلل، أرج ــول: "ي ــاًل، فتق ــه قلي يدي
ــوف يعمــل  ــك، وس ــا حليات ــه هدفً ــاذا؟ ألن دلي ــك. مل ــل ذل ــن يفع اهلل ل
ــذه  ــي ه ــرك هلل وأن تل ــر ظه ــد أن تدي ــك باتلأكي ــه. ويمكن ىلع حتقيق
العمليــة، إن اخــرتت ذلــك. إال أين أثــق أنــك لــن ترغب يف القيــام بذلك.

وهــا هــو اســتنتاج هــذه املســألة. إن كنــت تريــد حتقيــق مقاصــد 
ــاح  ــك لك صب ــه ل اهلل يف حياتــك، فيجــب أن تكــون مســتعًدا لزيارت
ــاره لــك لك حلظــة. وقــد يصدمــك هــذا، كمــا أعلــم أنــي قــد  واختب
ــك، فهــذا صحيــح. وعندمــا  ــك. ومــع ذل ُصِدمــت عندمــا أدركــت ذل
ــزيورك  ــه س ــارة اهلل - ألن ــتعًدا لزي ــن مس ــد، ك ــاح الغ ــتيقظ صب تس

ــك أم ال. ــرف ذل ــت تع ــواًء كن ــرك س وخيت

اإلعداد كهدف

اشــتىك أيــوب أيًضــا بشــل ملحــوظ، مــن أن اهلل قــد اســتخدمه 
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ملمارســة اهلــدف. فــي أيــوب 7 :20 ســأل هــذا الســؤال:

ــاِس؟ ِلَمــاَذا َجَعْلَتِنــي َعاثـُـوًرا ]هدفًــا[  »أَأَْخَطــأُْت؟ َمــاَذا أَْفَعــُل َلــَك يـَـا َرِقيــَب النَّ
ــى أَُكــوَن َعَلــى نَْفِســي ِحْمــًا؟« ِلَنْفِســَك َحتَّ

فقــد احتــج أيــوب قائــاًل، "يــا اهلل، أنــت تســتخدمي كهــدف ولك 
ــدث  ــد حت ــوب ق ــال اهلل أن أي ــا، ق ــا الحظن ــق يب!" وكم ــهامك تلتص س
عنــه حبــق. ومــع ذلــك، إن حتدثنــا إىل اهلل مثلمــا فعــل أيــوب، فنحــن 

ــاج أن نتأكــد أن شــخصيتنا تشــبه شــخصيته. حنت

ال عدل

وقــد جــادل أيــوب أيًضــا أنــه ال يوجــد عــدل ىلع األرض. فيقــول 
أيــوب 9 :24:

ي ُوُجوَه ُقَضاِتَها. َوِإْن َلْم يَُكْن ُهَو، َفِإًذا َمْن؟« يِر. يَُغشِّ رِّ »االأَرُْض ُمَسلََّمٌة ِلَيِد الشِّ

ــون  ــا. وتك ــم يف حماكمن ــم الظال ــن احلك ــر م ــدر كب ــد ق يوج
ــع  ــا ال تض ــن، إال أنه ــة ىلع املجرم ــا رحيم ــة اغبًل ــة القانوني األنظم
ــن يســتطيعون  ــك اذلي ــم املحاكــم أوئل ــا تدع ــة. كم ــاًرا للضحي اعتب
ــايم  ــراء ملح ــرتك الفق ــا ت ــن، بينم ــة للمحام ــف ابلاهظ ــل اتلاكيل حتم

ــة. ــل كفائ ــاع األق ادلف

ــو  ــه. فه ــوب يه صدق ــا يف أي ــب به ــب أن نعج ــي جي ــة ال والصف
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ــا.  ــك أيًض ــب ذل ــد أح ــد أن اهلل ق ــا يه". وأعتق ــور كم ــول األم "يق
ــن أي  ــب م ــو يغض ــًدا وه ــد اهلل أب ــن جت ــدس، ل ــاب املق ــوال الكت وط
شــخص أو يدينــه ىلع اتلحــدث بصــدق. فقــد يقــوم بتصحيحهــم، إال 

ــًدا. ــم أب ــه ال يدينه أن

ــض  ــرى بع ــه، ن ــع وضع ــادق م ــوب الص ــل أي ــالل تعام ــن خ وم
اإلعالنــات املدهشــة الــي تنبــع مــن ذلــك. وســيكون هــذا موضــوع 

ــادم. ــل الق الفص
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ــدة  ــات املجي ــض الومض ــه بع ــوب، اكن دلي ــؤس أي ــط لك ب يف وس
ــن أن  ــا يمك ــزية مل ــمات املم ــذه يه الس ــوي. وه ــالن انلب ــن اإلع م
حيــدث نلــا. فقــد نكــون حمبطــن، مكتئبــن، ونشــتي، عندمــا نفقــد 
انتصارنــا. فــي تلــك اللحظــة، ودون أي ســبب مــن جانبنــا، نســتقبل 

ــا بالاكمــل يف حلظــة. ــًدا عــن احلــق ممــا يغــر توقعاتن ــا جمي إعالنً

قيامة األجساد

ــات  ــدى أروع انلغم ــدل يه إح ــف هان ــيا" للمؤل ــدة "املس قصي
املكتوبــة ويه تضــم أحــد اإلعالنــات املذكــورة يف ســفر أيــوب. ونقــرأ 

ــوب 19: 25 - 27: ــة يف أي ــات املعروف ــذه اللم يف ه

، َواالآِخــَر َعَلــى االأَرِْض يَُقــوُم، َوبَْعَد  ــي ]فــادّي[ َحــيٌّ ــا أَنـَـا َفَقــْد َعِلْمــُت أَنَّ َوِليِّ »أَمَّ
ــاَي  ــا ِلَنْفِســي، َوَعْيَن ــِذي أََراُه أَنَ ــُدوِن َجَســِدي أََرى هللاَ. الَّ ــِدي هــَذا، َوِب ــى ِجْل أَْن يُْفَن

تَْنُظــَراِن َوَلْيــَس آَخــُر. ِإَلــى ذِلــَك تَُتــوُق ُكْلَيَتــاَي ِفــي َجْوِفــي«.

ــارة أخــرى، فبغــض انلظــر عمــا حــدث جلســد أيــوب، هــو  وبعب
اكن يعلــم أنــه ســيقام. وقــد عــرف أيــوب أنــه ســيعود بذلــك اجلســد. 

الفصل 12
اإلعالن اجلديد
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وهــذا األمــر جيــب أن يبعــث األمــل يف داخلنــا. فــإن لــم َيُعــد الــرب 
ــوف  ــام، س ــن األي ــوم م ــا يف ي ــادنا. إال أنه ــل أجس ــوف تتحل ، س

ً
أوال

تقــام. وســرى الــرب بنفــس هــذه العيــون اجلســدية الــي نســتخدمها 
ــل. ــدة بالاكم ــاد ممج ــا يف أجس اآلن، إال أنه

ــد  ــل واح ــرب ل ــيء ال ــرتاب م ــو أن اق ــخيص ه ــادي الش واعتق
منــا هــو مثــل اقــرتاب يــوم موتنــا تماًمــا. وعندمــا نمــوت، ســنعر مــن 
الزمــن إىل األبديــة حيــث ال يكــون الوقــت كمــا خنتــره اآلن. وســوف 
نغلــق أعيننــا باملــوت وندخــل إىل اعلــم غــر حمــدود بالوقــت. وســنكون 
يف حمــر الــرب مبــارشة، وأول شــخص ســراه هــو الــرب. وبالنســبة نلا، 

ســيأيت الــرب.

ــرس أن  ــس وبط ــل بول ــد مث ــد اجلدي ــو العه ــن قديس ــا آم عندم
ــل  ــا مث ــو تماًم ــه ه ــق. فاقرتاب ــوا ىلع ح ــا، اكن ــرب اكن قريبً ــيء ال م

.
ً

ــرب أوال ــأيت ال ــم ي ــك، إن ل ــوم موت ــرتاب ي اق

وربمــا يكــون ســفر أيــوب هــو أقــدم ســفر يف الكتــاب املقــدس. 
ومــع ذلــك، فهــو يذكــر ذلــك اتلأكيــد الواضــح تماًمــا واذلي ال لبــس 
ي  ِّ ــىي ــوب »َوِل ــميه أي ــخص يس ــق بش ــا يتعل ــده فيم ــة جس ــن قيام ــه ع في
]فــادّي[«. فكيــف يمكــن إلنســان يف وضــع أيــوب يف ذلــك الوقــت أن 
يكــون دليــه مثــل هــذا الفهــم الواضــح بعيــًدا عــن أن يكــون هــو 

ــرب؟ ــأيت مــن ال هــذا اإلعــالن انلبــوي اذلي ي
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أرجــوك تشــجع بأنــه يف وســط إحباطاتــك، ومشــالكك، وضغوطــك، 
ــره  ــا يظه ــوي. وم ــالن انلب ــن اإلع ــا م ــأة بريًق ــك اهلل فج ــد يمنح ق
لــك ســوف يغــر لك يشء. وربمــا ال حيــدث ذلــك بشــل دائــم، وإنمــا 
ــدث  ــا حي ــا. وعندم ــه فيه ــي حتتاج ــة ال ــك اللحظ ــيحدث يف تل س
هــذا اإلعــالن، ســيتم نقلــك، كمــا حــدث، خــارج الوقــت إىل حالــة 
أبديــة. وعندهــا ســتتمكن مــن رؤيــة نفســك وجًهــا لوجــه مــع ويّلــك 

ــك[. ]فادي

الوديان اجلافة

ــد  ــت "ق ــه اكن ــوب ألصدقائ ــا أي ــق به ــي نط ــة ال ــارة اتلايل العب
ــد قاهلــا بطــرق  ــك. وق ــا ىلع ذل ــا نتفــق مجيًع خذتلمــوين". وأعتقــد أنن
خمتلفــة. إال أننــا ســنلي نظــرة ىلع عــدد قليــل مــن تلــك العبــارات. 

، أيــوب 6: 14 -17:
ً

أوال

ــا ِإْخَواِنــي  »َحــقُّ اْلَمْحــُزوِن َمْعــُروٌف ِمــْن َصاِحِبــِه، َوِإْن تـَـَرَك َخْشــَيَة اْلَقِديــِر. أَمَّ
ــَن  ــرٌَة ِم ــَي َعِك ــي ِه ــُروَن، الَِّت ــاِن يَْعُب ــاِقَيِة اْلُوْديَ ــَل َس ــِر. ِمْث ــَل اْلَغِدي ــَدُروا ِمْث ــْد َغ َفَق

ــْت ِمــْن َمَكاِنَهــا«. اْلَبــرَِد، َويَْخَتِفــي ِفيَهــا اْلَجِليــُد. ِإَذا َجــرَِت انَْقَطَعــْت. ِإَذا َحِمَيــْت َجفَّ

ــوادي كمــا  ــِر«، اكن يشــر إىل ال ــوب عــن »اْلَغِدي عندمــا حتــدث أي
يف الــرق األوســط، وهــو القــاع اجلــاف ألحــد األنهــار. وهــذه الوديــان 
تمتلــئ باملــاء يف فصــل الشــتاء مــن املطــر واثللــج اذلائــب. أمــا عندمــا 
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يصبــح الطقــس حــاًرا ويــأيت االحتيــاج إىل املــاء حًقــا، ال يوجــد يشء 
يف الــوادي ألنــه يكــون قــد جــف. وقــد اتهــم أيــوب أصدقائــه بأنهــم 
مثــل هــذا الــوادي. فعندمــا اكن حيتــاج حًقــا إىل "املــاء"، اكنــوا "مجيًعــا 
ــد جــاءت فكــرة  ــه هل. وق ــا يقدمون ــم م ــم يكــن دليه ــوا " ول ــد جف ق

مماثلــة ذللــك يف أيــوب 16: 2 - 5:

ــٍة  ــْن ِنَهايَ ــْل ِم ــْم! َه ــوَن ُكلُُّك ــزُّوَن ُمْتِعُب ــَذا. ُمَع ــَل ه ــًرا ِمْث ــِمْعُت َكِثي ــْد َس »َق
ــى تَُجــاِوَب؟ أَنـَـا أَيًْضــا أَْســَتِطيُع أَْن أَتََكلَّــَم ِمْثَلُكــْم،  ُجــَك َحتَّ ِلــَكاٍَم َفــاِرٍغ؟ أَْو َمــاَذا يَُهيِّ

َلــْو َكانـَـْت أَنُْفُســُكْم َمــَكاَن نَْفِســي، َوأَْن أَْســرَُد َعَلْيُكــْم أَْقــَوااًل َوأُنِْغــَض َرأِْســي ِإَلْيُكــْم. 

ــُة َشــَفَتيَّ تُْمِســُكُكْم«. ُدُكْم ِبَفِمــي، َوتَْعِزيَ ــْل ُكْنــُت أَُشــدِّ بَ

ــل  ــم يمنحــوه مــا اكن حيتاجــه. ب وقــد اكن أيــوب خيرهــم أنهــم ل
ــوب أن  ــر أي ــة، ذك ــذه اآلي ــالكه. ويف ه ــط إىل مش ــون فق ــوا يضيف اكن
وظيفــة الصديــق يه اتلعزيــة وليــس اإلتهــام. فكــم عــدد املســيحين 

ــذا ادلرس؟ ــوا ه ــون أن يتعلم ــن حيتاج اذلي

جماالن من اإلفتراضات

ــك  ــد ذل ــوب بع ــض أي ــه، رف ــتمر رًدا ىلع أصدقائ ــه املس يف دفاع
ــببن. ــي لس ــر واق ــاره غ ــاء" باعتب ــل الرخ "إجني

ــم  ــرار ال تصيبه ــأن األب ــل ب ــرتاض القائ ــوب اإلف ــض أي ، رف
ً

أوال
ــوب 21: 23 - 26: ــوب يف أي ــاهل أي ــا ق ــذا م ــا. وه ابلالي
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ــا،  ــٌة َلَبًن نَ
ــُه َماآ ــاِكٌن. أَْحَواُض ــنٌّ َوَس ــُه ُمْطَمِئ ــِه. ُكلُّ ــِن َكَماِل ــي َعْي ــوُت ِف »هــَذا يَُم

. َوذِلــَك يَُمــوُت ِبَنْفــٍس ُمرٍَّة َوَلــْم يـَـُذْق َخْيــًرا. ِكاَُهَمــا يَْضَطِجَعاِن  َوُمــخُّ ِعَظاِمــِه َطــِريٌّ

وُد يَْغَشــاُهَما«. ــَراِب َوالــدُّ َمًعــا ِفــي التُّ

ــن  ــا م ــاين يوًم ــن يع ــم يك ــا ل ــخصان. أحدهم ــوت ش ــد يم ق
ــك،  ــا. ومــع ذل ــر اآلخــر الســعادة يوًم ــم خيت مشــلة واحــدة، بينمــا ل
ــايت  ــوال حي ــر؟ ط ــن اآلخ ــر م ــا أب ــول أن أحدهم ــتطيع أن يق ــن يس م
وخدمــي، كنــت باســتمرار أقابــل أشــخاًصا لــم يبــدوا أبــًدا أنهــم قــد 
اختــروا الســعادة يوًمــا يف حياتهــم. ولــم أســتطع أن أقــول أنهــم خطــاة 
ــا  ــبب مل ــم الس ــتطع أن أعطيه ــم أس ــا ل ــم. كم ــن غره ــوأ م أرشار أس
ــد يمكنــي أن أخرهــم عــن  ــة. وق ــم تكــن دليَّ إجاب ــه ل حيــدث ألن
ــدث يف  ــي حت ــا ال ــبابًا للبالي ــرى أس ــا أن ن ــا يمكنن ــة اهلل، وأحيانً حمب

ــم.  حياته

وكتــايب، "الركــة أو اللعنــة: أنــت ختتــار"، يقــدم عــدة أســباب عــن 
ــباب  ــر لك األس ــه ال يف ــاس. إال أن ــض انل ــآيس بع ــب امل ــاذا تصي مل
بــأي وســيلة. وأحــد االجتاهــات الــي جيــب أن نكــون حذريــن منهــا 
ــذا  ــا ه ــا اكن دلين ــر لك يشء. فلم ــا تفس ــه يمكنن ــر يف أن ــو اتلفك ه

املوقــف، ســوف نكتشــف برعــة أننــا خمطئــون.

ــا وأن  ــون دائًم ــرتاض أن األرشار يعاقَب ــع اف ــل م ــوب يتعام اكن أي
األبــرار يتمتعــون بالرخــاء دائًمــا. وهــو يف األســاس أجــاب قائــاًل: "هــذا 
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ــن  ــود م ــكر اهلل ىلع وج ــا أش ــا!" وأن ــس صحيًح ــذا لي ــق؛ فه كالم أمح
يقــول هــذا كمــا هــو! فاملعانــاة يه أمــر ســيئ بمــا يكــي. أمــا عندمــا 
يقــال لــك أنــك تعــاين ألنــك أثيــم فهــذا جيعــل األمــر أســوأ. وهــذا مــا 

قــاهل أيــوب يف أصحــاح 24:

ــوَن  ــُه؟ يَْنُقُل ــوُه يَْوَم ــَرى َعاِرُف ــِر، الَ يَ ــَن اْلَقِدي ــُة ِم ــِئ االأَزِْمَن ــْم تَْخَتِب ــاَذا ِإْذ َل »ِلَم
ــْوَر  ــوَن ثَ ــى، َويَرْتَِهُن ــاَر اْلَيَتاَم ــَتاُقوَن ِحَم ــُه. يَْس ــا َويَرَْعْونَ ــوَن َقِطيًع ــوَم. يَْغَتِصُب ُخ التُّ

وَن اْلُفَقــَراَء َعــِن الطَِّريــِق. َمَســاِكيُن االأَرِْض يَْخَتِبُئــوَن َجِميًعــا. َهــا ُهــْم  االأَرَْمَلــِة. يَُصــدُّ

ــٌز  ــْم ُخْب ــُة َلُه ــاِم. اْلَباِديَ ــُروَن ِللطََّع ــْم يَُبكِّ ــى َعَمِلِه ــوَن ِإَل ــِر يَْخرُُج ــي اْلَقْف ــَراِء ِف َكاْلَف

ــوب 24: 1 – 5( ــْم«. )أي الأَْوالَِدِه

ــاس  ــن، وانل ــراء، واملظلوم ــة الفق ــات معامل ــذه اآلي ــف ه وتص
ــاس  ــاك أن ــع العــادل مــن املجتمــع. وهن ــن ال حيصلــون ىلع اتلوزي اذلي
يناســبون هــذا الوصــف - ليــس فقــط يف دول العالــم اثلالــث الفقــرة 

ــة. ــا يف ادلول املتقدم ــا أيًض وإنم

ي اْلَحْقــِل يَْحُصــُدوَن َعَلَفُهــْم، َويَُعلُِّلــوَن َكــرَْم  ِ
ٌ الأَْوالَِدِهــْم. �ف ف ْ »اْلَباِديـَـُة َلُهــْم ُخــرب

يــِر«. )أيــوب 24: 5 ، 6( ِّ ِّ الرث

وقــد اكن أيــوب يقــول أن الفقــراء واملظلومــن ال حيصلــون إال ىلع 
مــا يتبــىق بعــد أن جيمــع األرشار لك مــا يريــدون.

ــْن َمَطــِر  ــوَن ِم ــرِْد. يَْبَتلُّ ــي اْلَب ــْم َكْســَوٌة ِف ــَس َلُه ــٍس، َوَلْي ــاَ ِلْب ــَراًة ِب ــوَن ُع »يَِبيُت
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، َوِمــَن  ــِديِّ ْخــَر. »يَْخَطُفــوَن اْلَيِتيــَم َعــِن الثُّ اْلِجَبــاِل، َوِلَعــَدِم اْلَمْلَجــِإ يَْعَتِنُقــوَن الصَّ

اْلَمَســاِكيِن يَرْتَِهُنــوَن. ُعــَراًة يَْذَهُبــوَن ِبــاَ ِلْبــٍس، َوَجاِئِعيــَن يَْحِمُلــوَن ُحزًَمــا. يَْعِصــُروَن 

ــاٌس  ــِع أُنَ ــَن اْلَوَج ــوَن. ِم ــَر َويَْعَطُش ــوَن اْلَمَعاِص ــَواِرِهْم. يَُدوُس ــَل أَْس ــَت َداِخ يْ الزَّ

ــوَن، َونَْفــُس اْلَجرَْحــى تَْســَتِغيُث، َوهللاُ الَ يَْنَتِبــُه ِإَلــى الظُّْلــِم«. )أيــوب 24: 7 – 12( يَِئنُّ

تناقضات واضحة

ــل أن  ــرتاض القائ ــو االف ــاوهل ه ــرتاض اذلي نتن ــال األول االف املج
األبريــاء ال يعانــون مــن اآلالم - وهــو أمــر غــر صحيــح بشــل واضــح. 
واالفــرتاض اثلــاين اذلي نفرتضــه اغبًلــا هــو أن لك يشء اعدل - وإن اكن 
ــد ســألي  ــك بســبب خطأهــم. وق ــة ســيئة، فذل ــون معامل انلــاس ينال
ــادات  ــة واالضطه ــادات اجلماعي ــل اهلل يف اإلب ــاذا ال يتدخ ــم مل بعضه
ــدا  ــم يف روان الفظيعــة الــي مــزيت العقــود األخــرة. فمــا شــهده العال
ويوغوســالفيا يه مواقــف يبــدو أنهــا موصوفــة بشــل واضــح يف 
الفقــرات الــي كنــا ندرســها من أيــوب. فلمــاذا ال يتدخــل اهلل؟ وإجابي 
يه: مــاذا تتوقــع أن يفعــل اهلل؟ أن تبــاد مجاعــة مــن انلــاس بأكملهــا؟ 
أن يتــم إســقاط نــوع مــن األســلحة انلوويــة ىلع أحــد اجلوانــب؟ فــي 
ــيئًا. ــل ش ــا أن اهلل ال يفع ــدو واضًح ــال، يب ــذه األعم ــل ه ــاب مث غي

وهــذه مشــلة خطــرة للكثريــن - وخاصــة الشــباب. فــي وجــه 
املعانــاة وابلــؤس، هــم يتســاءلون: "أيــن اهلل؟" وقــد تســاءل أيــوب عــن 
 ال يصلــح للحــارض. 

ً
نفــس الــيء قبــل 4000 ســنة. فهــو ليــس ســؤاال
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ــا ال  ــا كم ــاء دائًم ــون بالرخ ــرار ال يتمتع ــوب أن األب ــادل أي ــد ج وق
ــا يه يف  ــياء كم ــرى األش ــوب ي ــا، اكن أي ــا. وحًق ــب األرشار دائًم يعاقَ

ــة. احلقيق

ــا أؤمــن أن هــذا هــو أحــد األســئلة العظيمــة الــي تتصــارع  وأن
البريــة معــه: أيــن عــدل اهلل؟ ملــاذا يتمتــع األرشار بالرخــاء؟ وليــس 
فقــط األرشار يتمتعــون بالرخــاء -  بــل ويف بعــض األحيــان يتــم 

ــك. ــم ىلع ذل مدحه

واكن هــذا هــو الســؤال اذلي جــاء إىل ذهــن املرنــم عندمــا كتــب 
مزمــور 73. فقــد بــدأ يف آيــة 2:

َنِّــي ِغــرُْت ِمــَن 
ــا أَنَــا َفــَكاَدْت تَــِزلُّ َقَدَمــاَي. َلــْوالَ َقِليــٌل َلَزِلَقــْت َخَطَواِتــي. الأ »أَمَّ

َنَّــُه َلْيَســْت ِفــي َمْوِتِهــْم َشــَداِئُد، َوِجْســُمُهْم 
ِريــَن، ِإْذ َرأَيـْـُت َســاََمَة االأَْشــَراِر. الأ اْلُمَتَكبِّ

ــاِس، َوَمــَع اْلَبَشــِر الَ يَُصابـُـوَن. ِلذِلــَك تََقلَّــُدوا اْلِكْبِريـَـاَء.  َســِميٌن. َلْيُســوا ِفــي تََعــِب النَّ

َراِت اْلَقْلــِب.  ــْحِم. َجــاَوُزوا تََصــوُّ َلِبُســوا َكَثــْوٍب ُظْلَمُهــْم. َجَحَظــْت ُعُيونُُهــْم ِمــَن الشَّ

ــي  ــْم ِف ــوا أَْفَواَهُه ــوَن. َجَعُل ــاَِء يََتَكلَُّم ــَن اْلَع ــا. ِم ــرِّ ُظْلًم ــوَن ِبالشَّ ــَتْهِزئُوَن َويََتَكلَُّم يَْس

ــى ِفــي االأَرِْض«. )مزمــور 73: 2 – 9( ــَماِء، َوأَْلِســَنُتُهْم تََتَمشَّ السَّ

ويشــكو اكتــب املزمــور مــن أن األرشار يفلتــون بالــر اذلي 
ــد  ــا بع ــا. بينم ــه تقريبً ــد إيمان ــد اكد يفق ــك فق ــة ذلل ــه. ونتيج يفعلون

ــة 15: ــول يف آي ــك يق ذل
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ــا َقَصــْدُت َمْعِرَفــَة هــَذا،  ُث هَكــَذا، َلَغــَدرُْت ِبِجيــِل بَِنيــَك. َفَلمَّ »َلــْو ُقْلــُت أَُحــدِّ
ــْم«.  ــى آِخرَِتِه ــُت ِإَل ــاِدَس هللاِ، َوانَْتَبْه ــُت َمَق ــى َدَخْل . َحتَّ ــيَّ ــي َعْيَن ــٌب ِف ــَو تََع ِإَذا ُه

)مزمــور 73: 15 – 17(

ــات  ــك اتلناقض ــرح ل ــتطيع أن ي ــد اذلي يس ــخص الوحي والش
الواضحــة يف احليــاة هــو اهلل. فعندمــا دخــل اكتــب املزمــور إىل حمــر 
اهلل، بــدأ يــرى األشــياء مــن منظــور خمتلــف. ثــم أدرك نهايــة األرشار:

ــَراِب  ــَف َصــاُروا ِلْلَخ ــَواِر. َكْي ــى اْلَب ــَقْطَتُهْم ِإَل ــْم. أَْس ــَق َجَعْلَتُه ــي َمَزاِل ــا ِف »َحقًّ
ــور 73: 18 – 19( ــي«. )مزم َواِه ــَن الدَّ ــوا ِم ــوا، َفُن ــًة! اْضَمَحلُّ بَْغَت

وعندمــا رأى اكتــب املزمــور انلــاس اذليــن اكنــوا أرشاًرا ويتمتعــون 
ــول  ــك. إال أن اهلل يق ــم بذل ــاءل إن اكن اهلل يهت ــم، تس ــاء يف رشه بالرخ
ــن إىل  ــن الزم ــؤالء األرشار م ــا ه ــرج فيه ــي خي ــة ال ــه يف اللحظ أن
األبديــة، فهــم ســيغرقون يف الظــالم األبــدي. وهــذا ال حيــدث يف هــذه 
احليــاة، وإنمــا يف يــوم ادلينونــة. وال حيــدث ذلــك يف الوقــت احلــارض بــل 

ــة. يف األبدي

اختبار مستمر

واكنــت املرحلــة األخــرة مــن دفــاع أيــوب يه ذاكرتــه عــن رخائــه 
ــاه  ــن غن ــف ع ــو وص ــاح 29 ه ــد أن لك أصح ــابقن. فنج ــده الس وجم

ورخائــه. وســنلي نظــرة ىلع عــدد قليــل مــن اآليــات.
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اِلَفِة«. )أيوب 29: 2( ُهوِر السَّ »يَا َلْيَتِني َكَما ِفي الشُّ

ثــم ذهب أيــوب إىل مجيــع اتلفاصيــل املتعلقــة بكيــف اكن موقًرا، 
ومكرًمــا، ومتمتًعــا بالرخــاء – وكيــف تمكــن مــن مســاعدة جممــواعت 
متنوعــة مــن األشــخاص بتلبيــة احتياجاتهــم بطــرق عديــدة وخمتلفــة.

ويكــون األمــر ســيئًا بمــا فيــه الكفايــة أن تعــاين، إال أن األمــر 
يكــون أســوأ عندمــا تكــون قــد تمتعــت بالرخــاء ســابًقا. فقــد قــال 

اكتــب املزمــور وهــو يتلــم إىل اهلل يف مزمــور 102: 10:

َنََّك َحَمْلَتِني ]رفعتني[ َوَطرَْحَتِني«.
»الأ

ممــا يؤملــك بشــدة أن تعلــم أن الــرب قــد رفعــك وفجــأة يبــدو أنــه 
ينســاك. وعندمــا يبــدو أن ذلــك حيــدث جيــب أن نتذكــر أنــه اختبــار. 
ودعــي أشــجعك، مــع ذلــك، فــاهلل لــن خيتــرك فــوق مــا تســتطيع أن 
تتحملــه. فأنــا وأنــت لســنا مثــل أيــوب، واهلل لــن جيعلنــا جنتــاز نفــس 
اختبــارات أيــوب. فقــد اكن أيــوب شــخًصا غــر اعدي يف مقاصــد اهلل، 
ــرف لك  ــًدا. واهلل يع ــادة ج ــر معت ــة غ ــه بطريق ــل اهلل مع ــد تعام وق
واحــد منــا. وهــو ســيخضعك لالختبــارات الالزمــة لــي جتعلــك ىلع 

الصــورة الــي يريــدك أن تكــون عليهــا.

ثم وصف أيوب كيف تم احتقاره واساءة معاملته يف جمتمعه.
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ا االآَن َفَقْد َضِحَك َعَليَّ أََصاِغِري أَيَّاًما«. )أيوب 30: 1( »َوأَمَّ

يف الــرق األوســط، هــو أمــر فظيــع أن يســخر األصغــر ســنًا مــن 
ــه أدىن  ــف اعمل ــات 9 - 10 كي ــوب يف اآلي ــف أي ــم وص ــن. ث ــار الس كب

انلــاس يف املجتمــع:

ــُدوَن  ــي. يَْبَتِع ــًا! يَْكرَُهونَِن ــْم َمَث ــُت َلُه ــْم، َوأَْصَبْح ــرُْت أُْغِنَيَتُه ــا االآَن َفِص »أَمَّ
ــِق«. ــِن اْلَبْص ــُكوا َع ــْم يُْمِس ــي َل ــاَم َوْجِه ــي، َوأََم َعنِّ

والســمة األخــرى ثلقافــة الــرق األوســط يه أن األشــخاص اذلين 
يعتــرون فاشــلن يتــم تذكرهــم باســتمرار بأنهــم فاشــلون. وانلــاس ال 
ــد  ــارشة. وق ــك مب ــم ذل ــون هل ــل يقول ــك؛ ب ــة يف ذل ــتخدمون اللباق يس

تابــع أيــوب هــذا الوصــف يف اآليــات 11 - 13:

ــِن  ــِن اْلَيِمي ــي. َع اِم ــاَم ُقدَّ ــوا الزَِّم ــي، َفَنزَُع ــاَن َوَقَهرَِن ــَق اْلَعَن ــُه ]اللــه[ أَْطَل َنَّ
»الأ

وَن َعَلــيَّ ُطُرَقُهــْم ِلْلَبــَواِر. أَْفَســُدوا ُســُبِلي.  اْلُفــُروُخ يَُقوُمــوَن يُِزيُحــوَن ِرْجِلــي، َويُِعــدُّ

ــْم«. ــاِعَد َعَلْيِه ــُقوِطي. الَ ُمَس ــى ُس ــوا َعَل أََعانُ

ــتوى يف  ــون األدىن مس ــا يك ــوب كم ــع أي ــاس م ــل انل ــد تعام فق
ــارك  ــد ب ــابًقا. وق ــره س ــه وتقدي ــم تكريم ــه ت ــه اذلي في ــس جمتمع نف
ــن  ــخاص اذلي ــس األش ــاس، إال أن نف ــن انل ــد م ــاعد العدي ــوب وس أي
ســاعدهم هــم اذليــن اكنــوا يعاملونــه اآلن باحتقــار. وقــد يكــون هــذا 

ــارات الــي اكن جيــب أن يتحملهــا أيــوب. هــو أحــد أصعــب االختب
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ــات  ــض املالحظ ــا بع ــى اآلن، قدمن ــاب ح ــذا الكت ــدار ه ىلع م
املثــرة لالنتبــاه. وقــد اكن يوجــد إعــالن جديــد، وربمــا غــر 
متوقــع عــن الشــيطان؛ وعــن تقديــر ملبــادرة اهلل؛ وعــن مــآيس أيــوب 
الشــخصية؛ وعــن "معــزي" أيــوب؛ وكذلــك عــن اســتجابة أيــوب لــل 

ــر. ــك األم ذل

وســننتقل اآلن إىل ذروة القصــة – أي اللحظــة الــي يظهــر فيهــا اهلل 
يف العاصفــة ويبــدأ يف تصحيــح لك يشء. ويوجــد يشء خميــف عــن أن 
يتحدانــا اهلل، إال أننــا ســوف نتعلــم أن املقابلــة مــع اهلل تــأيت باحللــول 

ألســئلتنا.
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درســنا يف الفصــول الســابقة، كيــف أعلن أيــوب بثبات بــره وبراءته 
مــن اخلطية أثنــاء ردود أفعــاهل مــع أصدقائه اثلالثــة. وأخًرا، استســلموا 
بعــد واحــد وثالثــن أصحاًحــا. ويقــول الكتــاب املقــدس: »َفَكــفَّ هــُؤالَِء 
ــوب 32: 1(.   ــِه« )أي ْ نَْفِس ي َ

ــىف ي َعْي ِ
ــارًّا �ف ــِه بَ ــوَب ِلَكْوِن ــِة أَيُّ ــْن ُمَجاَوبَ ــُة َع ــاُل الثَّاَثَ الرَِّج

ــتة  ــات الس ــدث يف األصحاح ــو يتح ــدىع أيله ــابًا يُ ــد ش ــم جن ث
اتلايلــة مــن أيــوب. ولــن نناقــش مــا اكن أيلهــو يقــوهل، ليــس ألنــه غــر 
ــا األســايس اآلن هــو اســتجابة اهلل ىلع أيــوب  مهــم وإنمــا ألن اهتمامن

ــة. ــه اثلالث وأصدقائ

ــوب  ــارشًة إىل أي ــرب مب ــدث ال ــاح 38، يتح ــن األصح ــدء م وب
ــا  ــة هلــم عندم ــة مرعب ــت جترب ــا اكن ــد أنه ــن املؤك ــة. وم مــن العاصف
ــي  ــا ي ــخصيًا. وفيم ــم ش ــه معه ــدث اهلل بنفس ــة وحت ــت العاصف اقرتب
ــن  ــدث ع ــت تتح ــد كن ــوب، "ق ــارة اهلل األوىل إىل أي ــة لعب إاعدة صياغ
أشــياء ال تفهمهــا. واكنــت لكماتــك يف غــر حملهــا وال عالقــة هلــا بمــا 

ــال".  ــاعدك ىلع أي ح ــالق. إال أين سأس ــري ىلع اإلط جي

هــل تعــرف أشــخاًصا يبــدو أنهــم ينطقــون أو يفعلــون شــيئًا غــر 

الفصل 13
اهلل يتحدى أيوب
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بلــق أو حمــرج يف لك مــرة يفتحــون فيهــا أفواههــم؟ إن كنــت أنــت مــن 
ــه  ــرب ال يــزال حيبــك ودلي هــؤالء األشــخاص، ضــع يف اعتبــارك أن ال
ــه يف  ــوب وأصدقائ ــاهل اهلل ألي ــا ق ــيص مل ــم تلخي ــك. وإيلك ــة ل إجاب
ــه  ــوب وأصدقائ ــف اهلل ألي ــد وص ــة. فق ــة اتلايل ــات األربع األصحاح
كيــف يديــر الكــون ومــا اذلي يتضمنــه هــذا العمــل. ثــم حتــدى اهلل 
أيــوب قائــاًل هل، "هــل تريــد أن تتــوىل هــذه املســؤويلة؟ وهــل يمكنــك 

القيــام بالعمــل بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه إلدارة الكــون؟ "

أسئلة نفاذة

ــة  ــة طويل ــر اهلل ىلع قائم ــوب، ع ــة إىل أي ــه االفتتاحي ــد عبارت بع
ــا  ــة. وفيم ــه إدارة اخلليق ــا يتضمن ــر مل ــد كب ــاه إىل ح ــرة لإلنتب ومث
ــل  ــوب، "ه ــأل أي ــا اكن يس ــا اهلل، بينم ــي تناوهل ــياء ال ــض األش ــي بع ي
يمكنــك اتلعامــل مــع هــذا؟" فعــى ســبيل املثــال، يف أصحــاح 38، بــدأ 

ــاًل: اهلل، قائ

♦ عند خلق األرض، هل كنت هناك؟ )أيوب 38: 4 - 7(

♦ هل يمكنك السيطرة ىلع ابلحر؟ )أيوب 38: 8 - 11(

♦  هل يمكنك اتلحكم يف رشوق الشمس وضوء الشمس؟   )أيوب 38 :12(

ــم الســفي اذلي هــو  ♦ –هــل تعــرف أبعــاد األرض وهــل تعــرف العال
ــوب 38: 16 - 18( ــوىت؟ )أي ــكن امل ــة ومس اهلاوي
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♦ مــاذا يمكنــك أن تفعل فيما يتعلق بانلور والظــالم؟ )أيوب 38: 19 - 21(

♦ هــل يمكنــك اتلحكــم يف العنــارص – أي الشــمس، واملطــر، 
والصقيــع، والــرد؟ )أيــوب 38: 22 - 30(

♦ هل يمكنك اتلحكم يف الكواكب واألجرام السماوية؟  )أيوب 38: 31 - 35(

♦ هــل يمكنــك اتلحكــم يف املطــر واثللــج، وهــل هــم حتــت قيادتك؟  –
وهــل تعــرف كيف تديرهــا؟ )أيــوب 38: 34 - 38(

ــف اهلل  ــاح 39، وص ــة أصح ــى نهاي ــات 38 و 39 ح ويف األصحاح
عــدًدا مــن املخلوقــات احليــة، الــي حيرســها باســتمرار. وهــذه القائمــة 
مثــرة لإلنتبــاه – فــي تضم األســد، والغــراب، واملاعــز اجلبــي، والغزال، 
ــر(،  ــن احلم ــر م ــوع آخ ــو ن ــي )وه ــار الوح ــري، واحلم ــار ال واحلم
ــري، وانلعــام، واللقلــق، واحلصــان، والصقــر، والنــر. وقــد  واثلــور ال
ســأل اهلل أيــوب عــن الغــزال: "هــل تعــرف الوقــت اذلي يتاكثــرون فيــه؟ 
وهــل يمكنــك أن تــودل الغــزال؟ وهــل يمكنــك أن تقــوم حبســاب أشــهر 

والدتهــم؟ "

وقد أجاب أيوب بإجياز يف أصحاح 40: 4 - 5، قائاًل، يف الواقع، "ســأصمت!"

»َهــا أَنـَـا َحِقيــٌر، َفَمــاَذا أَُجاِوبـُـَك؟ َوَضْعــُت يـَـِدي َعَلــى َفِمــي. َمــرًَّة تََكلَّْمــُت َفــاَ 
أُِجيــُب، َوَمرَّتَْيــِن َفــاَ أَِزيــُد«.
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التعامل مع األشرار

ــات 8 - 14،  ــاح 40، اآلي ــة يف أصح ــاتله املطول ــرب رس ــل ال ــد واص وق
ــويل  ــك أن تت ــل يمكن ــا: "ه ــًذا ومهًم  ناف

ً
ــؤاال ــوب س ــأل أي ــد س وق

ــات  ــذه اآلي ــت يف ه ــا تأمل ــع األرشار؟" وعندم ــل م ــئويلة اتلعام مس
ــي  ــت نلف ــوم. وقل ــر يف األرض ايل ــع املنت ــر الفظي ــرت يف ال فك
كثــًرا: "أشــكر اهلل أين لســت مضطــًرا للتعامــل مــع هــذا الــر!" إال أن 

ــوب: ــاهل اهلل ألي ــا ق ــذا م ه

َر أَنـْـَت؟ َهــْل َلــَك ِذَراٌع َكَمــاِ هللِ،  »َلَعلَّــَك تَُناِقــُض ُحْكِمــي، تَْســَتْذِنُبِني ِلَكــْي تََتَبــرَّ
، َواْلَبــِس اْلَمْجــَد َواْلَبَهــاَء.  ــِن االآَن ِباْلَجــاَِل َواْلِعــزِّ ــِه تُرِْعــُد؟ تََزيَّ َوِبَصــْوٍت ِمْثــِل َصْوِت

ْلــُه،  َفــرِّْق َفْيــَض َغَضِبــَك، َوانُْظــْر ُكلَّ ُمَتَعظِّــٍم َواْخِفْضــُه. اُنُْظــْر ِإَلــى ُكلِّ ُمَتَعظِّــٍم َوَذلِّ

ــي  ــْم ِف ــْس ُوُجوَهُه ــا، َواْحِب ــَراِب َمًع ــي التُّ ــْم ِف ــِم. اْطِمرُْه ــي َمَكاِنِه ــَراَر ِف َوُدِس االأَْش

َنَّ يَِميَنــَك تَُخلُِّصــَك«. )أيــوب 40: 8 – 14(
الظَّــاَِم. َفأَنـَـا أَيًْضــا أَْحَمــُدَك الأ

ــدي  ــو حت ــوب ه ــه اهلل ألي ــدي اذلي وجه ــن أن اتلح ــا أؤم وأن
للكنيســة ايلــوم. فهــل يمكننــا أن نتعامــل مــع الــر اذلي يف األرض 
ايلــوم؟ وهــل نعــرف كيــف نتعامــل مــع األرشار؟ وهــل نعــرف كيــف 
خنضعهــم؟ واإلجابــة يه باتلأكيــد "ال!" وأنــا ممــن ألن اهلل يعلــم كيــف 
ــذه  ــرتك ه ــتعدين ل ــون مس ــا أن نك ــع األرشار، وعلين ــل م يتعام

ــة هل. املهم



اهلل يتحدى أيوب

 119

بـَِهيمـُوُث وَلِويـَاَثاَن

بعــد ذلــك، وبــدًءا مــن أصحــاح 40، اآليــات 15 - 24 وحــى نهايــة 
ــاح 40،  ــي أصح ــن. ف ــن معينت ــع خليقت ــل اهلل م ــاح 41، تعام أصح

اآليــة 15 قــال:

»ُهَوَذا بَِهيُموُث الَِّذي َصَنْعُتُه َمَعَك«.

ــه الفيــل،  وحنــن ال نعــرف مــا هــو بهيمــوث. ويعتقــد ابلعــض أن
ــول  ــل ح ــن اتلفاصي ــر م ــاول الكث ــد تن ــا. فق ــن تماًم ــر ممك ــو أم وه

ــل؟" ــع الفي ــل م ــك اتلعام ــل يمكن ــوب، "ه ــأل أي ــد س ــل، وق الفي

ثــم ذكــر اهلل خملــوق مدهــش يســميه لوياثــان )انظــر أيــوب 41(. 
وأنــا ال أعتقــد أن أي شــخص يعــرف ىلع وجــه ايلقــن مــا هــو لوياثــان. 
أمــا إن قــرأت الوصــف، فســيبدو أنــه اتلنــن ألنــه يمتلــك نَفًســا نارًيــا 
ــن  ــوع م ــأي ن ــا ب ــر بتاتً ــه ال يتأث ــا أن ــياء. كم ــرق األش ــه أن حي يمكن

األســلحة.

توجــد العديــد مــن األســاطر، خاصــة يف الصــن، ويه حتمــل صــور 
حيــة للتنــن. وأنــا شــخصيًا أعتقــد أنــه قــد يكون هنــاك بعــض احلقيقة 
ــه الكتــاب  ــان وهــو مــا يتحــدث عن ــا أؤمــن بوجــود لوياث وراءهــم. فأن
املقــدس يف أماكــن خمتلفــة )انظــر أيــوب 3: 8؛ مزمــور 74: 14؛ 104: 26؛ 
ــر. ــايس يف ابلح ــل أس ــش بش ــان يعي ــدو أن لوياث ــعياء 27: 1(، ويب إش
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يف اخلمســينات مــن القــرن العريــن، صادفــت كتابًــا يف إجنلــرتا 
يســجل تقاريــًرا مــن ابلحريــة الريطانيــة عــن خملوق تــم رؤيتــه يف عدة 
ــاًل جــًدا ويتلــوى بطــرق خمتلفــة.  مناســبات يف ابلحــر. وقــد اكن طوي
ــد  ــااعت. وأعتق ــت إش ــة، وليس ــمية للبحري ــر رس ــذه تقاري ــت ه واكن
ــا  ــن كم ــان. ويلك ــاهدات للوياث ــض املش ــت بع ــا اكن ــذه ربم أن ه
يكــون، فقــد حتــدى اهلل أيــوب، "هــل يمكنــك اتلعامــل مــع لوياثــان؟"

ــذا  ــاء ه ــم إعط ــد ت ــه ق ــًدا ألن ــاه ج ــر لإلنتب ــر مث ــو أم وه
األصحــاح بأكملــه لوصــف لوياثــان، ذللــك جيــب أن يكــون هل بعــض 
ــان: ــن لوياث ــال اهلل ع ــة 34، ق ــرة، ويه اآلي ــة األخ ــة. ويف اآلي األهمي

»يُْشِرُف َعَلى ُكلِّ ُمَتَعال. ُهَو َمِلٌك َعَلى ُكلِّ بَِني اْلِكْبِريَاِء«.

ــي  ــك ىلع لك ب ــو املل ــيطان. فه ــف الش ــو وص ــوح ه ــذا بوض وه
ــس 2: 1 - 2: ــس يف أفس ــب بول ــاء. ويكت الكري

نُوِب َواْلَخَطايَا، الَِّتي َسـَلْكُتْم ِفيَها َقْبًا َحَسـَب َدْهِر  »َوأَنُْتـْم ِإْذ ُكْنُتـْم أَْمَواتًـا ِبالذُّ
وِح الَِّذي يَْعَمُل االآَن ِفي أَبَْناِء اْلَمْعِصَيِة«. هَذا اْلَعاَلِم، َحَسَب رَِئيِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ

ــٌك  ــه نفــس معنــى »َمِل ــِة« ل ــاِء اْلَمْعِصَي ــِذي يَْعَمــُل االآَن ِفــي أَبَْن وِح الَّ »الــرُّ
ــز:  ــلوب ممي ــوب بأس ــول ألي ــك، كان اهلل يق ــاِء«. لذل ــي اْلِكْبِريَ ــى ُكلِّ بَِن َعَل

"هــل يمكنــك التعامــل مــع الشــيطان؟" وأنــا ســعيد ألن اهلل قــد قبل أن 
يتــوىل هــذه المســؤولية. ولــن أريــد أن آخــذ هــذه المهمــة مــن يديــه!



اهلل يتحدى أيوب

 121

طرح هذه األسئلة على أنفسنا

عندمــا تواجــه أيــوب مــع هــذا اتلحــدي، قــال، بكلمــات كثــرة، 
"يــا رب، حاشــا يل." وجنــد هنــا درًســا مهًمــا جــًدا نلــا. فكثر مــن انلاس 
ــواع  ــكل أن ــم ب ــا العال ــر اهلل به ــي يدي ــة ال ــون الطريق ــوم يهامج ايل
انلقــد. فلمــاذا ال يوقــف احلــرب؟ وملــاذا ال يوقــف املجــااعت؟ وملــاذا ال 
يوقــف املــرض؟ ويبــدو يل أن رد اهلل ىلع هــذه األســئلة هــو اذلي أعطــاه 
أليــوب: "هــل أنتــم مســتعدين تلــويل هــذه املســؤويلة؟ وهــل يمكنكــم 
القيــام بهــذا العمــل بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه؟ وإن لــم يكــن األمــر 
ــالة  ــذه الرس ــرى ه ــل ت ــي". فه ــون بطريق ــر الك ــوين أدي ــك، فدع كذل

املهمــة نلــا مجيًعــا – أي أنهــا ليســت فقــط مــن أجــل أيــوب؟ 

االهتمام احلميم هلل

ــة اهلل -  ــا يف إجاب ــح نل ــًدا تتض ــة ج ــرى مهم ــة أخ ــد قضي توج
ــا  ــًدا وغــر مكــرتث بم ــا: اهلل ليــس بعي ــه اغبًل ــم جتاهل ــر يت ــو أم وه
ــه،  ــع خملوقات ــم جبمي ــم ومحي ــل دائ ــم بش ــو يهت ــه. فه ــق خبليقت يتعل
ســواء اكنــت هــذه اخلليقــة يه محــاًرا، أو ماعــًزا، أو غرابـًـا، أو نــًرا، أو 
أســًدا. واهلل ليــس مــن اآلهلــة ابلعيــدة وينظــر إىل خليقتــه مــن بعيــد. 
فهــو متدخــل يف لك يشء. وهــو مهتــم بالوقــت اذلي تــد فيــه الغــزال، 
ــورة  ــن ص ــا ع ــة تماًم ــورة خمتلف ــذه ص ــل. وه ــك بالفع ــب ذل ويراق

معظــم انلــاس عــن اهلل.
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وقد أعطانا يسوع صورة، ويه بطريقة ما، تقول لك يشء:

»أََلْيــَس ُعْصُفــوَراِن يَُباَعــاِن ِبَفْلــٍس؟ َوَواِحــٌد ِمْنُهَمــا الَ يَْســُقُط َعَلــى االأَرِْض 
ِبــُدوِن أَِبيُكــْم«. )متــى 10: 29(

فــاهلل اآلب مهتــم بــكل عصفــور يســقط ىلع األرض. وقد ســمعت 
واعًظــا يقــول ذات مــرة: "اهلل يقيض وقتـًـا اكفيًا حلضور جنــازة العصفور".

ــاب إن  ــارة لإلعج ــر إث ــيكون أك ــوع س ــم يس ــنجد أن تعلي وس
ــوع: ــال يس ــث ق ــا 12: 6، حي ــع لوق ــاه م قرأن

ا أََماَم هللاِ؟« »أََلْيَســْت َخْمَســُة َعَصاِفيــَر تَُبــاُع ِبَفْلَســْيِن، َوَواِحٌد ِمْنَهــا َلْيَس َمْنِســيًّ

إن كنــت تملــك فلًســا واحــًدا، ســيمكنك أن تشــرتي اثنــن مــن 
ــة  ــيمكنك رشاء مخس ــن، فس ــك فلس ــت تمل ــا إن كن ــر. أم العصاف
ــا. وقــد  عصافــر. وبعبــارة أخــرى، ســيتم إضافــة عصفــوًرا آخــر جمانً
قــال يســوع أن اهلل مهتــم حــى بهــذا العصفــور اإلضــايف. وال يوجــد مــا 
يمكنــه أن يؤكــد االهتمــام احلميــم هلل بــأدق تفاصيــل خملوقاتــه أكــر 

مــن ذلــك املثــل.

اهلل ليــس غــر متأثــر بمــا حيــدث يف خليقتــه. فهــو يهتــم بأصغــر 
خملوقاتــه. وهــو يالحظهــم باهتمام شــديد. وكمســيحين، جيــب أن يقول 
نلــا هــذا شــيئًا عــن الكيفيــة الــي أســاء فيهــا اإلنســان، بشــل اعم، 
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اســتخدام وإدارة لك خليقــة اهلل الرائعــة. وأنا أعتقد أن هــذا حيزنه بعمق.

لقاء أيوب

بعد أن قدم اهلل دعواه، أجاب أيوب:

»َفأََجــاَب أَيُّــوُب الــرَّبَّ َفَقــاَل: »َقــْد َعِلْمــُت أَنَّــَك تَْســَتِطيُع ُكلَّ َشــْيٍء، َوالَ يَْعُســُر 
َعَلْيــَك أَْمــٌر«. )أيــوب 42: 1 – 2(

ــن  ــل لك يشء ول ــتطيع أن يفع ــرف أن اهلل يس ــم أن تع ــن امله م
خييــب أي مــن مقاصــده. وياهلــا مــن فقــرة قويــة مــن الكتــاب املقــدس 
جيــب أن نتمســك بهــا وجيــب أن تمنحنــا راحــة ورجــاء كبريــن. فقــد 

تابــع أيــوب، قائــاًل:

ــْم  ــا َل ــُت ِبَم ــْد نََطْق ــي َق ــٍة؟ َولِكنِّ ــاَ َمْعِرَف ــاَء ِب ــي اْلَقَض ــِذي يُْخِف ــْن َذا الَّ »َفَم
ــي.  ــأَُلَك َفُتَعلُِّمِن ــُم. أَْس ــا أَتََكلَّ ــَمِع االآَن َوأَنَ ــا. ِاْس ــْم أَْعِرْفَه ــي َل ــَب َفْوِق ــْم. ِبَعَجاِئ أَْفَه

ِبَســْمِع االأُُذِن َقــْد َســِمْعُت َعْنــَك، َواالآَن َرأَتـْـَك َعْيِنــي. ِلذِلــَك أَرُْفــُض ]نفســي[ َوأَنـْـَدُم 

ــوب 42: 3 – 6( ــاِد« )أي ــَراِب َوالرََّم ــي التُّ ِف

ــه  ــر موقف ــع اهلل، تغ ــخيص م ــاء ش ــوب ىلع لق ــل أي ــا حص عندم
ــوب يقــول  ــاذا بينمــا اكن أي ــد نتســاءل مل بالاكمــل بشــل جــذري. وق
ي  ِ

ــَدُم �ف ــُض ]نفســي[ َوأَنْ ــول، »أَرُْف ــا أن يق ــه أيًض ــاًرا، اكن يمكن ــه اكن ب أن
ــاِد«. َاِب َوالرََّم ُّ ــرت ال
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وإجابــي الشــخصية ىلع هــذا األمــر، وأنــت لــك احلريــة يف اختــاذ 
ــي  ــد األف ــان – أي ابلع ــدان روحي ــد بع ــه يوج ــو أن ــه، ه ــرارك عن ق
ــس  ــكل املقايي ــاًرا ب ــا، اكن ب ــوب أفقيً ــر أي ــا نظ ــرأيس. فعندم وال
ــرأيس ورأى اهلل يف قداســته،  اإلنســانية. أمــا عندمــا نظــر إىل ابلعــد ال

ــع اهلل. ــة م ــر ودينء باملقارن ــو حق ــم ه رأى ك

ذللــك يصبــح الســؤال: مــع مــن تقــارن نفســك؟ فلــم يشــكك اهلل 
أبــًدا يف أن أيــوب اكن صاحلًــا منــذ بدايــة هــذا الســفر وحــى نهايتــه. 
ــبًا  ــت مناس ــا لس ــر. وأن ــا حق ــال، "أن ــوب اهلل ق ــا رأى أي ــا عندم بينم
ملحــرك، فأنــا غــر مســتحق". وأيــوب لــم يتغــر. بــل قــد رأى نفســه 

ــا. ببســاطة مــن منظــور خمتلــف تماًم

هناية لألسئلة

ذات مــرة عندمــا كنــت أناقــش ســفر أيــوب مــع صديــق مقــرب 
مؤمــن يهــودي يف إرسائيــل، قــدم يل مالحظــة عفويــة مازلــت أتذكرهــا. 
ــن  ــد م ــه املزي ــد دلي ــم يع ــرب، ل ــوب ال ــد أن رأى أي ــال: "بع ــد ق فق
ــى  ــرب، أن ــع ال ــوب م ــل أي ــا تقاب ــع! فعندم ــر رائ ــذا أم ــئلة". وه األس

ــع أســئلته. ــك اللقــاء مجي ذل

وأريــد أن أقــرتح أنــه إن اكن دليــك الكثــر من املشــالك واألســئلة، 
فربمــا يكــون احلــل هــو أن تتقابــل مــع الــرب. وليــس الغــرض مــن 
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ــرف ىلع اهلل  ــل اتلع ــئلتك، ب ــع أس ــة ىلع مجي ــو اإلجاب ــة ه ــذه املقابل ه
مــن هــو. فقــد اكن اتلغيــر يف أيــوب جوهرًيــا. ولــم يعــد دليــه مشــالك 
ــاًل: »ِبَســْمِع االأُُذِن  ــرب. فقــد اعــرتف، قائ ــة بعــد أن تقابــل مــع ال متبقي

« )أيــوب 42: 5(. ي ِ
َقــْد َســِمْعُت َعْنــَك، َواالآَن َرأَتْــَك َعْيــىف

يــا هل مــن فــرق ذاك اذلي حيــدث عندمــا يكــون دليــك رؤيــة عن 
الــرب! فــال يوجــد يشء آخر ســيمكنه أن جييــب ىلع مشــالكك. وال يشء 
ــا،  آخــر ســيحل لك شــكوكك. وال يشء آخــر ســيمنحك ســالًما حقيقيً

واكمــاًل، ومســتقًرا إال عندمــا تعــرف الــرب.

ــالكك  ــو مش ــق حن ــن القل ــف ع ــك: توق ــرتايح ل ــك اق ــك، إيل ذلل
وابــدأ يف طلــب الــرب. وعندمــا تبــدأ باتلقابــل معــه، ســوف تتســاءل 
عمــا حــدث ملشــالكك. ملــاذا؟ ألنهــم لــن يكونــوا مهمــن بعــد اآلن.

الرب كشخص

بصفــي فيلســوفًا حمرتفـًـا، كنــت مهتًمــا جــًدا باحلــق. وقــد تأملــت 
ــًرا حــول هــذا املوضــوع. إال أن الكتــاب املقــدس يقــول أن احلــق  كث
هــو شــخص وليــس مبــدأ جمــرًدا. والــر هــو شــخص، وليــس مفهوًمــا 

جتريديًــا للوجــود.

وكمفكريــن غربيــن، حنــن قــد تأثرنــا بالفلســفة ايلونانيــة. وحنــن 
نميــل إىل اتلفكــر مــن جهــة األفــاكر اتلجريديــة، واملبــادئ، والقوانــن. 
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ومــع ذلــك، فــأىلع شــل مــن أشــاكل احلــق والواقــع ليــس هــو فكــرة 
ــر  ــب أن نغ ــيح. فيج ــوع املس ــو يس ــخص، وه ــو ش ــل ه ــة. ب جتريدي
ــن  ــروج م ــنوات للخ ــي س ــر م ــتغرق األم ــد اس ــا. وق ــة تفكرن طريق
ــا  ــًرا عم ــد كث ــا. إال أين أبع ــا تماًم ــت خارجه ــت لس ــفي، ومازل فلس

كنــت عليــه عندمــا بــدأت.
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بعــد أن تــاب أيــوب، خاطــب اهلل أصدقــاء أيــوب. فهــل تتذكــر مــا 
قلنــاه ســابًقا يف هــذا الكتــاب؟ فاملدخــل لفهــم ســفر أيــوب هــو أن اهلل 

يقــول مرتــن، "قــال أيــوب مــا هــو صــواب عــي."

، حتدث اهلل إىل أيلفاز اتليماين:
ً

أوال

ــيَّ  ــوا ِف ــْم تَُقوُل ــْم َل َنَُّك
ــَك، الأ ــى ِكاَ َصاِحَبْي ــَك َوَعَل ــي َعَلْي ــى َغَضِب ــِد اْحَتَم »َق

ــاٍش  ــْبَعَة ِكَب ــَراٍن َوَس ــْبَعَة ِثي ــُكْم َس ــُذوا الأَنُْفِس ــوَب. َواالآَن َفُخ ــِدي أَيُّ ــَواَب َكَعْب الصَّ

ــوُب  ــِدي أَيُّ ــُكْم، َوَعْب ــِل أَنُْفِس ــًة الأَْج ــُدوا ُمْحَرَق ــوَب، َوأَْصِع ــِدي أَيُّ ــى َعْب ــوا ِإَل َواْذَهُب

ــْم،  ــَب َحَماَقِتُك ــْم َحَس ــَع َمَعُك ــاَّ أَْصَن ــُه ِلَئ ــُع َوْجَه ــي أَرَْف َنِّ
ــْم، الأ ــْن أَْجِلُك ــي ِم يَُصلِّ

ــوب 42: 7 – 8( ــوَب«. )أي ــِدي أَيُّ ــَواَب َكَعْب ــيَّ الصَّ ــوا ِف ــْم تَُقوُل ــْم َل َنَُّك
الأ

مــن بدايــة هــذه ادلراســة حى نهايتهــا، لــم ينتقــد اهلل أي يشء اكن 
أيــوب قــد قــاهل أو فعلــه. ورغــم أن أيــوب قــد نطــق بعبــارات صعبة عن 
اهلل، إال أن الــرب لــم ينتقــده. وكمــا ســبق أن أرشت، اكن أيــوب قــد قال، 
ــي« )أيــوب 27: 2(. ويمكننــا أن نعتقد أن اهلل اكن  »َحــيٌّ ُهــَو هللاُ الَّــِذي نـَـَزَع َحقِّ
ســيعرتض ىلع هــذه العبــارة إال أنــه لــم يعــرتض - ألنه، كمــا أرشت، اكن 
ذلــك صحيًحــا. فبطريقــة مــا، لــم يتعامــل اهلل مــع أيــوب بشــل اعدل.

الفصل 14
صالة االسترداد
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االسترداد يأيت

ــدث  ــة، ح ــدم ذبيح ــره أن يق ــاز، وأم ــدث اهلل إىل أيلف ــد أن حت بع
ــة 10: ــه اآلي ــر عن ــع، تع يشء رائ

ا َصلَّى الأَْجِل أَْصَحاِبِه«. »َورَدَّ الرَّبُّ َسْبَي أَيُّوَب َلمَّ

ــة  ــه اللغ ــا تقدم ــس م ــا نف ــي يف أيدين ــة ال ــا الرتمج ــدم نل وتق
ــذ  ــد أنق ــذا أن اهلل ق ــي ه ــوَب«. ويع َ أَيُّ ي ْ ــرَّبُّ َســىب ــا، »َورَدَّ ال ــة حرفيً العري
أيــوب مــن ســبيه. وأحــد الطــرق حنــو الشــفاء هــو الصــالة مــن أجــل 
مجيــع مــن ينتقــدوك. فــإن اكن دليــك أي ضغينــة ضــد أعدائــك، قــد 
ال يمكنــك أن تنــال الشــفاء حــى تتعلــم أن تصــي مــن أجلهــم. وهــذا 
درس تعلمتــه بالطريقــة الصعبــة. فــال حتمــل أي ضغينــة. وال تتمســك 

ــك ســيعيق شــفائك. ــن ألن ذل ــأي يشء ضــد اآلخري ب

وقــد تعامــل اهلل مــع اجلميــع يف هــذه القصــة. فقــد اكن ىلع أيلفــاز 
ــم  ــوب بذباحئه ــوا إىل أي ــم أن يأت ــوا. واكن عليه ــه أن يتواضع وأصدقائ
ــر  ــم غ ــد لك تعليقاته ــا". وبع ــي ألجلن ــوب، ص ــا أي ــون هل، "ي ويقول
اللطيفــة حنــو أيــوب، اكن عليهــم أن يطلبــوا منــه الصــالة مــن أجلهــم. 
إال أن أيــوب أيًضــا اكن عليــه أن يتواضــع. فقــد اكن هــو الشــخص اذلي 
اكن عليــه أن يصــي مــن أجلهــم، حــى بعــد لك مــا قالــوه مــن لكمــات. 
ــع يف  ــلة اجلمي ــم مش ــو حيس ــات. فه ــع العالق ــل اهلل م ــذا يتعام وهك

ــا. انلهايــة. وحكمــة اهلل تبهــرين دائًم
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آخـِرََة َأيُّوبَ

ثم يف أيوب 42 :12، نقرأ كيف رد اهلل سي أيوب:

ــَن  ــا ِم ــَر أَْلًف ــَة َعَش ــُه أَْربََع ــْن أُوالَُه. َوَكاَن َل ــَر ِم ــوَب أَْكَث ــرََة أَيُّ ــرَّبُّ آِخ ــاَرَك ال »َوبَ
ــاٍن«. ــُف أَتَ ــِر، َوأَْل ــَن اْلَبَق اٍن ِم ــدَّ ــُف َف ــِل، َوأَْل ِب ــَن االإِ ُة آالٍَف ِم ــتَّ ــِم، َوِس اْلَغَن

لــم يــُرد اهلل أليــوب مــا فقــده فقــط. بــل أاعد إيلــه حرفيًــا ضعــف 
مــا اكن يمتلكــه يف ابلدايــة. وجيــب أن يعلمنــا هــذا أنــه ال مشــلة دلى 
اهلل يف أن يمنحنــا املــوارد املايلــة أو املمتلــاكت املاديــة. وتفاجئنــا وعــود 
اهلل كثــًرا عــن تســديده الحتياجاتنــا. وحنــن نتســاءل كيــف يمكن هلل 
أن يســدد احتياجاتنــا يف ظروفنــا. ومــع ذلــك، فــاهلل لــم يكــن دليــه أي 

مشــلة يف اتلوفــر املــادي.

قدرة اهلل على اإلمداد

ــاد  ــد كس ــه يوج ــة أن ــا ىلع حقيق ــون معلًق ــك يك ــدع إيمان ال ت
مــايل أو أنــك قــد تكــون معــوًزا مــن انلاحيــة املايلــة. فهــذه الظــروف 
ال تغــر ذرة واحــدة مــن قــدرة اهلل ىلع تســديد االحتياجــات. فقــد اكن 
مــن الســهل ىلع اهلل أن يقــدم ألــف مجــل كمــا اكن أن يقــدم مخســمائة 
مجــل. فمــن الســهل ىلع اهلل أن يقــدم لك مــا حتتاجــه يف أي وضــع مــايل 

أو اقتصــادي.
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وقــد فهمــت أنــه ال يوجــد كســاد مــايل يف ملكــوت اهلل. كمــا أنــه 
ال يوجــد تضخــم مــايل يف امللكــوت؛ واألســعار ال تتغــر أبــًدا. واثلمــن 
اذلي اكن ىلع يســوع ورســله أن يدفعــوه هــو نفــس اثلمــن اذلي جيــب 
أن ندفعــه ايلــوم. فــاهلل ليــس دليــه ختفيضــات يف األســعار أبــًدا وهــو ال 
خيتــر تضخًمــا أبــًدا. واهلل يمكنــه اتلعامــل مــع اتلوفــر املــادي؛ وليــس 

دليــه أي مشــلة يف ذلــك.

ي اْلَمْجــِد  ِ
ُ ِإلِهــي ُكلَّ اْحِتَياِجُكــْم ِبَحَســِب ِغَنــاُه �ف تقــول فيلــي 4 :19، »َفَيْمــاأ

ي اْلَمِســيِح يَُســوَع«. ِ
�ف

ــب  ــر حبس ــو يوف ــل ه ــا – ب ــب ثرواتن ــا حبس ــه ال يمدن ــظ أن الح
غنــاه هــو. وإحــدى أكــر مشــالكنا يه أننــا ننظــر إىل مــا دلينــا ونقــوم 

ــاس. ــك األس ــات ىلع ذل ــديد االحتياج ــدرة اهلل ىلع تس ــاب ق حبس

أبناء أيوب

اخلســارة الوحيــدة الــي لــم يســرتدها اهلل مضاعفــة يه أبنــاء أيوب. 
ــالث  ــن وث ــاء آخري ــبعة أبن ــه اهلل إال س ــم يمنح ــوب، ل ــة أي ــد حمن فبع
بنــات. وهــو لــم يكــن حباجــة إىل مضاعفــة عــدد األبنــاء. ملــاذا؟ ألن 
اآلخريــن لــم يهلكــوا. فــي أيــوب 1: 5، عندمــا يُذكــر أبنــاء أيــوب نقرأ:

ــَر ِفــي اْلَغــِد  َســُهْم، َوبَكَّ ــا َدارَْت أَيَّــاُم اْلَوِليَمــِة، أَنَّ أَيُّــوَب أَرَْســَل َفَقدَّ »َوَكاَن َلمَّ
ـوَب َقــاَل: »ُربََّمــا أَْخَطــأَ بَِنــيَّ  َنَّ أَيُـّ

َوأَْصَعــَد ُمْحَرَقــاٍت َعَلــى َعَدِدِهــْم ُكلِِّهــْم، الأ
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ــاِم«. َيَّ
ــُل ُكلَّ االأ ــوُب يَْفَع ــَذا َكاَن أَيُّ ــْم«. هَك ــي ُقُلوِبِه ــى هللاِ ِف ــوا َعَل ُف َوَجدَّ

وســيكون مــن الســهل أن نفكــر يف أن شــفاعة أيــوب ألبنائــه لــم 
تفدهــم ألنهــم قــد هلكــوا مجيًعــا يف حــادث اكريث واحــد. ومــع ذلــك، 
اكن اهلل قــد ســمع لصــالة أيــوب. والســبب أنــه لــن حيتــاج إىل مضاعفة 
أبنائــه هــو أن اآلخريــن لــم يهلكــوا؛ بــل اكنــوا قــد ســبقوه. وجيــب أن 

يكــون ذلــك مشــجًعا جــًدا ملــن فقــدوا أحبائهــم.
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ــا إال يف الســفر اذلي حيمــل  حــى اآلن لــم نقــرأ عــن أيــوب تقريبً
اســمه. إال أنــه مــن املفيــد جــًدا أن نقــرأ تعليقــات يعقــوب ىلع قصــة 

أيــوب. فنقــرأ يف يعقــوب 5: 10 - 11:

ــوا  ــَن تََكلَُّم ــاَء الَِّذي ــاِة: االأَنِْبَي َنَ
اِت َواالأ ــقَّ ــاِل اْلَمَش ــااًل الْحِتَم ــي ِمَث ــا ِإْخَوِت ــُذوا يَ »ُخ

اِبِريــَن. َقــْد َســِمْعُتْم ِبَصْبــِر ]أو إحتمــال[ أَيُّــوَب  ُب الصَّ . َهــا نَْحــُن نَُطــوِّ ِباْســِم الــرَّبِّ

ــِة َوَرُؤوٌف«. ــُر الرَّْحَم َنَّ الــرَّبَّ َكِثي
. الأ ــَة الــرَّبِّ ــْم َعاِقَب َوَرأَيُْت

ــا ىلع  ــال نل ــم كمث ــد القدي ــاء العه ــا إىل أنبي ــوب هن ــر يعق يش
خرتــن أي املعانــاة والصــر.

صورة نيب

أريــد أن أشــر إىل فقرتــن أخرتــن عــن األنبيــاء ألنــي أعتقــد أن 
الصــورة املعــارصة لألنبيــاء ال تتمــاىش مــع الكتــاب املقــدس. ويبــدو 
أن الكثــر مــن انلــاس يعتقــدون أنــه مــن املثــر واملرمــوق أن تكــون 
ــا. ومــع ذلــك، لــم يكــن ذلــك مــن املبهــر جــًدا يف أيــام الكتــاب  نبيً

املقــدس. فقــد قــال يســوع يف املوعظــة ىلع اجلبــل:

الفصل 15
يعقوب يتطلع إىل أيوب
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ُروُكــْم َوَطرَُدوُكــْم َوَقاُلــوا َعَلْيُكــْم ُكلَّ َكِلَمــٍة  »ُطوبَــى َلُكــْم ]التالميــذ[ ِإَذا َعيَّ
ــَماَواِت،  َنَّ أَْجَرُكــْم َعِظيــٌم ِفــي السَّ

يرٍَة، ِمــْن أَْجِلــي، َكاِذِبيــَن. ِاْفرَُحــوا َوتََهلَُّلــوا، الأ ِشــرِّ

ــى 5: 11 – 12( ــْم«. )مت ــَن َقْبَلُك ــاَء الَِّذي ــرَُدوا االأَنِْبَي ــَذا َط ــْم هَك َفِإنَُّه

ــه جيــب  ــال يســوع أن ــة؟ ق فهــل حنســب هــذه االضطهــادات برك
علينــا ذلــك. وهــو يقــول أننــا يف صــف األنبيــاء، ذلا فاتلحديــات الــي 
ــه، مــن املدهــش إىل  مــر بهــا األنبيــاء ربمــا ســتحدث لــك ويل. إال أن
حــد مــا، أن يســوع يقــول أنــه عندمــا تظهــر هــذه اتلحديــات، جيــب 

أن نفــرح ونتهلــل جــًدا.

وعندمــا تتحــدث أيًضــا عــن أنبيــاء العهــد القديــم، تقــول 
:38  -  37  :11 عرانيــن 

ــْيِف، َطاُفــوا ِفــي ُجُلــوِد َغَنــٍم َوُجُلــوِد  بـُـوا، َماتـُـوا َقْتــًا ِبالسَّ »رُِجُمــوا، نُِشــُروا، ُجرِّ
ا َلُهــْم. تَاِئِهيــَن  ِمْعــَزى، ُمْعَتاِزيــَن َمْكُروِبيــَن ُمَذلِّيــَن، َوُهــْم َلــْم يَُكــِن اْلَعاَلــُم ُمْســَتِحقًّ

ِفــي بـَـَراِريَّ َوِجَبــال َوَمَغاِيــَر َوُشــُقوِق االأَرِْض«.

ــد  ــا يري ــم من ــابق: ك ــل س ــؤال يف فص ــذا الس ــت ه ــد طرح وق
ــد أن  ــايب هل؟ وبع ــي الكت ــة الرســول بعــد ســماع الوصــف الوظي وظيف
ــا ســيتقدم  ــاء، كــم من ســمعنا هــذه اتلفســرات عــن معاملــة األنبي
للحصــول ىلع وظيفــة نــي وهــو يعــرف الوصــف الكتــايب هل؟ فنمــوذج 
انلــي هــو املعانــاة، والضيــق، واالحتمــال. ويه مســألة بنــاء الشــخصية 
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ملختاريــه. فــاهلل ليــس دليــه مشــلة يف منــح اإلعالنــات؛ بــل مشــلة 
ــأيت اإلعــالن يف أي حلظــة. إال  ــاء الشــخصية. ويمكــن أن ي اهلل يه بن

ــم بنائهــا بمــرور الوقــت. أن الشــخصية جيــب أن يت

يف الفقــرة املقتبســة يف بدايــة هــذا الفصــل –أي يعقــوب 5: 10 - 11  
ــدرة  ، ق

ً
ــوب - أوال ــة أي ــن يف قص ــو عنرصي ــا حن ــوب إنتباهن ــه يعق يوج

ــا، مــا فعلــه اهلل مــن أجلــه يف انلهايــة. فمــن  أيــوب ىلع اتلحمــل، وثانيً
املهــم أن نــدرك أنــه إن لــم يكــن أيــوب قــد حتمــل، ملــا وصــل إىل هــذه 

انلهايــة انلاجحــة.

صقل القدرة على التحمل

ــدرة ىلع  ــل الق ــة صق ــدى أهمي ــد ىلع م ــل مزتاي ــد اهلل يل بش أك
اتلحمــل. فأنــت ال تعــرف أبــًدا حــى مــى سيســتمر االختبــار. وعندمــا 
يضعــك اهلل يف اختبــار، نــادًرا ما ســيخرك إن اكن سيســتمر ســتة أشــهر 
أو ســنة. ذلا أنــت تظــل مرتواًك تتســاءل. ومــع ذلــك، إن اكن اهلل ينوي أن 
يســتمر االختبــار ملــدة ســتة أشــهر وأنت قــد حتملت ملــدة يــوم واحد أقل 
مــن تلــك الفــرتة، وقد وصلــت إىل نقطــة القــول، "ال يمكنــي أن أحتمل 
املزيــد. وأنــا أستســلم" فقــد اكنــت تعــوزك نعمــة اهلل ملــدة يــوم واحــد.

ــرى  ــن ن ــل. وحن ــأن تتحم ــل إال ب ــة اتلحم ــة تلنمي ــد طريق ال توج
بوضــوح يف الكتــاب املقــدس أنــه ال بديل عــن اتلحمل. فهذا هــو مفتاح 
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اتلقــدم يف احليــاة املســيحية - كما هو موضــح يف بطرس اثلانيــة 1: 5 - 7:

ــْم  ــي ]أضيفــوا إلــى[ ِإيَماِنُك ــوا ِف ُم ــاٍد  َقدِّ ــوَن ُكلَّ اْجِتَه ــْم بَاِذُل ــِه  َوأَنُْت ــَذا َعْيِن »َوِله
ــِف َصْبــًرا  َعفُّ ًفــا، َوِفــي التَّ َفِضيَلــًة، َوِفــي اْلَفِضيَلــِة َمْعِرَفــًة، َوِفــي اْلَمْعِرَفــِة تََعفُّ

ــِة  ِة االأََخِويَّ ًة أََخِويَّــًة، َوِفــي اْلَمــَودَّ ْقــَوى َمــَودَّ ْبــِر تَْقــَوى، َوِفــي التَّ ]تحمــل[، َوِفــي الصَّ
ــًة«.  َمَحبَّ

عملية اإلضافة

ــان – أي  ــدأ باإليم ــة. ويه تب ــة لإلضاف ــيحية يه عملي ــاة املس احلي
ال توجــد أي بدايــة إال اإليمــان. ويقــول بطــرس أنــه جيــب أن نضيــف 
الفضيلــة إىل اإليمــان. وأفضــل ترمجــة للفضيلــة يه "اتلفــوق واتلمــزُي". 
فاللمــة ايلونانيــة تعــي أكــر بكثــر مــن جمــرد الفضيلــة األخالقيــة.

ومــن املهــم جــًدا إضافــة اتلمــزُي إىل إيماننــا. فــإن كنــت ممرًضــا، 
ــا  ــون معلًم ــا، تك ــت معلًم ــزًيا. وإن كن ــا متم ــح ممرًض ــب أن تصب جي
متمــزًيا. وإن كنــت رجــل أعمــال، تصبــح رجــل أعمــال متمــزًيا. ومهمــا 
كنــت تفعــل مــن قبــل، قــم بذلــك اآلن بتمــزُي. فســيكون هــذا ديلــاًل 

ــك. ىلع إيمان

ــد  ــا ال أعتق ــك. وأن ــة إىل فضيلت ــف املعرف ــرس أض ــول بط ــم يق ث
أنــه يتحــدث عــن املعرفــة الــي نتعلمهــا مــن خــالل اتلعليــم. بــل يه 

معرفــة مشــيئة اهلل كمــا يه معلنــة يف الكتــاب املقــدس.
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ــذه  ــد ه ــس[. وعن ــط انلف ــف ]ضب ــف اتلعف ــة نضي ــم إىل املعرف ث
ــط  ــإىل ضب ــة. ف ــق الزجاج ــاق عن ــن اختن ــوع م ــل إىل ن ــة، نص انلقط
ــك،  ــع ذل ــل. وم ــر[ أو اتلحم ــرة ]الص ــف املثاب ــب أن نضي ــس جي انلف
إن لــم نصقــل ضبــط انلفــس، فلــن حنقــق أبــًدا القــدرة ىلع اتلحمــل. 
ــط انلفــس  ــا، سيفشــل ضب ــا اختبارن ــم فيه ــه يف لك مــرة يت ــاذا؟ ألن مل
ــن.  ــن األمري ــب هذي ــق يتجن ــد طري ــلم. وال يوج ــا وسنستس اذلي دلين
فبــايق تقدمنــا يف احليــاة املســيحية يعتمــد ىلع ضبــط انلفــس واتلحمــل. 

ــودة  ــوى، وامل ــة – أي اتلق ــوز احلقيقي ــل إىل الكن ــك، ننتق ــد ذل وبع
ــب،  ــذا الرتتي ــه يف ه ــرف أن ــجعي أن أع ــا يش ــة. ومم ــة، واملحب األخوي
تكــون املحبــة يه اهلــدف انلهــايئ. ومــن الصعــب أن يكــون دليــك 
مــودة أخويــة. فحــى أن تكــون طيــب القلــب حنــو إخوتك املســيحين 
ليــس هــو باألمــر الســهل دائًمــا. ومــع ذلــك، فاملــودة األخويــة ليســت 

ــة. يه انلهاي

واملحبــة تعــي حمبــة اجلميــع - حــى أوئلــك اذليــن ليســوا مؤمنن، 
وحــى أوئلــك اذليــن ال يشــكرون وغــر املقدســن. وممــا يشــجعي أن 
أعــرف أن املحبــة يه هــدف لك تقدمنــا. وقــد اســتغرق األمــر عمــري 
ــم  ــي ل ــعر أن ــا أش ــه، وأحيانً ــت إيل ــد وصل ــد ح ــل إىل أبع ــه ألص لك

أذهــب كثــًرا بالفعــل!
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شرط أساسي

انلقطــة الــي جيــب أن نؤكدهــا يه أن اتلحمــل هــو رشط أســايس 
لدخــول يف تســديد اهلل لالحتياجــات. وذات مــرة، عندمــا كنــت أعلِّــم 
مجاعــة كبــرة جــًدا، قلــت: "واآلن، توجــد طريقــة واحــدة فقــط لصقــل 

القــدرة ىلع اتلحمــل".

وقــد تصــادف أنــي كنــت أشــاهد امــرأة وقــد أرشق وجههــا، كمــا 
لــو اكنــت تفكــر، "اآلن ســأعرف الــر!"

ثــم قلــت، "إنــه اتلحمــل". وىلع الفــور، ظهــر اإلحبــاط ىلع وجههــا! 
ويــاهل مــن حتــدي كمــا قــد يكــون، إال أن هــذه يه حقيقــة األمــر. وال 
ــل.  ــأن تتحم ــل، ويه ب ــل اتلحم ــط لصق ــدة فق ــة واح ــد إال طريق توج
ذللــك، دعــوين أحذركــم أينمــا كنتــم اآلن – اســتمروا يف اتلحمــل 

ــلموا! ــود وال تستس والصم

فاهلل دليه اغية وهو يريدها لفائدتك.

ىلع مــر الســنن، أتيحت يل الفرصة ملشــاهدة املســيحين يف مراحل 
خمتلفــة مــن اتلقــدم. وبــن احلــن واآلخــر كنــت أفقــد اتلواصــل بــأخ 
أو أخــت وبعــد ذلــك بعــر أو عريــن ســنة كنــت أتلــي بــه أو بهــا 
مــرة أخــرى. وكنــت أحيانًــا أقــول نلفــي، "كيــف حققــوا مثــل هــذا 
اتلقــدم؟ فلــم يكونــوا ممــن كنــت أتوقــع أن يصلــوا إىل ما وصلــوا إيله ".
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وقــد وصلــت ألرى أن اجلــزء األســايس مــن اتلقــدم هــو الصمــود 
ــع  ــه. وم ــك من ــوف خيرج ــاهلل س ــلم، ف ــم تستس ــة. وإن ل ــى انلهاي ح
ذلــك، إن استســلمت، ســوف تغــرق. فبمجــرد أن تبــدو أن األمــور قــد 
وصلــت إىل أصعــب حالــة، ال تستســلم - ألنــك قــد تفقــد مقاصــد اهلل 
لــك. أنــت لــن تفقــد الســماء، ولكنــك قــد تفقــد أفضــل مــا يملكــه 

اهلل لــك يف هــذه احليــاة.

ــن  ــك ح ــة يف حيات ــف الصعب ــن املواق ــدًدا م ــرف ع ــا تع ربم
ضعفــت قدرتــك ىلع اتلحمــل. وربمــا تعــرف أنــك ىلع وشــك اتلخــي 

ــداف. ــذه األه ــض ه ــن بع ع

ودعونــا نغلــق هــذا الفصــل بصــالة بســيطة نصليهــا مًعــا تهــدف 
إىل املزيــد مــن اتلحمــل. فهــل تصــي مــي؟

يا رب، أنت تعرف كل األمور اليت أميل إىل التخلي عنها. ورغم أنين قد 
أكون على وشك إمتامها، فما زلت أميل إىل التخلي عنها.

أصلي اآلن يارب لكي متنحين قدرتك على التحمل. ساعدني يارب. 
امنحين قوتك. وبنعمتك أعلن: "لن أستسلم. وسوف أحتمل حتى 

النهاية." آمني.
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بعــد أن أكملنــا رحلتنــا يف حيــاة أيــوب واختبــاره، أريــد مشــاركة 
بعــض اإلجابــات الشــخصية مــن دراســي أليــوب. وهــذه دروس 
ــرورة يه  ــتكون بال ــا س ــي أنه ــا ال أع ــا. وأن ــد تعلمته ــا ق ــة أن مهم
نفــس ادلروس الــي ســتتعلمها. فاألمــر مــرتوك لــك تلطبيــق الكتــاب 
املقــدس ىلع حياتــك اخلاصــة. إال أنهــا ذات قيمــة بالنســبة يل - وأرجــو 

ــا.  ــك أيًض ــدة ل أن تكــون مفي

تعلم الثقة

ــه ال  ــو أن ــوب ه ــن أي ــا م ــي تعلمته ــية ال ــد ادلروس األساس أح
ــا أو مــع أي شــخص  ــع تعامــالت اهلل معن ــًدا أن نفهــم مجي ــا أب يمكنن
آخــر. ذللــك، ال تــدع اإلحبــاط يصيبــك إن اكنــت األمــور غــر 
واضحــة لــك. فقــد ال حتتــاج أن تفهــم لك يشء. ومــا جيــب عليــك أن 
ــَك،  ــُكلِّ َقْلِب ــَوكَّْل َعــَى الــرَّبِّ ِب ــال، »تَ ــق. وتقــول نلــا األمث ــه هــو أن تث تفعل

ــال 3: 5(. ــْد« )أمث ــَك الَ تَْعَتِم ــَى َفْهِم َوَع

ــو  ــالكنا ه ــم مش ــي ملعظ ــاس احلقي ــنجد أن األس ــة، س ويف انلهاي
ــاة،  ــات احلي ــك، عندمــا نواجــه صعوب عــدم اثلقــة يف صــالح اهلل. ذلل

الفصل 16
دروس من أيوب
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جيــب أن نبــدأ بــأن نفهــم أن الكثــر مــن األمــور اخلاصــة بــاهلل وطرقــه 
 أن اثلقــة، وليــس الفهــم، يه 

ً
تفــوق اكتشــافاتنا. وجيــب أن نــدرك أوال

ــك  ــن أن ــب أن تظ ــرب. وال جي ــع ال ــر م ــن للس ــد اآلم ــاس الوحي األس
جيــب أن تفهــم لك يشء. بــل جيــب أن تثــق يف صــالح اهلل.

حيتفظ اهلل بالسيادة

ادلرس اثلــاين اذلي علمــه يل أيــوب هــو أن اهلل ال يتنــازل أبــًدا عن 
ســيادته. وقــد انســحبت لكمــة الســيادة بشــل أو بآخــر مــن مفرداتنــا 
املســيحية، بينمــا يه لكمــة مهمــة للغايــة. وتعريي للســيادة هــو: أن اهلل 
يفعــل مــا يريــد، عندمــا يريــد، بالطريقــة الــيت يريدهــا، وهــو ال يطلــب 
اتلرصيــح مــن أحــد. وجيــب أن نتكيــف مــع هــذا الواقــع يف تفكرنــا. 
فــال يمكننــا أن خنــر اهلل كيــف جيــب أن يديــر الكــون اذلي يملكــه 

أو كيــف جيــب أن يديــر حياتنــا.

ــن  ــر م ــدوق صغ ــه يف صن ــأن نضع ــا ب ــًدا نل ــمح اهلل أب وال يس
ــع  ــون وض ــنن حياول ــر الس ــاس ىلع م ــت انل ــد رأي ــة. وق ــادئ ادليني املب
ــب  ــك جي ــن، وأن ــق مع ــو طري ــون أن اهلل ه ــم يعلن ــدوق. وه اهلل يف صن
أن تتبــع هــذه املبــادئ، وجيــب أن تعيــش حياتــك بطريقــة معينــة. وىلع 
عكــس اتلوقعــات، يظهــر اهلل بثبــات يف مــاكن آخــر خــارج صندوقهــم. 
ذللــك، ال تهتــم بمحاولــة وضــع لك يشء يف حزمــة صغــرة أنيقــة. فهــذا 

ــع للوقــت. تضيي
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الناموسية

ــي  ــا ل ــات نل ــر اإلاعق ــض أك ــة يه بع ــادئ ادليني ــد واملب القواع
ــب  ــه جي ــة ألن ــة يف الكنيس ــد معين ــد قواع ــب أن توج ــم اهلل. وجي نفه
ــاك  ــيكون هن ــك، س ــالف ذل ــة. فخ ــة معين ــرصف بطريق ــا أن نت علين
ــا  ــد ال جيعلن ــاع القواع ــر أن اتب ــب أن تتذك ــك جي ــام. إال أن ــاك ت ارتب
ــد  ــع قواع ــرى تتب ــة أخ ــت جمموع ــه إن اكن ــم ألن ــذا مه ــراًرا. وه أب
خمتلفــة عــن القواعــد الــي وضعناهــا، فهــذا ال يعــي أنهــم أقــل بــًرا 

ــه. ممــا حنــن علي

ــذه  ــع ه ــن نتب ــد وحن ــاع القواع ــد ىلع اتب ــا يعتم ــإن اكن برن ف
ــون  القواعــد الصحيحــة، لــن يمكــن ألي شــخص آخــر أن يك
ــك  ــي إيمان ــي يه أن تب ــية، ال ــة يه انلاموس ــلة اجلذري ــاًرا. واملش ب
ىلع احلفــاظ ىلع جمموعــة مــن القواعــد أو ىلع احليــاة بمبــادئ معينــة. 

ــًدا. ــاس أب ــوب انل ــر قل ــن تغ ــادئ ل ــد واملب فالقواع

السياسة

عندمــا نصــي مــن أجــل األمــة، مــن اجليــد أن نصــي مــن أجــل 
ــدة  ــن اجلي ــل أن القوان ــب أن تتخي ــك ال جي ــدة. إال أن ــن اجلي القوان
ســتغر انلــاس. فالقوانــن يمكنهــا أن تكبــح الــر بينمــا ال يمكنهــا 
ــن  ــون م ــيحين يصل ــن املس ــد م ــد أن العدي ــراًرا. وأعتق ــج أب أن تنت
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أجــل احلكومــة لــي تقــوم بعمــل الكنيســة. وليســت وظيفــة احلكومــة 
ــتقيمون  ــاس ال يس ــا - فانل ــل يه وظيفتن ــن. ب ــاس صاحل ــل انل أن جتع
بالقواعــد والقوانــن. وإن قمنــا بتغيــر مجيــع القوانــن الســيئة لدولــة 

غــًدا، فذلــك أيًضــا لــن يغــر انلــاس.

واملحصلــة البســيطة ملشــالك أي أمــة يه هــذا: يوجــد الكثــر مــن 
ــاألرشار  ــك، ف ــالوة ىلع ذل ــن. وع ــن الصاحل ــر م ــاس األرشار أك انل
ــد  ــل احلــل الوحي ــن. ب ــزدادون ســوًءا. واحلــل ليــس هــو ســن القوان ي
ــن  ــاس صاحل ــر األرشار إىل أن ــي يغ ــا ل ــود يشء م ــو وج ــيكون ه س

برعــة.

فمــا هــو هــذا احلــل؟ إنــه إجنيــل ملكــوت يســوع املســيح. ذللــك 
ــا ال نقــيض الكثــر مــن الوقــت يف الصــالة مــن أجــل أن تضــع  دعون
ــز ىلع  ــك نرك ــن ذل  م

ً
ــدال ــا ب ــة. ودعون ــن الصحيح ــة القوان احلكوم

ــل. ــر باإلجني ــل اتلبش ــن أج ــالة م الص

اإلجهاض

ــة  ــع حرك ــي م ــبب تعاط ــر بس ــذا األم ــو ه ــوي حن ــعور ق دلي ش
ــا ال  ــل وأن ــة قت ــو جريم ــاض ه ــد أن اإلجه ــا أعتق ــدة. فأن ــاة املؤيَّ احلي
ــة يف أن  ــة حمق ــد أن الكنيس ــك، ال أعتق ــع ذل ــك. وم ــن ذل ــاىض ع أتغ
ــا أن  ــل جيــب علين ــن يمارســون اإلجهــاض. ب ــع عــداوة مــع اذلي تصن
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ــال  ــد ق ــم. فق ــرب عليه ــن احل ــرب، ال أن نش ــبهم لل ــم ونكس حنبه
ــِه  ــَص ِب ــْل ِلَيْخُل ــَم، بَ ــَن اْلَعاَل ــِم ِلَيِدي ــُه ِإَل اْلَعاَل ــِل هللاُ ابَْن ــْم يُرِْس ــُه َل َنَّ

يســوع، »الأ
ــم. أمــا  ــُم« )يوحنــا 3: 17(. وخدمــة اإلدانــة يه خدمــة العهــد القدي اْلَعاَل

ــر. ــة ال ــد فــي خدم ــد اجلدي ــة العه خدم

ــم يــأت يســوع إىل العالــم يلحســب هلــم خطاياهــم. وقــد بــى  ول
ــا ىلع أن  ــبب أرصارن ــا بس ــة ضدن ــن الكراهي ــا م ــداًرا ثابتً ــم ج العال
ــت  ــط. واكن ــك ق ــوع ذل ــل يس ــم يفع ــوءهم. ول ــدى س ــاس بم ــر انل خن
اجلماعــة الوحيــدة الــي اكن يدينهــا يف أي وقــت هــم املتدينــن – واكنــوا 
هــم الوحيــدون اذليــن تســببوا هل يف املشــالك. وهــو نفــس الوضــع ايلــوم. 
وأنــا قــد أصبحــت قلًقــا بشــدة حــول هــذه املســألة ألنــي أعتقــد أن 
ــاس  ــد أن انل ــك. وأعتق ــبب ذل ــع بس ــالة يضي ــوة الص ــن ق ــر م الكث
يعملــون بإنفعــال شــديد تلحقيــق يشء مــا، وهــو إن حــدث، لــن حيــل 

املشــلة. فاإلجنيــل هــو احلــل احلقيــي الوحيــد.

اهلل يعاملنا كأفراد

درس رائــع آخــر قــد فهمتــه أيًضــا مــن أيــوب هــو أن اهلل يتعامــل 
معــك ومــي كأفــراد. وأنــه ليــس دليــه خطة عمــل واحــدة للجميــع. بل 
دليــه خطــة حمــددة وتفصيليــة لل حيــاة، بمــا يف ذلــك حياتــك وحيايت، 
ألننــا مجيًعــا خمتلفــون. ويعــي هــذا أنــه مــن احلماقــة أن نقارن أنفســنا 
باملســيحين اآلخريــن، كمــا خيرنــا بولــس يف كورنثــوس اثلانيــة 10 :12: 
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َنََّنــا الَ نَْجَتــِرُئ أَْن نَُعــدَّ أَنُْفَســَنا بَْيــَن َقــْوٍم ِمــَن الَِّذيــَن يَْمَدُحوَن أَنُْفَســُهْم، َوالَ 
»الأ

أَْن نَُقاِبــَل أَنُْفَســَنا ِبِهــْم. بَــْل ُهــْم ِإْذ يَِقيُســوَن أَنُْفَســُهْم َعَلــى أَنُْفِســِهْم، َويَُقاِبُلــوَن 

أَنُْفَســُهْم ِبأَنُْفِســِهْم، الَ يَْفَهُمــوَن«.

فمــن احلماقــة أن تقيــس نفســك ىلع مســيحين آخريــن. وال 
ــره؛  ــالن وغ ــل ف ــن أج ــك م ــل ذل ــد فع ــول: "اهلل ق ــك أن تق يمكن
ذللــك، اهلل ســيفعل هــذا يل". وحقيقــة أن اهلل فعــل شــيئًا لــألخ جــورج 
أو األخــت مــاري ليــس ســببًا لــي تعتقــد بأنــه ســيفعل نفــس الــيء 
ــة  ــون خمتلف ــد تك ــك ق ــيئة اهلل ل ــو أن مش ــبب ه ــك. والس ــن أجل م

ــرد. ــورك كف ــيئة اهلل يف لك أم ــف مش ــب أن تكتش ــا. وجي تماًم

اهلل دليــه هــدف خــاص ومتفــرد حنــو حيــاة لك شــخص. ويتضــح 
هــذا بوضــوح شــديد يف حادثــة جندهــا يف نهايــة خدمــة يســوع األرضية 
بعــد قيامتــه. فــي يوحنــا 21، أخــر يســوع بطــرس بمــا ســيحدث هل يف 
ــرب  ــي بالق ــا يم ــا رأى يوحن ــرس، عندم ــال بط ــم ق ــه. ث ــة حيات نهاي
، َوهــَذا َمــا َلــُه؟« )يوحنــا 21:21(. فمــاذا اكن رد يســوع ىلع  منــه، »يَــا رَبُّ
ــَت!«  ي أَنْ ِ

ــىف ــَك؟ اتَْبْع ــاَذا َل ــيَء، َفَم َّ أَِج ــىت ــى َح ــُه يَْبَق ــاُء أَنَّ ــُت أََش ــرس؟ »ِإْن ُكْن بط
)يوحنــا 21 : 22(. وبعبــارة أخــرى، هــذا ليــس مــن شــأنك يــا بطــرس.

فيجــب علينــا أال نبــي توقعاتنــا ىلع مــا فعلــه اهلل يف حياة شــخص 
آخــر. ملــاذا؟ ألن اهلل دليــه مقاصــد خاصــة لــك وهــذا يشء مثــر، ويه 
ــو  ــة. وه ــورة فردي ــه بص ــم خطط ــاهلل يصم ــك. ف ــا ل ــة خصيًص مصمم
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ال ينتــج املالبــس للرجــال أو النســاء بكميــات ضخمــة – بــل يصمــم 
قيــاس لك واحــد بمفــرده.

مقاصد اهلل ستتحقق

درس رائــع آخــر مــن قصــة أيــوب هــو أن اهلل ال يَــِكل يف الســي 
تلنفيــذ مقاصــده. فهــو ســيتبع اخلطــة الــي وضعهــا حلياتــك بال هــوادة. 
ويف أي حلظــة يمكنــك أن تقــول، "توقــف، يــا اهلل، فأنــا ال أريــد املزيــد!" 
واســتجابة ىلع هــذا الرصخــة، ســوف يرتاجــع اهلل. إال أنــك إن طلبــت 

منــه أن يتوقــف ســيكون ذلــك مــن الغبــاء الشــديد.

ــًدا  ــوب. فقــد رأى اهلل رجــاًل فري ــه خطــة خاصــة ألي اهلل اكن دلي
ويمكنــه أن يصنــع منــه شــيئًا ال يســتطيع أن يصنعــه مــن أي شــخص 
آخــر ىلع وجــه األرض. وقــد اســتلزمت خطتــه اتلضحيــة بــكل قطيــع 
ــذه  ــرة. ولك ه ــاءه الع ــكل أبن ــده، وب ــض عبي ــوب، وببع ــية أي ماش
اتلضحيــة اكنــت لغــرض واحــد وهــو أن اهلل يمكنــه أن يشــق طريقــه 
يف حيــاة أيــوب. وهــذه فكــرة مذهلــة! فبمعــى آخــر، لــن يتوقــف اهلل 

ــك. ــا يف حيات ــي يريده ــج ال ــول ىلع انلتائ ــد أي يشء للحص عن

وكمــا قلــت، يمكنــك أن تطلــب منــه أن يتوقــف. ومــن املمكــن 
ــن أن  ــة يمك ــر اكرث ــتكون أك ــذه س ــردك. إال أن ه ــرتكك بمف هل أن ي
ــل  ــف يتعام ــول هلل كي ــا أن نق ــال يمكنن ــالق. ف ــك ىلع اإلط ــدث ل حت



ملاذا حتدث أمور صعبة لشعب اهلل

 148

ــا اهلل.  ــل به ــب أن يعم ــي جي ــروط ال ــع ال ــا أن نض ــا. وال يمكنن معن
ــر  ــف يدي ــول هل كي ــا أن نق ــاج من ــو ال حيت ــيادة وه ــب الس ــو صاح فه

ــه. ــا في ــا ومصرن حياتن

ــوب  ــدي دلروس أي ــرى املنظــور األب ويف الفصــل اتلــايل، ســوف ن
ــا. ودروس حياتن

 



 149

بينمــا نــدرس معامــالت اهلل مــع أيــوب، ســنبدأ يف إدراك أن 
ــد  ــد نعتق ــا. فق ــة عــن أولوياتن ــا تكــون خمتلف ــات اهلل نلــا ربم أولوي
أن شــيئًا مــا مهًمــا، بينمــا قــد يــرى اهلل األشــياء بشــل خمتلــف تماًمــا.

ــا، اهلل يضــع  ــة؛ وثانيً ــوق املادي ــة ف ــور الروحي ــع األم ، اهلل يض
ً

أوال
األمــور األبديــة فــوق الزمنيــة. ولــن يضــي اهلل أبــًدا بــأي يشء أبــدي 
ــام  ــة أم ــع األبدي ــو يض ــا وه ــل دائًم ــو يعم ــي. فه ــل يشء زم ــن أج م
عينيــه. ولــن يمكننــا إال عندمــا نصــل إىل األبديــة أن ننظــر إىل الــوراء 
ــذه  ــة لك ه ــا اآلن رؤي ــال يمكنن ــا. ف ــن أجلن ــه اهلل م ــا فعل ــرى م ون

ــة. ــان واثلق ــر باإليم ــب أن نس ــل جي ــور. ب األم

تؤثــر يّف دائًمــا فقــرة رائعــة كتبهــا هدســون تايلــور. وهــو اكن أحــد 
ــن  ــة الص ــس بعث ــر، ومؤس ــع ع ــرن اتلاس ــاء يف الق ــلن العظم املرس
ادلاخليــة ورجــل اهلل اذلي اكن دليــه رؤيــة للصــن. وقــد كتــب يف ماكن 
مــا بالقــرب مــن نهايــة حياتــه، "كنــت معتــاًدا أن أملــك رؤيــة واضحة 
ملــا كنــت ســأفعله هلل. إال أن ذلــك ال حيــدث اآلن - فأنــا فقــط أحتــرك 
باثلقــة". وهــذا هــو انلضــج. فليــس انلضــج أن تصبــح أكــر ذاكًء. بــل 

أن تصبــح أكــر ثقــة.

الفصل 17
األبدية أمام عينيه
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اهلل يتمتع بإخالصنا

ــر  ــه أن يفتخ ــوب أن اهلل يمكن ــة أي ــن قص ــرى م ــا أن ن يمكنن
خبدامــه املخلصــن. وأنــا أســتخدم هــذه العبــارة حبــذر ألن اهلل ليــس 
مصابًــا بالكريــاء. ومــع ذلــك، فــاهلل يفــرح باذليــن يفعلــون مشــيئته. 

ــوب 1: 8: ــيطان يف أي ــاهل اهلل للش ــا ق ــرى م ــرة أخ ــل م وتأم

َنَّــُه َلْيــَس ِمْثُلــُه ِفــي االأَرِْض. رَُجــٌل 
»َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعَلــى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ الأ
.» ــرِّ ــِن الشَّ ِقــي هللاَ َويَِحيــُد َع ــٌل َوُمْســَتِقيٌم، يَتَّ َكاِم

ــه إىل  ــار علي ــه أش ــة أن ــوب دلرج ــن أي ــًدا م ــروًرا ج اكن اهلل م
الشــيطان. وقــد قــال اهلل يف األســاس، "يــا شــيطان، أنــت لــم تنجــح معه؛ 
فهــو يتبعــي". وحنــن نعــرف مــا قــاهل الشــيطان: "حســنًا، فقــط خــذ مــا 

يمتلكــه ودعنــا نــرى مــا ســيحدث بعــد ذلــك."

ويتكرر املشهد يف املرة اثلانية الي ظهر فيها الشيطان:

َنَّــُه َلْيــَس 
ــْيَطاِن: »َهــْل َجَعْلــَت َقْلَبــَك َعَلــى َعْبــِدي أَيُّــوَب؟ الأ »َفَقــاَل الــرَّبُّ ِللشَّ

. َوِإَلــى االآَن  ــرِّ ِقــي هللاَ َويَِحيــُد َعــِن الشَّ ــُه ِفــي االأَرِْض. رَُجــٌل َكاِمــٌل َوُمْســَتِقيٌم يَتَّ ِمْثُل

ْجَتِنــي َعَلْيــِه الأَبَْتِلَعــُه ِبــاَ َســَبٍب«. )أيــوب 2: 3( ــٌك ِبَكَماِلــِه، َوَقــْد َهيَّ ُهــَو ُمَتَمسِّ

ــد  ــك؟ وق ــر علي ــد يش ــذا أن اهلل ق ــرأ ه ــت تق ــدرك وأن ــل ت ه
يقــول عنــك للشــيطان، "يــا شــيطان، هــل فكــرت يف ذلــك الشــخص؟ 
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إنهــم خملصــون. وقــد مــروا بوقــت عصيــب. ولــم يستســلموا أبــًدا. ولــم 
ينكــروين أبــًدا. وقــد ظلــوا خملصــن تلكريســهم األول". ففكــرة أن اهلل 

يمكنــه أن يفتخــر بنــا يه أمــر مثــر!

منظور مساوي

يعطينــا ســفر أيــوب أيًضــا منظــوًرا ســماوًيا ألحــداث األرض، وهــو 
أمــر متفــرد يف الكتــاب املقــدس. فعندمــا نقــرأ قصــة أيوب، حنــن نقرأها 
يف ضــوء ما حــدث يف الســماء قبل أن تبــدأ القصــة ىلع األرض. ويكون 
ــول: ــيطان ويق ــوب للش ــه اهلل ىلع أي ــر في ــيناريو اذلي يش ــا الس دلين

ــاًك  ــزال متمس ــو ال ي ــه. فه ــح مع ــم تنج ــك ل ــيطان، إن ــا الش "أيه
ــه." ــور ب ــا فخ ــتقامته. وأن باس

قــد عملــت لســنوات عديــدة لــي أعلــن لكمــة اهلل بصــوت اعٍل. 
وقــد اكتشــفت أنــه عندما أنــال إعالنـًـا جديًدا مــن اهلل وأبــدأ بإعالنه، 
حيــدث يشء مبــارشة تقريبًــا يلعيقــي. وســتحدث بعــض األمــور الــي 
ــالن  ــذا اإلع ــع ه ــدف إىل وض ــي ته ــة ال ــاك أو اإلاعق ــبب االرتب تس
جانبًــا. أو قــد توجــد حماولــة مــن العــدو إلثبــات أن هــذا اإلعــالن غر 
صحيــح، أو ملحاولــة إقنــايع أين ال أســتطيع أن أعلــن أنــه هــو احلــق.

ــتمر يف  ــل سأس ــراًرا - فه ــا ق ــه دائًم ــة، أواج ــذه انلقط ــد ه وعن
ــا  ــه؟ ولكم ــا أفعل ــي يلع م ــروف تم ــأدع الظ ــر أم س ــذا األم ــالن ه إع
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ــذا  ــؤرشات أن ه ــد م ــدة، ألن أح ــة جي ــره عالم ــك، أعت ــدث ذل ح
ــا  ــا تواجهن ــه. وعندم ــيطان يعارض ــو أن الش ــيئة اهلل ه ــر يف مش األم

ــض األذى. ــيطان بع ــبب للش ــا نس ــي أنن ــذا يع ــدو، فه ــة الع مقاوم

إعالن مصرينا

اكن دلى اهلل خطــة وأهــداف نهائيــة أليــوب، وباملثــل فــاهلل دليــه 
ــذه  ــة ه ــداف اهلل انلهائي ــيح. وأه ــا يف املس ــة نل ــة عظيم ــداف نهائي أه
ــور ال  ــون أم ــا تك ــا اهلل نل ــي خططه ــور ال ــكاد األم ــة. وت مذهل

ــس 2: 4 - 6: ــس يف أفس ــب بول ق. ويكت ــدَّ تص

َنــا ِبَهــا،  ِتــِه اْلَكِثيــرَِة الَِّتــي أََحبَّ »اَهللُ الَّــِذي ُهــَو َغِنــيٌّ ِفــي الرَّْحَمــِة، ِمــْن أَْجــِل َمَحبَّ
ــا  ــوَن   َوأََقاَمَن ــْم ُمَخلَُّص ــِة أَنُْت ْعَم ــيِح   ِبالنِّ ــَع اْلَمِس ــا َم ــا أَْحَيانَ ــَواٌت ِباْلَخَطايَ ــُن أَْم َونَْح

ــَماِويَّاِت ِفــي اْلَمِســيِح يَُســوَع«. َمَعــُه، َوأَْجَلَســَنا َمَعــُه ِفــي السَّ

وتقــول بعــض الرتمجــات، "أجلســنا معــه ىلع العــرش." فــاهلل قــد 
أحيانــا مــع املســيح. وقــد أقامنــا معــه. وقــد أجلســنا معــه ىلع العــرش. 
ــا  ــم يمنحن ــتقبل. ث ــس يف املس ــايض ولي ــك يف امل ــدث لك ذل ــد ح وق

ــة 7: ــبب يف آي ــس الس بول

ُهــوِر االآِتَيــِة ِغَنــى ِنْعَمِتــِه اْلَفاِئــَق، ِباللُّْطــِف َعَلْيَنــا ِفــي اْلَمِســيِح  »ِلُيْظِهــَر ِفــي الدُّ
يَُسوَع«.
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ــوا  ــن اكن ــاة اذلي ــؤالء اخلط ــول، "ه ــاهلل يق ــل! ف ــر مذه ــذا فك وه
ــم.  ــهم، وأقيمه ــأخلصهم، وأقدس ــا س ــن – أن ــن، وتائه ــن، وجنس متمردي
ــة، ســيكونون هــم اإلثبــات لــل الكــون عــن نعمــي".  وطــوال األبدي
فــإن اكنــت هــذه يه وجهتنــا، فــال عجــب أن نمــر ببعــض االختبــارات.

ــاذا  ــنفهم مل ــة، س ــور األبدي ــن منظ ــوب م ــرى دروس أي ــا ن وعندم
ــا. ــن أجلن ــد اهلل م ــق مقاص ــارع تلحقي ــب أن نس جي
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ــه هلإ  ــه ألن ــن نفس ــن ع ــة يلعل ــتخدم اهلل لك يشء يف اخلليق يس
يعلــن عــن ذاتــه. وتكشــف نلــا جوانــب عديــدة مــن اخلليقــة عــن 
اهلل بطــرق خمتلفــة. أمــا عندمــا أراد اهلل أن يعلــن نعمتــه، فقــد اختــار 
ــع،  ــوت اجلمي ــع اله ــأقوهل م ــا س ــب م ــك. وال يتناس ــم ذل ــاة يلتم اخلط
إال أنــه اكن علينــا أن خنطــئ لــي يعلــن اهلل عــن نعمتــه. ولــن يتفــق 

ــو. ــه للت ابلعــض مــي، وهلــم لك احلــق يف اســتثناء مــا قلت

ــرد  ــب املتف ــذا اجلان ــن ه ــار اهلل أن يعل ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
مــن شــخصيته، الــي يه نعمتــه، مــن خــالل اخلطــاة املفديــن. 
ذللــك، فطــوال األبديــة، ســيتفرس فينــا املالئكــة بذهــول وإعجــاب 

ــم". ــل اهلل معه ــاذا فع ــروا م ــيقولون، "انظ وس

ويوضح بولس هذه احلقيقة يف أفسس 2 :10:

َنََّنــا نَْحــُن َعَمُلــُه، َمْخُلوِقيــَن ِفــي اْلَمِســيِح يَُســوَع الأَْعَمــال َصاِلَحــٍة، َقــْد َســَبَق 
»الأ

َهــا ِلَكــْي نَْســُلَك ِفيَهــا«. هللاُ َفأََعدَّ

 ، poiema تباركــي اللمــة ايلونانيــة الي تعــي »َعَمُلــُه«، ويه لكمــة

الفصل 18
إظهار حكمة اهلل
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الــي تعطينــا اللمــة اإلجنلزييــة الي تعــي قصيدة شــعر. فنحــن قصيدة 
اهلل، أي عملــه الفــي الرائــع. واحلقيقــة املذهلــة يه أن اهلل قــد ذهــب 
ــا  ــي حيتاجه ــام ال ــواد اخل ــل ىلع امل ــي حيص ــردة ل ــن اخل ــة م إىل كوم

ملجــرد إثبــات مــا يمكــن أن يفعلــه كخالــق.

ويؤكد بولس هذه احلقيقة يف أفسس 3: 8 - 9:

يِســيَن ]الحــظ كيــف يتضــع بولــس، قائــاًل أنــه أصغــر  »ِلــي أَنَــا أَْصَغــَر َجِميــِع اْلِقدِّ
ــِذي الَ  ــيِح الَّ ــى اْلَمِس ــِم ِبِغَن ــَن االأَُم ــَر بَْي ــُة، أَْن أُبَشِّ ْعَم ــِذِه النِّ ــْت ه الجميــع[، أُْعِطَي
ُهــوِر ِفــي هللاِ  ــرِّ اْلَمْكُتــوِم ُمْنــُذ الدُّ يُْســَتْقَصى، َوأُِنيــَر اْلَجِميــَع ِفــي َمــا ُهــَو َشــِرَكُة السِّ

ــِق اْلَجِميــِع ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح«. َخاِل

ومــرة أخــرى، أجــد هــذا األمــر مذهــاًل. فقــد اكن دلى اهلل خطــة 
ــهد. ولك  ــت يف املش ــا وأن ــا أن ــى ظهرن ــا ح ــف عنه ــم يكش ــة، ل رسي
األزمنــة الســابقة لــم تكــن تعــرف أي يشء عــن هــذه اخلطــة الريــة.

ويني بولس هذه الفقرة بأن يذكر مقاصد خطة اهلل يف أفسس 3 :10:

ــَماِويَّاِت، ِبَواِســَطِة  ــاَِطيِن ِفــي السَّ َؤَســاِء َوالسَّ »ِلَكــْي يَُعــرََّف االآَن ِعْنــَد الرُّ
َعــِة«. اْلُمَتَنوِّ ِبِحْكَمــِة هللاِ  اْلَكِنيَســِة، 

ــة تعــي "متعــددة  ــِة« يه لكمــة يوناني َع ــي تعــي »اْلُمَتَنوِّ واللمــة ال
اجلوانــب". وعلينــا أن نكــون ذلــك ادليلــل  ىلع حكمــة اهلل املتعــددة 
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ــا  اجلوانــب جلميــع الاكئنــات الســماوية. فــل واحــد منــا ســيُظِهر جانبً
ــا. فدعــي أشــجعك مــرة  ــا مــن حكمــة اهلل. وهــذا هــو مصرن خمتلًف

أخــرى أن تتحمــل! فــال تستســلم - ألنــك ســتندم إن فعلــت ذلــك.

إهلام الروح

بينمــا نســى أنــا وأنــت إىل تطبيــق دروس قصــة أيــوب ىلع حياتنــا، 
توجــد نقطــة أخــرة أريــد أن أقدمهــا، ويه مهمــة جــًدا. فتقــول رســالة 
«. ولكمــة  ٍ َخــاصٍّ ِة اْلِكَتــاِب َلْيَســْت ِمــْن تَْفِســري بطــرس اثلانيــة 1 :20، »أَنَّ ُكلَّ نُُبــوَّ
« تعــي "شــخيص". فــال يمكننــا تقديــم تفســرنا الشــخيص عــن  »َخــاصٍّ
ــاب املقــدس وهل  ــاب املقــدس. وال يوجــد إال مفــر واحــد للكت الكت
الســلطان لعمــل ذلــك. فمــن هــو هــذا املفــر؟ هــو الــروح القــدس. 
ــم  ــا إن ل ــرة، بينم ــا الصغ ــا والهوتياتن ــا نظرياتن ــون دلين ــد تك فق
يكــن الــروح القــدس هــو اذلي يلهــم إدراكنــا ويعلــن عــن حقيقــة 

لكمــة اهلل، فلــن حتقــق لكمــة اهلل أي شــيئ.

لكمــا طــال مســري مع الــرب، زاد ما أعرفــه بأننا ال نعــرف حق اهلل 
إال مــن خــالل اإلعــالن. فقد نــدرس الكتــاب املقدس ونعرفــه عن ظهر 
قلــب. إال أننــا لن نــرى حًقــا أي شــيئ إال إن أعلنــه الروح القــدس نلا.

ودعونــا نلــي نظــرة ىلع مثــل صغــر يوضــح هــذا األمــر بوضــوح. 
ــاب  ــا – أي الكت ــالن اذلي دلين ــيان لإلع ــالن أساس ــا اعم ــن دلين فنح
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ــتجد  ــو، س ــر إىل ابليان ــت تنظ ــأن كن ــدس. ف ــروح الق ــدس وال املق
ــا،  ــا أبيًض ــه أداة حمــدودة. وهــو يتكــون مــن اثنــن ومخســن مفتاًح أن
ومــن ســتة وثالثــن مفتاًحــا أســوًدا، وهــذه املفاتيــح تمتــد ىلع ســبعة 
أوكتافــات )جممــواعت موســيقية(. ذللــك، فــي هلــا حــدود معينــة. ومــع 
ذلــك، عندمــا جيلــس اعزف بيانــو بــارع، يبــدو أنــه ال يوجــد حــدود 

ــو. ــذا ابليان ــن ه ــا م ــه إنتاجه ــي يمكن ــيىق ال للموس

ــروح  ــو ال ــو ه ــدس واعزف ابليان ــاب املق ــو الكت ــو ه وابليان
ــا  ــي يلعبه ــك ال ــة يه تل ــدة ذات القيم ــان الوحي ــدس. واألحل الق
الــروح القــدس. ومــن الواضــح أنــه ال يوجــد أي حــدود لقدرتــه ىلع 
ــا نعــرف  ــًدا يف أنن اإلعــالن - فــي ال تنتــي! وجيــب أال نفكــر أب
ــدس  ــروح الق ــع ال ــك يمن ــدس ألن ذل ــاب املق ــن الكت لك يشء ع
مــن اتلدخــل. فيمكننــا أن نشــكر اهلل ىلع مــا نعرفــه – إال أنــه جيــب 

ــم نعرفــه بعــد. ــا أن نفســح املجــال ملــا ل ــا دائًم علين

اإلعالن له تكلفة من الوقت

أنــا قــد تعلمــت أن اســتقبال اإلعــالن يســتغرق وقتًــا. فيجــب أن 
نكــون مســتعدين لالنتظــار أمــام اهلل واتلأمــل يف الكتــاب املقــدس. 
ــن،  ــر قائل ــم نفك ــق ث ــر دقائ ــدم هل ع ــأن نق ــرع ب ــا الت وال يمكنن
"هــذا لك يشء. لــم يتحــدث اهلل يف عــر دقائــق. وجيــب يلعَّ أن أذهب". 
وهــذا ليــس أمــًرا ســهاًل للبعــض مــن اذليــن دليهــم جــداول مزدمحــة 
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ــا نقــول هــذا، ســنجد  جــًدا. إال أن اإلعــالن يتطلــب الوقــت. وعندم
ــا إىل احلــد  ــأيت عندمــا تصــل توقعاتن أيًضــا أن اإلعــالن يمكــن أن ي
األدىن هلــا بأنــه ســيأيت - ذلا جيــب أن نكــون مســتعدين لإلســتجابة هل. 

والغريــب أن اإلعــالن يــأيت يل اغبًلــا عندمــا أقــوم باحلالقــة.

وكمثــال، يف أحــد األيــام اعم 1966، كنــت أفكــر يف خدمــة املبــر. 
ا". فقال  ً وكنــت أنظــر إىل املرآة وأقــول نلفي: "بالطبع، أنت لســت مبــِرّ
يل الــروح القــدس مبــارشة، "يمكنك أن تكــون مبــًرا إن أردت ذلك". 

ــه اكن  ــة، إال أن ــذه الطريق ــي به ــًدا يف نف ــر أب ــن ألفك ــم أك ول
إعالنـًـا. وقــد قبلــت مــا قــاهل الــروح القــدس كلمــة مــن اهلل يل. واآلن 
ــا إن  ــر. أم ــر آخ ــد مب ــم يوج ــر إن ل ــة املب ــوم خبدم ــي أن أق يمكن
اكن يوجــد مبــرون آخــرون، فســأفعل شــيئًا آخــر. ومــن خــالل تلــك 
اخلــرة، أراين اهلل أين كنــت أضــع حــدوًدا ملــا يمكنــه أن يفعلــه يب. فــال 

تضــع أي حــدود نلفســك إال تلــك الــي يضعهــا اهلل.

عشرة دروس مفيدة

ــوب.  ــن أي ــتخلصتها م ــي اس ــرة ال ــتنتاجات الع ــي االس ــا ي فيم
ــة دروس  ــى بإضاف ــا - أو ح ــوم بتطبيقه ــرتدد يف أن تق ــوك ال ت وأرج

ــم. ــك هل ــة ب خاص

1(  ال يمكننا أبًدا أن نفهم مجيع معامالت اهلل.
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2(  اهلل ال يتنــازل أبــًدا عــن ســيادته. وهــو ال خيضــع أبــًدا ملجموعة 
مــن القواعــد ادلينية.

3(  يتعامل اهلل مع لك منا كأفراد.
4(  من الغباء أن نقارن أنفسنا باآلخرين.

5(  اهلل دليه هدف خاص ومتفرد لل حياة.

6(  اهلل ال يِكل يف سعيه تلحقيق مقاصده.
ــور  ــع األم ــو يض ــا. فه ــن أولوياتن ــف ع ــات اهلل ختتل 7(  أولوي

ــة. ــوق الزمني ــة ف ــة، واألبدي ــوق املادي ــة ف الروحي
8(  اهلل يفتخر خبدامه األبرار.

دلينــا مصــر عظيــم. فســوف نكــون إثبــات نعمــة اهلل لــل    )9
ــور. ــر لك العص ــون ع الك

10(  املفــر الوحيــد للكتــاب املقــدس هــو الــروح القــدس. 
ــو اعزف  ــدس ه ــروح الق ــو. وال ــو ابليان ــدس ه ــاب املق فالكت
ــدع  ــا أن ن ــان، علين ــد األحل ــمع أح ــا أن نس ــو. وإن أردن ابليان
اعزف ابليانــو يلعــب. وخــالف ذلــك ســيكون دلينــا جمــرد أداة.

ــل  ــة أم ــعر خبيب ــد تش ــة، ق ــذه ادلراس ــة ه ــل إىل نهاي ــا نص وبينم
ــع  ــل مجي ــئلتك أو ح ــع أس ــة ىلع مجي ــن اإلجاب ــن م ــم أتمك ــي ل ألن
ــتطيع أن  ــا ال أس ــة، أن ــت يف ابلداي ــا قل ــك، فكم ــع ذل ــك. وم معضالت

ــات. ــك لك اإلجاب أمنح
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فــال أحــد منــا ســيفهم اهلل وطرقــه بالاكمــل. وإن اســتطعنا ذلــك 
ــا  ــه. وكم ــة ب ــم اثلق ــًدا أن نتعل ــاج أب ــن حنت ــو اهلل ول ــون ه ــن يك فل
تعلَّــم أيــوب، اهلل يعلــم مــا يفعلــه - وهــذا جيــب أن يكــون اكفيـًـا نلــا.

ويف اخلتام، دعونا نفكر مرة أخرى يف لكمات يعقوب اذلي كتب:

ــِة  ــُر الرَّْحَم ــرَّبَّ َكِثي َنَّ ال
. الأ ــرَّبِّ ــَة ال ــْم َعاِقَب ــوَب َوَرأَيُْت ــِر أَيُّ ــِمْعُتْم ِبَصْب ــْد َس »َق

َوَرُؤوٌف«. )يعقــوب 5: 11(

وأنــا أثــق أنــه بمــا أنــك قــرأت هــذه ادلراســة عــن حيــاة أيــوب، 
فســتجد يف داخلــك أنــك تنمــو يف ثقتــك بصــالح اهلل حنــوك. وأرجو أن 
تطــور القــدرة ىلع اتلحمــل ممــا يــؤدي إىل انلضــج - حــى إن كنــت ال 

تفهــم لك مــا قــد حيــدث يف حياتــك.

وأنــا أشــجعك ىلع الوقــوف ثابتـًـا يف إيمانــك، مــع العلــم أن مقاصد 
اهلل يف انلهايــة يه إظهــار شــفقته ورمحتــه لــك. وهــو بصــدد أن جيعلــك 

إثباتـًـا جميــًدا لــل الكــون عــن نعمتــه العظيمــة وحمبتــه لك.
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ــة  ــن. درس ايلوناني ــن بريطانيَّ ــد ألبوي ــس يف اهلن ــك برن ُودل ديري
والالتينيــة يف إثنــن من أشــهر املعاهــد اتلعليمية، جامعة إيتــون وجامعة 
كمريــدج مــن 1940 إىل 1949. حصــل ىلع الزمالة من جامعــة –––– كمريدج 
ــة  ــة واآلرامي ــة. درس العري ــة واحلديث ــفة القديم ــص يف الفلس وختص
ــدس.  ــة يف الق ــة العري ــدج واجلامع ــة كمري ــن جامع ــاً يف لك م أيض
ــك عــدداً مــن اللغــات املعــارصة. ــك يتحــدث ديري ــة إىل ذل وباإلضاف

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنن احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاين كمــرف مستشــى، إخت ــش الريط اجلي

ــيح.  ــوع املس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتن لم أقابل ما جيعلي أتغر من جهتهما:

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعرصي.

هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

نبذة عن حياة الكاتب
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ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل  يف نهاي
ــه األوىل  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق ــش الريط ــله اجلي أرس
يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــي ثلمــاين فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إاعدة 
ــا  ــا يف كيني ــك ويلدي ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إرسائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا اتلاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــالن كمعلمــن، تبني
يلديــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن 
ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس. 

ــمر 1998. ــت روث يف ديس توفي

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــزي فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف العالــم 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم يف 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــزي ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
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ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرات مــن مــدارس الكت
اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الرنامــج الكــرازي العالــيم، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة – لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
بواليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرتايلا وكن و أس

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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ة ▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة اىل الير
  الصالة أرسار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه للا.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 . مواهب الروح القدس ▪

 
 ستقبل وعود للا. ا   ▪
 للا لماذا تحدث أمور صعبة لشعب   ▪
 قدس للرب  ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة اإللهية العظىم ▪
 . بوةاأل  ▪
▪  .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة.  ▪  رسر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر للا من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟  ▪
 . الخالص الكامل ▪
 . المحبة المرسفة ▪
 الصالة من أجل الحكومة.  ▪
 .للا لحياتكمشيئة  ▪
 أقوى ثالث كلمات.  ▪
 من المرارة اىل الفرح.  ▪
  نعمة للا. ث ▪

 ق ف 

إصدارات أخرى لديريك برنس 
  بالعربية 

 كتب: 
 . اسس اإليمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . اإليمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول اىل محض  للا  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة اىل الير
  الصالة أرسار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه للا.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 . مواهب الروح القدس ▪

 
 ستقبل وعود للا. ا   ▪
 للا لماذا تحدث أمور صعبة لشعب   ▪
 قدس للرب  ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة اإللهية العظىم ▪
 . بوةاأل  ▪
▪  .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة.  ▪  رسر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر للا من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟  ▪
 . الخالص الكامل ▪
 . المحبة المرسفة ▪
 الصالة من أجل الحكومة.  ▪
 .للا لحياتكمشيئة  ▪
 أقوى ثالث كلمات.  ▪
 من المرارة اىل الفرح.  ▪
  نعمة للا. ث ▪

 ق ف 
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