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اجلزء األول

مقدمة
ملــاذا حتــدث املــآيس لشــعب اهلل ،وخاصــة أوئلــك اذليــن حييــون
حيــاة مثايلــة مــن اإليمــان واخلدمــة؟ وإن اكن اهلل صاحلًــا ،فلمــاذا
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 ً
دائمــا أعمــق
تســاؤالت قلوبنــا.

ومــن خــريت ،يوجــد ســببان رئيســيان جيعالننــا جنتــاز باألوقــات
الصعبــة جـ ً
ـدا – 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

مبــادرة اهلل باملصاعــب بدافــع رغبتــه يف ترقيتنــا إىل مســتوى جديــد

مــن العالقــة احلميمــة معــه .وســيمكننا أن جنــد أن هــذا الســبب اثلــاين
يف صميــم قصــة أيــوب.
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وهــذا الكتــاب هــو حماولــة الستكشــاف بعــض هــذه األســئلة،

وإن لــم يكــن بالــرورة لإلجابــة عليهــا .وســنتناول هــذه القضيــة
ً
يف جزئــن كمــا هــو مذكــور ســابقا .فــي ابلدايــة ،ســوف نستكشــف
املشــلة الشــائعة واخلاطئــة املتمثلــة يف الســي لالســتقالل عــن اهلل.

ومــن هــذه القاعــدة ،ســنوجه إنتباهنــا إىل دراســة موجــزة لســفر أيــوب.

وأنــا أرجــو أن تفتــح اآلفــاق اجلديــدة هلــذه ادلراســة قلبــك وعقلــك
َّ
ىلع الطــرق غــر املتوقعــة الــي خيتارهــا اهلل للتعامــل معنــا.
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

أن يفاجئــك هــذا  -ألنــه لــن يمكــن ألي أحــد منــا أن يفهــم اهلل

وطرقــه بالاكمــل .فــإن اســتطعنا ذلــك ،لــن يكــون هــو اهلل.

اثنان من اآليات املفيدة
ســلطت فقرتــان مــن الكتــاب املقــدس الضــوء ىلع هــذه القضيــة

مــن األســئلة الــي لــم تتــم اإلجابــة عليهــا .فــي روميــة  ،33 :11يقــول

بولــس عــن اهلل:

االس ِتق َْص ِاء!»
َ
«ما أَبْ َع َد أَ ْحك ََام ُه َع ِن ا ْلف َْح ِص َو ُط ُرق َُه َع ِن ْ
فــإن حاولــت ابلحــث يف أحــام اهلل ،لــن يمكنــك أن تصــل
6
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إىل األعمــاق .وباملثــل ،إن حاولــت أن تعــرف لك طــرق اهلل ،فســوف

تكتشــف أن مــا وصلــت إيلــه قــد تــم اكتشــافه يف املــايض .وإدراكك

هلــذا الواقــع سيســاعدك بشــل ال حــدود هل ،وهــذا لــن حيــدث إال مــن
خــال إدراكك أن األحــداث والظــروف ســوف حتــدث يف حياتــك وقــد
ـدا كمــا قــد ال تعــرف أســبابها أبـ ً
ال تفهمهــا أبـ ً
ـدا.
والفقرة اثلانية ،يه اليت يعرفها معظمنا ،ويه أمثال :5 :3
الر ِّب ِبك ُِّل َق ْل ِبكَ َ ،و َع َلى َف ْه ِمكَ ال َ تَ ْع َت ِم ْد».
«تَ َوك َّْل َع َلى َّ
قبــل بضــع ســنوات اكنــت زوجــي ،روث ،تعــاين مــن مشــلة يف

رقبتهــا .ويف ســياق طلــب الــرب ،أظهــر هلــا مــن هــذه اآليــة يف األمثــال
ً
أنهــا اكنــت يف الواقــع ال تطيــع الكتــاب املقــدس .وبــدل مــن اثلقــة

بالــرب ،اكنــت حتــاول فهــم مــا جيــري يف رقبتهــا ومــا جيــب عليهــا أن
تفعلــه حنــو ذلــك .فهــل ســبق لــك أن فعلــت ذلــك؟ أنــا فعلــت ذلــك
ً
باتلأكيــد ،ومــع ذلــك فهــذا االجتــاه مــن جانبنــا يتعــارض حقــا مــع
الكتــاب املقــدس.

وتقــول هــذه األيــة مــن الكتــاب املقــدس أننــا جيــب أن نثــق يف

الــرب ونتــل عليــه بــكل قلوبنــا وأال نتــل ىلع فهمنــا .فليــس مــن

اخلطــأ أن تريــد أن تفهــم .إال أن فهمنــا جيــب أن يــأيت بعــد اثلقــة يف

الــرب.
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وهكــذا ،عندمــا نقــرب مــن بعــض األســئلة الصعبــة للحيــاة،

جيــب أن نبــدأ بهــذا الفهــم األســايس  -فــي الغالــب ،ســنجد أن اهلل
وطرقــه ســيفوق لك اكتشــافاتنا .ذللــك ،فاثلقــة ،وليــس الفهــم ،يه
األســاس اآلمــن الوحيــد للســر مــع الــرب.

التعلم من كلمة اهلل
أود أن أقــرح يف هــذه املرحلــة أنــك إن لــم تكــن قــد قــرأت

ســفر أيــوب بأكملــه ،فســيجب أن تتعــرف عليــه .وأنــا أدرك أن ســفر

أيــوب ليــس يف قمــة قائمــة القــراءة دلى العديــد مــن املســيحيني .إال

أين أؤمــن بطــرق عديــدة أنــه مــن أهــم األســفار يف الكتــاب املقــدس.

وقــراءة ســفر أيــوب قبــل أن تبــدأ اجلــزء  2مــن هــذا الكتــاب ســوف
ً
جيعلــك تقــف يف وضــع جيــد كمــا سيســاعد يف أن يمنحــك ســياقا
ً
وضوحــا عــن اتلعليــم اذلي ســأقدمه يف هــذا اجلــزء.
أكــر
عندمــا أواجــه مشــايلك أو حتديــايت اخلاصــة مــن أي نــوع ،أنــا

أحــب القــراءة واتلأمــل يف تلــك الشــخصيات يف الكتــاب املقــدس
اذليــن ســاروا يف طــرق مشــابهة .وأنــا أجــد أنــه مــن املفيــد أن أطــرح

ىلع نفــي أســئلة مثــل :مــاذا اكنــت اســتجابتهم ملثــل هــذا اتلحــدي؟

وهــل اكنــت يف انلهايــة اســتجابة جيــدة؟ وهــل يمكنــي اتلعلــم مــن

أخطائهــم؟ وهــل اكنــت توجــد خطيــة يف حياتهــم يســى اهلل إىل إبرازهــا

يف حيــايت؟ وإن اتبعــت الطريــق الصحيــح ،فمــاذا ســأخترب يف انلهايــة؟
8
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سفر كامل
إن كنــت مــن املســيحيني اذليــن يلزتمــون بالفقــرات املألوفــة يف

الكتــاب املقــدس أو اذليــن يبتعــدون عــن املوضــواعت الــي تشــعر أنك

ال تفهمهــا ،دعــي أذكــرك بــأن الكتــاب املقــدس يقــول:

ـخِ ،لل َّتق ِْويـ ِـم
ـاب ُهـ َـو ُم ً
وحــى ِبـ ِـه ِمـ َ
«ك ُُّل ا ْل ِك َتـ ِ
ـن هللاَِ ،ونَ ِافـ ٌـع ِلل َّت ْع ِليـ ِـم َوال َّت ْو ِبيـ ِ
ـان هللاِ ك َِامـ ًـاُ ،م َتأَ ِّه ًبــا ِلـك ُِّل َع َمــل َصا ِل ٍح».
ـون ِإنْ َسـ ُ
ـب ا َّلـ ِـذي ِفــي ا ْل ِبـ ِّـرِ ،ل َكـ ْـي يَ ُكـ َ
َوال َّتأْ ِديـ ِ
( 2تيموثاوس )17 – 16 :3

فــإن قــرأت نصــف الكتــاب املقــدس فقــط ،لــن تكــون
ً
ً
ـن هللاِ – حــى
ـاب ُهـ َـو ُم ً
وحــى ِبـ ِـه ِمـ َ
مؤمنــا اكمــا .وملــاذا هــذا؟ ألن ك ُُّل ا ْل ِك َتـ ِ
األنســاب!
أخــرين صديــق ذات مــرة عــن رجــل قابلــه يف اهلنــد .وعندمــا

ســأل صديــي هــذا الرجــل كيــف جــاء إىل الــرب ،قــال هل الرجــل أنــه

اكن مــن خــال قــراءة األنســاب يف الكتــاب املقــدس.

وقد سأهل صدييق يف حرية" ،ملاذا؟"
فقــال هل ذلــك الرجــل" :حســنًا ،يف ثقافتنــا ،آهلتنــا ليــس هلــا خلفية.
فــي تظهــر فقــط .وحنــن ال نعــرف أبـ ً
ـدا مــا يه خلفيــة أي منهــم .وقــد
مهتمــا جـ ً
ً
ـدا أن أكتشــف أنــه يمكنــك معرفــة خلفيــة شــخص
كنــت
مــا ".
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وكمــا تــرون ،حــى األنســاب مــوىح بهــا مــن اهلل  -ومــن املحتمــل

أنهــا قــد تكــون اإلجابــة ادلقيقــة ملشــلة شــخص مــا.

ونلنتقــل اآلن إىل املشــلة األساســية الــي تواجــه لك منــا ويه

خطيــة االســتقالل .وإن لــم نبــدأ يف اتلعامــل مــع هــذه املشــلة ،فلــن
نتمكــن مــن حــل العديــد مــن املشــالك األخــرى يف حياتنــا .ولــن

نكــون قادريــن أن نفهــم األهميــة واملعــى الــي للعديــد مــن الظــروف
الــي نواجههــا يف احليــاة.
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اجلزء األول

خطية االستقالل

الفصل 1

فخ الشيطان
ً
مجيعــا؟ ومــا يه القضيــة
مــا يه املشــلة األساســية الــي نواجههــا
ً
مجيعــا؟ ولإلجابة ىلع هذه األســئلة،
املحــددة الــي جيب أن نتعامــل معها

جيــب أن نعــود إىل بدايــة اتلاريــخ البــري – أي إىل آبائنــا األوائــل ،آدم

وحــواء .فمــن قصتهمــا سنؤســس حقيقــة أساســية تهــم لك واحــد منــا.
ً
مجيعــا منحــدرون
وملــاذا جيــب أن نعــود إىل هــذه القصــة؟ ألننــا

مــن آدم .وقــد ال يؤمــن العديــد مــن املســيحيني املعارصيــن بروايــة
ســفر اتلكويــن عــن بدايــات اجلنــس البــري .إال أين أنــا أؤمــن

بهــا .فكفيلســوف ،قــد درســت العديــد مــن انلظريــات حــول أصــل
اإلنســان والكــون .أمــا عندمــا إتلفـ ُّ
ـت إىل الكتــاب املقــدس وقرأتــه

باإليمــان ،فقــد اكتشــفت أنــه قــد فعــل شــيئًا لــم تفعلــه أي نظريــة
أخــرى ىلع اإلطــاق ،ويه :أنــه قــد رشح يل نفــي.

وقــد اكتشــفت نــوع املخلــوق اذلي كنــت عليــه ،والعنــارص

املختلفــة يف شــخصييت ،وملــاذا ترصفــت كمــا فعلــت ،وملــاذا شــعرت
بالضغــوط الــي شــعرت بهــا .وقــد جــاء َّ
إيل هــذا الفهــم مــن ســفر
اتلكويــن ووصــف خلــق آدم وحــواء .فقصــة ســفر اتلكويــن يه
ً
جــدا ألصــل جنســنا البــري.
الوصــف ادلقيــق
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ويتحــدث الكتــاب املقــدس عــن نســل آدم يف أماكــن كثــرة،

رغــم أن ذلــك غــر واضــح يف بعــض الرتمجــات .وضــع يف اعتبــارك
ً
دائمــا أن احلــق اذلي يعلنــه الكتــاب املقــدس ورجــاء اخلــاص لكهــا
أمــور موجهــة حنــو آدم ونســله .فلســبب مذهــل وال يمكــن تصديقــه،
ً
يهتــم اهلل بــآدم ونســله بشــل خــاص .وأنــا أتســاءل أحيانــا ملــاذا جيــب

ىلع اهلل أن يزعــج نفســه بهــذه املنطقــة املحــددة مــن خليقتــه .إال أن
اهتمــام اهلل واضــح .والكتــاب املقــدس يعلنــه ،وأنــا أصدقــه.

بدء مشاكلنا
يف تكوين  ،7 - 1 :3نقرأ وصف سقوط آدم وحواء.
ــت ا ْل َح َّيــةُ أَ ْح َي َ
لــه،
ال ُ
الــر ُّب ِإ
َ
يــع َح َي َوانَ ِ
«وكَانَ ِ
ــات ا ْل َب ِّريَّ ِــة ا َّل ِتــي َع ِم َل َهــا َّ
ــل َج ِم ِ
ــرأَ ِة« :أَ َحقًّــا ق َ
ــج ِر ا ْل َج َّن ِــة؟»» (تكويــن )1 :3
َفقَا َل ْ
ــن ك ُِّل َش َ
َــال هللاُ ال َ تَــأْ ُكال َ ِم ْ
ــت ِل ْل َم ْ
ً
وقــد علــق أحــد أصدقــايئ ذات مــرة قائــا أن لك مشــالك البرشية

اكن يمكــن جتنبهــا لــو اكنــت حــواء قــد اكتفــت بــأن تقــول للحيــة،
"أنــا ال أحتــدث أبـ ً
ـدا مــع احليــات الغريبــة بــدون زويج" .فقــد اكن هــذا
هــو اجلــواب الصحيــح ،إال أن حــواء لــم تقــل ذلــك  -ذللــك حنــن هنــا
ا يلو م .

الشـ َـج َرِة ا َّل ِتــي
ـن ث ََمـ ِـر َشـ َـج ِر ا ْل َج َّنـ ِـة نَـأْك ُُلَ ،وأَ َّمــا ث ََمـ ُـر َّ
« َفقَا َلـ ِ
ـت ا ْل َمـ ْـرأَ ُة ِل ْل َح َّيـ ِـة«ِ :مـ ْ
ِفــي َو َسـ ِـط ا ْل َج َّنـ ِـة َف َقـ َ
ـال هللاُ :ال َ تَـأْ ُكال َ ِم ْن ُه َوال َ تَ َم َّســا ُه ِل َئـا َّ تَ ُموتَا»»( .تكويــن )3 – 2 :3
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هــل يمكنــك أن تــرى كيــف اكنــت حــواء غــر راغبــة يف

االعــراف بأنــه يوجــد يشء ال يمكنهمــا أن يفعــاه؟ فقــد قالــت،

"حســنا ،يمكننــا أن نــأكل مــن مجيــع أشــجار اجلنــة ،إال أنــه يوجــد
اســتثناء واحــد فقــط ".فكــم نــردد يف االعــراف حبدودنــا!

ــو َم تَــأْ ُكال َ ِن ِم ْن ُــه
« َفقَا َل ِ
ــل هللاُ َعا ِل ٌ
ــرأَ ِةَ « :ل ْ
ــم أَنَّ ُــه يَ ْ
ــت ا ْل َح َّيــةُ ِل ْل َم ْ
ــن تَ ُموتَــا! بَ ِ
الشـ َـج َر َة
الشـ َّـر»َ .فـ َـرأَ ِت ا ْل َمـ ْـرأَ ُة أَ َّن َّ
ـان كَاهللِ َع ِارف َْيـ ِـن ا ْل َخ ْيـ َـر َو َّ
تَ ْنف َِتـ ُـح أَ ْع ُي ُنك َُمــا َوتَكُونَـ ِ
أ
ــن
ــونَ ،وأَ َّن َّ
َج ِّي َ
الش َ
ــرَ .فأَ َخــذَ ْت ِم ْ
ــد ٌة ِلــ�َك ِْلَ ،وأَنَّ َهــا بَ ِه َجــةٌ ِل ْل ُع ُي ِ
ــج َر َة َش ِــه َّيةٌ ِلل َّن َظ ِ
ـت أَ ْع ُي ُن ُه َمــا َو َع ِل َمــا أَنَّ ُه َمــا
ـت َر ُج َل َهــا أَيْ ًضــا َم َع َهــا َفـأَك ََل .فَانْ َف َت َحـ ْ
ـتَ ،وأَ ْع َطـ ْ
ث ََم ِر َهــا َوأَ َك َلـ ْ
أ
ــآز َر( ».تكويــن )7 – 4 :3
ُع ْريَانَ ِ
يــن َو َص َن َعــا لَنْف ُِس ِــه َما َم ِ
ــان .ف ََخا َطــا أَ ْو َر َاق ِت ٍ

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
ً
جتســيدا للشــيطان ،هــدف أســايس ،وهــو :فصــل آدم وحــواء
اكنــت

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 املــان اذلي ال نؤمــن فيــه بالكتــاب املقــدس
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وال نقبــل ســلطانه فيمــا بعــد ،فســوف نغــرق .وعنــد تلــك انلقطــة،
ســنصبح ضحايــا بالفعــل.

دائمــا بطريقــة خفيــة جـ ً
والشــيطان يتقــدم ً
ـدا .ويقــول الكتــاب
ً
مكــرا مــن أي مــن حيوانــات الربيــة .وقــد
املقــدس أنــه اكن أكــر

اختــذ منهجــنً .
أوال ،هــو قــد شــكك يف لكمــة اهلل« :أَ َح ًّقــا َقـ َ
ـال هللاُ ...؟»
ُ
وبمجــرد أن اســتجابت حــواء هلــذا الســؤال ،هزمــت بالفعــل .فعندمــا
ســمحت للشــيطان باإلشــراك يف هــذا املوضــوع ،تابــع ذلــك مبــارشة

ـن تَ ُموتَــا!»
باإلنــكارَ « :لـ ْ

والشــيطان ال يغــر خطتــه احلربيــة أبـ ً
ـدا .فهــو يعمــل ايلــوم بنفــس
ً
جناحــا ال
الطريقــة بالضبــط ألنهــا تنجــح وقــد حققــت هل أســايلبه
نهايــة هل .ذللــك ،اختــذ ذلــك كتحذيــر حلياتــك .وال تبتعــد أبـ ً
ـدا عــن
إيمانــك بالكتــاب املقــدس كلكمــة 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 الربوتســتانتية يف أواخــر القــرن اتلاســع
عــر .ونتيجــة ذللــك ،دلينــا ايلــوم كنائــس وخــدام يعلنــون إيمانهــم يف
تلــك ادلول ،ويف أمريــكا ً
أيضــا ،بينمــا هــم غــر مؤمنــن ً
تمامــا .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
ً
يمكننــا تلخيــص اســتجابة حــواء يف ثــاث لكمــات .أول ،أنهــا

شــكت يف لكمــة اهلل .ثــم ،بعــد أن شــكت فيهــا ،لــم تصدقهــا .وبعــد
عــدم تصديقهــا ،لــم تطعهــا وتمــردت عليهــا .واكنــت تلــك يه

اخلطــوات اثلالثــة املنحــدرة – أي الشــك ،وعــدم اتلصديــق ،وعــدم

الطاعــة واتلمــرد .وعندمــا تمــردت عليهــا ،ضلــت .واكنــت تلــك يه
انلقطــة الــي ُهزمــت فيهــا ً
تمامــا.
وأريــد أن أؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه العمليــة يه نفســها مــا
حيــدث معنــا ً
تمامــا .وبغــض انلظــر عمــن حنــن وأيــن قــد وصلنــا يف
الــرب ،فــإن اختذنــا هــذه اخلطــوات اثلالثــة املنحــدرة – أي الشــك،

وعــدم اتلصديــق ،وعــدم الطاعــة واتلمــرد -ســنصبح ضالــن مثــل
حــواء ً
تمامــا .وإن ســمحنا ذللــك أن حيــدث ،فــإن الشــيطان ســيكون
ً
ً
عظيمــا يف حياتنــا.
انتصــارا
قــد حقــق

ً
ً
ـكل خفيًــا جـ ً
ـدا إلقنــاع حواء .فــأول،
وقــد اســتخدم الشــيطان شـ
أعطاهــا ســببًا لعــدم اثلقــة يف صــاح اهلل .ثــم اقــرح أن تكــون يه

وآدم مثــل اهلل .واكنــت انلقطــة الفاصلــة الــي قدمهــا هــو اقرتاحــه
أنهمــا يمكــن أن يكونــا مثــل اهلل دون االعتمــاد ىلع اهلل.
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مستقل عن اهلل؟
مــا ذكرتــه للتــو هــو احلقيقــة األساســية الــي جيــب أن ندركهــا

إن كنــا نريــد اتلقــدم يف عالقتنــا مــع اهلل .فلــم تكــن املشــلة أن آدم
وحــواء أرادا أن يكونــا مثــل اهلل .ويف الواقــع ،هــذا ليــس ً
دافعــا ســيئًا.

ومــع ذلــك ،همــا قــد أرادا أن يكونــا مثــل اهلل دون االعتمــاد ىلع اهلل.
ويبــدأ الشــيطان ً
دائمــا بتشــويه شــخصية اهلل .فقــد اكن يلمــح
ً
إىل أن اهلل مســتبد" .قــد وضعكمــا يف هــذه اجلنــة اجلميلــة .حقــا يه

جنــة مجيلــة .ودليكمــا لك مــا حتتاجانــه ،وأنتمــا تقومــان بعمــل رائــع.

ولكــن  ...ألــم تفكــري كيــف ســيكون األمــر إن كنتمــا تتمتعــان

باحلريــة – أي إن كنتمــا تســتطيعان أن تفعــا مــا تريــدان .فمــاذا إن
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".

ذلا اكنــت اســتجابة حــواء مدفوعــة بدافــع أن تكــون مثــل اهلل

وإنمــا دون االعتمــاد ىلع اهلل .واكن اخلطــأ اجلــذري اذلي اعىن منــه آدم

وحــواء هــو رغبتهمــا يف أن يكونــا صاحلــن بذواتهمــا – أي مســتقلني
عــن اهلل .ولــم يكــن دافعهمــا ســيئًا ،إال أنهمــا ال يســتطيعان أن يكونا
مثــل اهلل دون االعتمــاد ىلع اهلل .وآدم وحــواء همــا أول آبائنــا اذليــن
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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

يشــر إىل اإلنســان األورويب العتيــق ،أو اإلنســان األفريــي العتيــق ،أو

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  1كــو  .)47 ،45 :15فلــم ينجــب
ً
آدم ً
أبــدا إىل أن صــار متمــردا – ويــودل لك نســل آدم منــذ ذلــك ايلــوم

وحــى اآلن ودليهــم اتلمــرد يف داخلهــم .وتذكــر ً
دائمــا أن جوهــر اتلمــرد
ً
هــو الرغبــة يف أن تكــون مســتقل عــن اهلل .واألكــر مــن ذلــك ،هــل
ً
يمكنــي أن أقــرح عليــك أن هــذه الرغبــة يف أن تكــون مســتقل عن

اهلل يه يف الواقــع أصــل مجيــع مشــالكك.

وهــذه يه احلقيقــة الــي جيــب أن نواجههــا أنــا وأنــت – أي أن

رغبتنــا يف أن نكــون مســتقلني عــن اهلل يه أصــل مشــلة البرشيــة.
فــي مشــليت ،وباملثــل ،يه مشــلتك.

خــال فــرة اخلدمــة واملشــورة ،اتلقيــت بأشــخاص ســافروا مــا

يقــرب مــن منتصــف املســافة حــول العالــم لالبتعــاد عــن بعــض
املشــالك يف حياتهــم .وينتــي يب األمــر ً
اغبلــا أن أقــول لــل منهــم،
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"ال يمكنــك اهلــروب مــن مشــلتك ،ألنــك تأخــذ مشــلتك األساســية
معــك أينمــا ذهبــت .فــي بداخلــك وال يمكنــك اهلــروب منهــا.

ويمكنــك الســفر ىلع طــول الطريــق حــول العالــم ،إال أنــك تأخذهــا
معــك".

ً
مجيعــا يه مــا يســميه
وهــذه املشــلة األساســية الــي نواجههــا

الكتــاب املقــدس "اجلســد" أو "الطبيعــة اجلســدية" أو "اإلنســان العتيق".

ويه رغبتنــا يف العمــل بشــل مســتقل عــن اهلل .وبينمــا تقــرأ هــذا،
قــد تــدرك فجــأة أنــك ربمــا لــم تتواجــه مــع هــذه املشــلة أبـ ً
ـدا .فــإن
لــم يكــن قــد حــدث هــذا معــك مــن قبــل ،أنــا أصــي أن يســاعدك
الــروح القــدس ىلع مواجهتهــا ً
وجهــا لوجــه بينمــا أنــت تقــرأ هــذا
الكتــاب.

االستقالل من خالل الدين
توجــد العديــد مــن الطــرق املختلفــة لالســتقالل عــن اهلل.
ً
انتشــارا .ودون إدراك ذلــك،
وادليــن هــو أحــد أكــر هــذه الطــرق
يســتخدم معظــم املتدينــن تدينهــم لــي جيعلهــم مســتقلني عــن اهلل.

وأنــا أؤمــن أن هــذه قضيــة أساســية لليهوديــة ايلــوم .فايلهوديــة تتملــق
نامــوس مــوىس ،إال أنهــا يف احلقيقــة تســتخدم انلامــوس كأســاس لعــدم

االعتمــاد ىلع اهلل.
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وينطبــق الــيء نفســه ىلع العديــد مــن املســيحيني ً
أيضــا.

فالكثــرون دليهــم ديانــة ناموســية مــع العديــد مــن القواعــد املختلفــة.
واحلقيقــة يه أنهــم يف الواقــع ال يعتمــدون ىلع اهلل؛ بــل يعتمــدون ىلع

القواعــد الــي يضعونهــا .ونتيجــة ذللــك ،تنفصــل قلوبهــم عــن اهلل.
ولألســف ،لكمــا أصبحــوا أكــر تدينًــا أصبحــت مشــلتهم أســوأ .وال
تتخيــل أبـ ً
ـدا أن ادليــن هــو أحــد حلــول مشــالك العالــم .فــي احلقيقــة،

أعتقــد أن معظــم املشــالك الرئيســية يف العالــم ســببها ادليــن.

افتراضنا األساسي
ســنجد أن حــل هــذه املشــلة املتمثلــة يف خطيــة االســتقالل هــو
ً
ً
واعظــا ،كنــت ً
اعلمــا للمنطــق.
أمــر منطــي حقــا .فقبــل أن أكــون
وأحــد جوانــب الكتــاب املقــدس اذلي أحبــه هــو أنــه األكــر منطقيــة
مــن مجيــع الكتــب الــي تقابلــت معهــا ىلع اإلطــاق .وليــس عليــك

أن تشــعر بادلونيــة الفكريــة بســبب إيمانــك بالكتــاب املقــدس .فأكــر
رســالة منطقيــة تقابلــت معهــا يه رســالة بولــس الرســول إىل أهــل

روميــة.

ويعتقــد انلــاس أن الكتــاب املقــدس غري 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 جـ ً
ـدا ،إال أنــه خطــأ.
يف اجلــزء األول مــن هــذا الكتــاب ،ســنتعامل مــع اإلفرتاضــات

املســبقة األساســية للكتــاب املقــدس واملتعلقــة بطبيعــة اإلنســان

وجــذور مشــالكه .فعندمــا يبــدأ انلــاس بإفــراض أن اإلنســان صالــح
بشــل أســايس وأنــه عندمــا يُـ َ
ـرك نلفســه ســيفعل مــا هــو حــق وخــر،
فهــذا خمالــف للكتــاب املقــدس.

إنهــا أكذوبــة الفلســفة اإلنســانية ،وأي معلومــات حمســوبة ختــرج

منهــا يه خــداع.

واخلــر الســار لكــم ويل هــو أننــا إن قبلنــا املقدمــات املنطقيــة

األساســية للكتــاب املقــدس عــن أنفســنا وحاتلنــا ،فإنهــا ســتقدم
ً
نلــا ً
أيضــا حــا ملشــالكنا األساســية .وســنتناول هــذا احلــل يف الفصــل
اتلــايل.
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إبطال السقوط
إن اكنــت مشــلة لك البرشيــة يه الســي إىل أن تكــون صاحلًــا

بمعــزل عــن اهلل ،فمــا هــو احلــل ذللــك؟ احلــل هــو إبطــال عمليــة
الســقوط .فقــد بــدأ الســقوط عندمــا لــم تعــد حــواء ثــم آدم يثقــان

يف صــاح اهلل وحــاوال أن يكونــا مســتقلني عــن اهلل .وأحــد أســباب
الوقــوع يف هــذا الفــخ هــو ثقتهمــا حبواســهما أكــر مــن لكمــة اهلل.
وخيربنــا تكويــن :6 :3

الش َج َر َة َج ِّي َد ٌة ِل ألَك ِْل»...
«ف ََرأَ ِت ا ْل َم ْرأَ ُة أَ َّن َّ
مــاذا حــدث؟ يه قــد ختلــت عــن إيمانهــا بكلمــة اهلل غــر املرئية
ً
ووثقــت حبواســها بــدل مــن ذلــك .واكن هــذا هــو الوقــت اذلي ســقطت
فيــه بالفعــل – أي عندمــا رأت أن الشــجرة اكنــت جيــدة .وقــد اكن

خطأهــا الكبــر هــو عــدم اثلقــة يف صــاح اهلل؛ والرغبــة يف أن تكــون

مســتقلة عــن اهلل؛ واالعتمــاد ىلع احلــواس وليــس ىلع لكمــة اهلل.

الثقة يف صالح اهلل
هــايه خطوتنــا األوىل يف إبطــال آثــار الســقوط ،ويه :جيــب أن

نؤمــن ونثــق بصــاح اهلل .وأنــا أندهــش باســتمرار من عدد األشــخاص
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اذليــن أتلــي بهــم واذليــن يســمون أنفســهم مســيحيني بينمــا هــم ال
يثقــون يف اهلل .وهــم يف احلقيقــة ال يعتقــدون أن اهلل ســيفعل اخلــر هلــم.

بــل هــم يعتقــدون أنهــم إن استســلموا هلل ،فســوف يطلــب منهــم أن
يعملــوا أشــياء فظيعــة أو يســمح حبــدوث أشــياء فظيعــة هلــم.

كنــت أنــا وروث يف وقــت ســابق نقــدم خدمــة اتلحريــر المــرأة
شــابة يف ميونيــخ بأملانيــا .وقــد اكنــت ممرضــة َّ
مدربــة ،إال أن دليهــا

مشــالك شــيطانية خطــرة .ورغــم أنهــا أرادت الســام مــع اهلل ،إال
أنهــا لــم ترغــب يف التســليم الاكمــل للــرب .ويف لك مــرة نتعــرف فيهــا

ىلع كيــان شــيطاين يؤذيهــا ،اكنــت تهــرب مــن ابلــاب .ويف الكثــر مــن

األحيــان ،اكن علينــا إغــاق ابلــاب حــى ال تتمكــن مــن اخلــروج.

ويف إحــدى مراحــل الصــاة مــن أجــل حتريــر هــذه املــرأة مــن العــذاب
َ
فقـ َ
ـدت فجــأة القــدرة ىلع الــكالم .وعندمــا حــدث ذلــك،
الشــيطاين،
قلــت هلــا" :اســميع اآلن ،ال يوجــد إال حــل واحــد .جيــب أن تستســليم
ملشــيئة اهلل دون أن تعــريف مــا يه مشــيئته .فــإن استســلميت ،أريــدك أن
تقــويم برفــع يديــك".

وقــد اســتغرق األمــر نصــف ســاعة لــي ترفــع يديهــا ألىلع .ويف

حاتلهــا ،رأيــت بوضــوح أي نــوع مــن الــراع اذلي يواجهــه انلــاس
عندمــا يقــررون التســليم الاكمــل ملشــيئة اهلل .وقــد استســلمت أخـ ً
ـرا

ونالــت حتريرهــا الاكمــل .وبعــد ذلــك بقليــل ،تزوجــت وتمتعــت
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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
احلصــول عليهــا حــى وثقــت يف اهلل يلفعــل مــا هــو األفضــل هلــا.

يمكنــي تقديــر أن مــا ال يقــل عــن عرشيــن يف املائــة مــن
املســيحيني اذليــن يعلنــون إيمانهــم ال يثقــون يف اهلل فعليًــا .وهــم
ً
خيشــون أنهــم إن استســلموا حقــا هلل ،فســوف خيدعهــم أو يرســلهم

كمبرشيــن إىل مــان مظلــم ومنــذر بالــر.

ومشــلتهم األساســية يه نفســها كمــا اكنــت مــع حــواء – أي عــدم

اثلقــة يف صــاح اهلل .وال توجــد طريقــة إلبطــال مســار الســقوط إىل أن
يمكنــك أن تكــون مسـ ً
ـتعدا للثقــة يف اهلل .فهــذا هــو احلــل الوحيــد
احلقيــي .وجيــب أن تكــون مسـ ً
ـتعدا 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
ـرارا وتكـ ً
قــد وثقــت بــاهلل مـ ً
ـرارا ألكــر مــن مخســن ســنة .وشــهاديت
وتشــجييع لــك هــو أنــه ســيفعل لــك أفضــل ممــا ســتفعله نلفســك.

فيجــب أال يكــون دلينــا ســبب لعــدم اثلقــة يف صــاح اهلل .ملــاذا؟

ألن اهلل قــد أظهــر حمبتــه بالفعــل .وكمــا يقــول بولــس ،قــدم املســيح
يلمــوت مــن أجــل خطايانــا (انظــر روميــة  .)8 :5فأنــت ال حتتــاج إىل
25

ملاذا حتدث أمور صعبة لشعب اهلل

أي ديلــل آخــر ىلع حمبــة اهلل إال هــذا العمــل العظيــم للرمحــة واملحبــة.

اعلن اتكالك
اخلطــوة اثلانيــة نلــا إلبطــال آثــار الســقوط يه :أننــا جيــب أن

نتنــازل عــن اســتقالنلا .وإن أمكننــا أن نــرى مطابلنــا باالســتقالل يف

ضــوء احلقيقــة الاكملــة ،فســيكون مــن الســخافة واخلطيــة الشــديدة

أن نرغــب يف أن نكــون مســتقلني 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 صغرية
ً
يف مــان مــا ىلع األرض وحنــن نقــول" ،أريــد أن أكــون مســتقل" .فــإن
ّ
تمكنــا مــن رؤيــة مــدى ســخافة هــذا األمــر ً
تمامــا ،فســوف نــدرك
ً
رسيعــا مــدى ســخافة ســعينا لالســتقالل.
وعندمــا ينتــي اهلل من خطتــه للتاريخ ،لــن يبىق أحد يف الســماء أو
ً
األرض مســتقل عن اهلل .وهؤالء اذلين يتمســكون باســتقالهلم ســينتيه

بهــم املطــاف يف الظــام اخلــاريج .ولــن يوجــد مــان يف هــذا الكــون
ً
املخلــوق ألي يشء أو أي شــخص يريــد أن يكــون مســتقل عــن اهلل.
يوجــد نــواعن فقــط مــن املخلوقــات اذليــن أرادوا أن يكونــوا

مســتقلني عــن اهلل .وقــد اكنــت جمموعــة منهــم يه ذلــك اجلــزء مــن
املالئكــة اذليــن تبعــوا الشــيطان .واملجموعــة األخــرى اكنــت يه
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اجلنــس البــري .أمــا بقيــة الكــون فهــو يعتمــد بســعادة ىلع اهلل.

فانلجــوم أو األرض ال تريــد أن تكــون مســتقلة عــن اهلل .وال يوجــد
ً
مــن انلباتــات واحليوانــات مــن يريــد أن يكــون مســتقل عــن اهلل .وال
يوجــد مــن يبحــث عــن االســتقالل إال البــر الســذج مثلــك ومثــي.
ولكمــا كنــت تتأمــل أكــر يف هــذه احلقيقــة ،ســتجد أنهــا قــد أصبحــت
أكــر ســخافة لــك.

إنــه ألمــر عجيــب أن اهلل ال يضــع قدمــه علينــا ببســاطة وجيعلنــا

نلتصــق بــاألرض .بــل مــن املدهــش أن اهلل دليــه حمبــة خاصــة لنســل

آدم .ومــا عليــك إال أن تفكــر يف األمــر .فقــد كنــا مصــدر مشــالك
آلالف الســنني وليــس دلينــا يشء لــي يمدحنــا عليــه .وحنــن لســنا

بهــذا اجلمــال؛ وحنــن لســنا بهــذه القــوة؛ كمــا أننــا لســنا بهــذا اذلاكء.
وبالنســبة للجــزء األكــر منــا ،حنــن ً
دائمــا غــر شــاكرين ،وغــر

َّ
مقدســن ،ومتمــردون ،وأغبيــاء .ومــع ذلــك اهلل حيبنــا!

ال يفــر الكتاب املقدس ســبب حمبة اهلل أبـ ً
ـدا .ويمكنك أن تبحث

عن أي تفســر مــن الصفحــة األوىل إىل األخــرة ،إال أنك ســتبحث دون
فائــدة .فالكتــاب املقــدس ال يقــر نلــا أبـ ً
ـدا 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 أحيانــا إىل االقــراب مــن هــذا املفهــوم بالطريــق اخلطــأ .فنحن

نقــول ،ســنؤمن باحلقيقــة عندمــا نراهــا .ومــع ذلــك ،خيربنــا الكتــاب
املقــدس العكــس ً
تمامــا يف يوحنــا َ « :40 :11قـ َ
ـال َل َهــا يَ ُســو ُع« :أَ َلـ ْـم أَ ُقـ ْـل

ـن َم ْجـ َـد هللاِ؟»»
ـكِ :إ ْن َآم ْنـ ِ
َلـ ِ
ـت تَ َريْـ َ

وإن فشـلنا يف اإليمـان بكلمة اهلل ،فذلك يتبعـه أننا ال يعد بإماكننا

اثلقـة يف صلاح اهلل .ملـاذا؟ ألننـا سـوف نرفـض أن نؤمـن أنـه يقـول

نلـا احلـق .وإن لـم يكـن اهلل خيربنـا باحلـق ولـم يكـن يف قلبـه أفضل

مصاحلنا ،فلن نشـعر بعـد اآلن بالقدرة ىلع احلياة يف اتـكال اكمل عليه.
وللتلخيــص ،إيلكــم اخلطــوات اثلــاث الــي تبطــل الســقوط:
ً
أول ،جيــب أن نثــق يف صــاح اهلل .ثانيًــا ،جيــب أن نتنــازل عــن
ً
اســتقالنلا .ثاثلًــا ،جيــب أن نؤمــن بالكتــاب املقــدس بــدل من حواســنا.
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تعلم اإلنتظار
رغبــة اهلل يه أن خيرجنــا مــن اســتقالنلا ويعيدنــا إىل االتــكال

املبهــج عليــه .فبعــد لك يشء ،اهلل هــو العامــل الوحيــد اذلي جيــب

االتــكال عليــه يف حياتنــا .ألــن يكــون مــن الســخافة لــك ويل أن

نثــق يف أي يشء أو أي شــخص آخــر وال نثــق بــاهلل؟

أعتقــد أنــه يوجــد منهجــان أساســيان يســتخدمهما اهلل لــي خيرجنا

مــن اســتقالنلا .األول هــو اإلنتظــار .ولكمــا كنــت أعــظ عــن اإلنتظــار،
اكن الســكون يهبــط ً
اغبلــا ىلع اجلماعــة عندمــا أذكــر تلــك اللكمــة .فال

أحــد يســتمتع باإلنتظــار ،واألقــل يف ذلك هــم األمريكيــون املعارصون.
فهــو أمــر خمالــف ً
تمامــا ثلقافتنــا احلايلــة أن ننتظــر ألن جمتمعنــا
االســتهاليك مبــي ىلع اإلشــباع الفوري .ومع ذلــك ،لن يــأيت إيلنا يشء يف

مســرتنا املســيحية حــى نتعلــم اإلنتظــار .ملــاذا؟ ألن اهلل يــر ىلع ذلك.
يف العهــد القديــم ،يوجــد مثــاالن لرجــال اهلل العظمــاء اذليــن

اكن عليهــم اإلنتظــار – وهمــا إبراهيــم ومــوىس .وقــد اكن هلل هــدف
نهــايئ لــل منهمــا .وقــد اكن يعــرف مــا ســيفعالنه ،ذللــك اختارهمــا

وخصصهمــا.
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إبراهيم
اكن جوهــر برنامــج اهلل الاكمــل إلبراهيــم هــو أن يكــون هل ابــن

ممــز مــن زوجتــه ســارة .وقــد وعــده اهلل بذلــك عندمــا اكن يف اخلامســة

والســبعني مــن عمــره .ومــع ذلــك ،اكن ىلع إبراهيــم اإلنتظــار ملــدة
مخــس وعرشيــن ســنة أخــرى حــى يتحقــق ذلــك الوعــد.

وملــاذا لــم يمكــن هلل أن يمنحــه ابنًــا مبــارشة؟ ألن اهلل اكن عليــه

أن حيــر إبراهيــم إىل مــان االتــكال الاكمــل عليــه .وربمــا تكــون

ىلع درايــة كبــرة بالقصــة .فبعــد اثنــي عــرة ســنة ،اكن مــن املؤكــد
ً
أن إبراهيــم يعتقــد أنــه قــد انتظــر طويــا بمــا فيــه الكفايــة .ويف تلــك
املرحلــة ،أعطتــه زوجتــه العزيــزة ســارة بعــض انلصائــح الســيئة .فقــد

اقرتحــت عليــه" :اذهــب وخــذ خادمــي هاجــر (الــي يعــي اســمها
ً
"حجــر")؛ فســأدعك تنجــب طفــا منهــا" (انظــر تكويــن .)2 :16
واكنــت انلتيجــة يه إســماعيل.

أنــا ال أريــد أن أخــوض يف قضايــا سياســية مثــرة للجــدل أو ألــي

الضــوء ىلع أي جمموعــة مــن البــر .إال أنــي أعتقــد أن إســماعيل

ونســله مــن املشــالك األساســية إلســحق ونســله ،أي الشــعب ايلهــودي،
منــذ أربعــة آالف اعم .وجيــب أن يكــون هــذا حتذيـ ً
ـرا 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.
ً
جــدا ألن الكتــاب خيربنــا أن
وأنــا أجــد هــذه القصــة مشــوقة

ســارة أعطــت إبراهيــم نصيحتــن .فــي املــرة األوىل قالــت هل فيهــا:
ً
"اذهــب ،واجنــب طفــا" .وقــد قالــت يف اثلانيــة" ،اطــرد االبــن اذلي
دليــك" (انظــر تكويــن  .)10: 21فعندمــا حتصــل ىلع نصيحــة جســدية،
ســتجد أنهــا تميــل أن تناقــض نفســها.

وقــد اكن ىلع إبراهيــم أن يتعلــم اإلنتظــار  -ونتيجــة ذللــك ،وصــل

إىل املــان اذلي أصبــح يتــل فيــه ىلع اهلل بشــل اكمــل .فلــم يكــن
ً
وأخــرا،
دليــه أي بدائــل .وقــد اســتنفد لك االحتمــاالت األخــرى.

عندمــا وصــل إبراهيــم إىل مــان اتلبعيــة هــذا ،قابلــه اهلل هنــاك.

وعندهــا أصبــح إلبراهيــم االبــن اذلي وعــده بــه اهلل.

ومــن الواضــح أن اهلل قــد اختــر إبراهيــم بطريقــة لــم خيتــر بهــا

معظمنــا .فبعــد أن أجنــب إبراهيــم االبــن اذلي وعــده اهلل بــه ،أخــر

اهلل إبراهيــم أن يقدمــه اآلن هل كذبيحــة .ومــرة أخــرى ،اكن ىلع إبراهيم
أن يتــل لكيًــا ىلع اهلل .وقــد اكن مسـ ً
ـتعدا أن يذبــح ابنــه ويتــل ىلع اهلل
لــي يقيمــه كمــا يشــر الكتــاب املقــدس (انظــر عربانيــن .)19 - 17 :11
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 بــاط فرعــون .فقــد تلــى تعليمــه يف لك حكمــة وثقافــة املرصيــن،
ويه اإلمرباطوريــة اثلقافيــة الرائــدة يف ذلــك الوقــت .ومــع ذلــك،
ً
عندمــا أدرك مــوىس أنــه إرسائيــي حقــا وأن إخوتــه اكنــوا يعانــون،

فكــر يف نفســه" ،أنــا هــو الشــخص؛ فســأخرج وأنقذهــم" .واكن مــوىس
يف ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر أربعــن ً
اعمــا .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
ً
وحقــا ،لــم يكــن هــذا هــو املوقــف املمجــد ً
تمامــا .وإن كنــت
محــوه.
قــد قمــت براعيــة األغنــام  -وقــد فعلــت أنــا ذلــك لفــرة قصــرة -
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

ســنة القادمــة ،اكن مــوىس ،يف رأيي ،هــو أقــوى إنســان قــد ســجله
ً
اتلاريــخ .وإن فكــرت يف مــا فعلــه ،ســتجده أمـ ً
ـرا مذهــا .وإن كنــت
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ً
تريــد أن تكــون رجــا أو إمــرأة يمتلــك القــوة ،فإيلــك أحــد األرسار
ث
ـر
ـوس َفـك َ
املوجــودة يف عــدد َ ،3 :12
اضعــا] ِجـ ًّـدا أَ ْكـ َ َ
«وأَ َّمــا َّ
الر ُجـ ُـل ُمـ َ
َان َح ِل ًيمــا [متو ً
أ
ـن َعـ َـى َو ْجـ ِـه ال َ ْر ِض».
ـع ال َّنـ ِ
ـاس ا َّل ِذيـ َ
ِمـ ْ
ـن َج ِميـ ِ
فهــل يمكنــك أن تــرى أن اهلل ال يســتأمن الســلطان ألي شــخص
باســتثناء املتواضعــن؟ وكيــف حتقــق اتلواضــع؟ اقــض أربعــن ً
اعمــا
ِ
يف الصحــراء مــع قطيــع مــن األغنــام! ســأل أحدهــم ذات مــرة بــوب
مومفــورد ملــاذا قــى مــوىس أربعــن ً
اعمــا يف الصحــراء .فأجــاب بــوب:
"ألن اهلل لــم يســتطع إتمــام العمــل معــه يف تســع وثالثــن!"

اإلنتظار يعاجل االستقالل
ســيبقيك اهلل يف مــان اإلنتظــار حــى تكتمــل مســرته.

ويمكنــك أن تصــارع؛ ويمكنــك أن تشــتيك؛ ويمكنــك أن تصــي .إال
أن اهلل رحيــم جـ ً
ـدا حــى أنــه لــن يســتجيب تللــك الصلــوات .ملــاذا؟
ألنــه لــن يســمح لــك بمغــادرة مــان اإلنتظــار حــى حيقــق مقاصــده

لــك .فاإلنتظــار يتعامــل مــع اســتقالنلا.

ودعونا نليق نظرة ىلع بعض فقرات الكتاب املقدس حول موضوع اإلنتظار.
يقول إشعياء :4 :64
«ومنذُ أ
ال َ َز ِل َل ْم يَ ْس َم ُعوا َو َل ْم يَ ْصغَ ْواَ .ل ْم تَ َر َع ْي ٌن ِإل ًها غ َْي َركَ يَ ْص َن ُع ِل َم ْن يَ ْن َت ِظ ُر ُه».
َُْ
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ً
ـن
اهلل اكئــن متفــرد تمامــا .ومــن ممزياتــه الفريــدة أنــه يَ ْص َنـ ُـع ِل َمـ ْ
يَ ْن َت ِظـ ُـر ُه .فهــل تريــد أن يصنــع اهلل لــك؟ إن كنــت كذلــك ،فعليــك أن
ً
تتعلــم أن تنتظــره .ويف الواقــع ،أثنــاء عمليــة اإلنتظــار ،ســتصبح متــكل
ً
ىلع اهلل بشــل مزتايــد ومتــكل ىلع نفســك بشــل أقــل وأقــل.
يف األصحــاح األول مــن تســالونييك ،يكتــب بولــس عــن تواصلــه

األصــي باملســيحيني يف تســالونييك وكيــف أبلغــه اآلخــرون عــن اتلأثــر
امللحــوظ ىلع حياتهــم .فيقــول بولــس عــن هــؤالء اآلخريــن:

أ
َان َل َنــا ِإ َل ْي ُكـ ْـم [التســالونيكيين]َ ،وك َْيـ َـف
ون َع َّنــا ،أَ ُّي ُد ُخــول ك َ
«لَنَّ ُهـ ْـم ُهـ ْـم يُ ْخ ِبـ ُـر َ
رجعتــم إ َلــى هللاِ مـ أ
ـن
ـانِ ،ل َت ْع ُبـ ُـدوا هللاَ ا ْل َحـ َّـي ا ْل َح ِق ِيقـ َّـيَ ،وتَ ْن َت ِظـ ُـروا ابْ َنـ ُـه ِمـ َ
ِ َ
ـن ال َ ْوثَـ ِ
ََ ُْ ْ ِ

السـ َـم ِاء» 1( .تســالونيكي )10 – 9 :1
َّ

ويقــول بولــس أن أهــل تســالونييك قــد أظهــروا نشــاطني -

أي اخلدمــة واإلنتظــار .فهــذه يه احليــاة املســيحية .وقــد يكــون
ابلعــض منــا ىلع اســتعداد للخدمــة ،ولكــن كــم عــدد األشــخاص
املتحمســن لإلنتظــار؟ فاحليــاة املســيحية ليســت جمــرد خدمــة .بــل يه

اخلدمــة واإلنتظــار.

وملــاذا يكــون اإلنتظــار ً
مهمــا؟ أحــد األســباب هــو أن اإلنتظــار

يتعامــل مــع تلــك الــروح املســتقلة الــي فينــا .واإلنتظــار يقودنــا إىل
املــان اذلي نقــول فيــه" ،يــا إلــي ،ال يوجــد مــا يمكنــي أن أفعلــه.
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وقــد وصلــت إىل انلهايــة .فــإن لــم تفعــل أنــت هــذا ،لــن حيــدث ذلــك
األمــر" .فــاهلل يعمــل فيــك َّ
ويف لــي يصــل بنــا إىل ذلــك املــان.
وليس حنن فقط من ينتظر ،بل اهلل ينتظر ً
أيضا:
ـوم [يتمجــد] ِل َي ْر َح َم ُكـ ْـم،
«و ِلذ ِلــكَ يَ ْن َت ِظـ ُـر الـ َّـر ُّب ِل َي َتـ َـرا َء َف َع َل ْي ُكـ ْـمَ .و ِلذ ِلــكَ يَ ُقـ ُ
َ
أ
ـع ُم ْن َت ِظ ِريـ ِـه»( .إشــعياء )18 :30
ل َ َّن الـ َّـر َّب ِإلـ ُـه َحـ ّـقُ .طوبَــى ِل َج ِميـ ِ
اهلل ينتظرنــا أن نســتويف الــروط لــي يــراءف علينــا .وأرجــو
مالحظــة أننــا إن أردنــا أن نتبــارك برمحتــه ،جيــب أن ننتظــره ً
أيضــا.
هــل جتــد نفســك يف موســم اإلنتظــار؟ وهــل يطلــب اهلل منــك

اإلنتظــار؟ إن اكن األمــر كذلــك ،أرجــو أن تفهــم أن اهلل يفعــل ذلــك

خلــرك.

فاإلنتظــار هــو أحــد الطــرق الــي يســتخدمها اهلل يلجعلنــا نتــل

عليــه باتلمــام .والطريقــة األخــرى يه أن يوصلنــا إىل مــان ايلــأس
حيــث نــرخ إيلــه .وهــذا هــو املوضــوع اذلي سنستكشــفه يف الفصــل
اتلــايل.
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صرخة اليأس
كشــفنا يف الفصــل الســابق عــن أحــد طــرق تعامــل اهلل مــع

اســتقالنلا .وهــو اإلنتظــار .واكنــت هــذه يه الطريقــة الــي تعامــل بهــا

مــع قديســيه القــداىم ،ويه لــم تفقــد أي من نقــاط فعايلتهــا .وليس من
ً
املفــرض أن يكــون اإلنتظــار ســهل .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

هــذه الطريقــة اثلانيــة؟ يه أن ينتظــر أن يســمع رصخــة ايلــأس الــي
ختــرج منــا .فــاهلل يطلــب منــا أن نكشــف هل قلوبنــا .وكمــا ســرى

يف اجلــزء اثلــاين ،هــو حيــب أن يســمع مــا نشــعر بــه  -حــى عندمــا ال

تكــون اللكمــات مجيلــة .والــراخ يف يــأس حيــدث عندمــا نصــل إىل
انلهايــة مــع أنفســنا .فعندمــا نكــون قــد جربنــا لك يشء وانتهــت لك

اإلجابــات الــي دلينــا ،يصبــح خيارنــا الوحيــد هــو الــراخ!

ورغــم أن هــذا اخليــار يتعــارض مــع طبيعتنــا البرشيــة ،إال أن اهلل
ً
يطلــب منــا أحيانــا الــراخ قبــل أن يتــرف نيابــة عنــا.
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أ
ــرا َء ُف
«ل َ َّن َّ
الش ْ
ــع َب ِفــي ِص ْه َي ْ
ــو َن يَ ْســك ُُن ِفــي أُ ُ
ور َش ِــل َيم .ال َ تَ ْب ِكــي بُــكَا ًء .يَ َت َ

يب َلــكَ »( .إشــعياء )19 :30
َع َل ْيــكَ ِع ْن َ
ــو ِت ُص َر ِاخــكَ ِ .حي َن َمــا يَ ْس َ
ــد َص ْ
ــم ُع يَ ْســ َت ِج ُ

يف هذه الفقرة ،يشري إشعياء إىل الطريقة اثلانية اليت يساعدنا فيها

اهلل يف اتلخلي عن اسـتقالنلا ليك نصبح متلكني عليـه .فاهلل ينتظر أن
يسـمع صـوت رصاخنا لكي يظهر رمحتـه .وهو ينتظر ً
اغبلـا حىت نصبح
يائسين ونـأيت إىل املكان اذلي لـن يكفينـا فيـه أي يشء إال تدخله.
ومعظمنــا خيــاف مــن ايلــأس .وبالنســبة يل ،فانلفــور مــن ايلــأس
ً
جــدا للشــخصية الربيطانيــة .فنحــن نرغــب يف
هــو أمــر نمــوذيج

ً
جــدا ،أو أن
ترتيــب األشــياء حــى ال نصبــح منفعلــن ،أو اعطفيــن
نفقــد الســيطرة .إال أن اهلل ال يســتجيب نلــا إال إن رصخنا .وهــذه اللكمة
العربيــة الــي تعــي "أن يــرخ" تعــي "أن يــرخ طلبًــا للمعونــة" .فقــد

ينتظــر اهلل أن تصــل إىل مــان ايلــأس اذلي فيه ســترصخ طلبًــا للمعونة.

مثال روث
أتذكــر بوضــوح مناســبة اكنــت فيهــا روث قــد اعنــت مــن ألــم
ـؤرشا لــيء خطــر جـ ً
ـدا .وأخـ ً
شــديد .واكن يمكــن أن يكــون مـ ً
ـرا،

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 الــراخ.
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وقــد تنظــر إىل الــوراء يف حياتــك وتتذكــر إحــدى انلقــاط عندمــا
أصبحــت ً
يائســا وقــد حتــرك اهلل عنــد ذلــك الوقــت .فالــرب ليــس

هــو بعــض الرفاهيــة الــي يمكــن أن نأخذهــا أو نرتكهــا مــى اكن
يناســبنا ذلــك .بــل هــو رضوري جـ ً
ـدا لــل جانــب مــن جوانــب حياتنــا

ووجودنــا .وطاملــا اكن يوجــد أي يشء آخــر دلينــا هل أهميــة أكــر مــن
حتــرك اهلل يف حياتنــا ،فمــن املحتمــل أال يتحــرك اهلل.

خالص إسرائيل
تعامــل اهلل مــع انلــاس يف الكتــاب املقــدس لكــه لــي يصــل بهــم
ً
وضوحــا يه إرسائيــل عندمــا
إىل مــان ايلــأس .وأحــد األمثلــة األكــر

تــم إخراجهــم مــن مــر .فقبــل إطالقهــم املعجــزي ،اكن دليهــم عيــد

فصــح رائــع ،وأثنــاء هــذا الوقــت شــفاهم اهلل ومنحهــم القــوة .ونتيجــة
ذللــك ،تمكــن اإلرسائيليــون مــن اخلــروج بغنائــم مــر .أمــا عندمــا
وصلــوا إىل ابلحــر األمحــر ،فقــد اتلفتــوا إىل اخللــف ورأوا اجليــش
املــري يالحقهــم بكامــل قوتــه .ولكنــا نعــرف العبــارة الــي تقــول
"ابلحــر أمامنــا والعــدو خلفنــا" .فــإن اكن أي شــخص قــد اختــر أن

يكــون بــن ابلحــر والعــدو ،فهــو اكن شــعب إرسائيــل .فقــد اكنــوا

هنــاك – أي مــع ابلحــر األمحــر أمامهــم واجليــش املــري خلفهــم.
فمــاذا فعلــوا؟ خيربنــا خــروج :10 :14

ـون
ـون َر ِاح ُلـ َ
« َف َل َّمــا ا ْق َتـ َـر َب ِف ْر َعـ ْـو ُن َر َفـ َـع بَ ُنــو ِإ ْسـ َـرا ِئ َيل ُع ُيونَ ُهـ ْـمَ ،و ِإذَا ا ْل ِم ْص ِريُّـ َ
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َو َرا َء ُهـ ْـمَ .فف َِز ُعـ ِـوا ِجـ ًّـداَ ،و َصـ َـر َخ بَ ُنــو ِإ ْسـ َـرا ِئ َيل ِإ َلــى الـ َّـر ِّب».
وتوجــد نتائــج لــن يــأيت بهــا اهلل حلياتــك حــى تصبــح ً
يائســا

وتــرخ .وضــع يف اعتبــارك أين ال أحتــدث عــن جمــرد الصــاة اللطيفــة.
فأنــا أحتــدث عــن أن ختتــر ايلــأس .فــدى اهلل ً
دائمــا خطــة ،إال أنــه
لــن يمكنــه أن يطلــق هــذه اخلطــة حــى تكــون يف حالــة يمكنــك

فيهــا احلصــول عليهــا .وإلطــاق خطتــه ،ســوف يتعامــل اهلل يف الكثــر
مــن األحيــان مــع مشــلتنا األساســية البســيطة ،ويه :رغبتنــا يف أال

جيــب علينــا االتــكال ىلع اهلل.

ً
ال يوجــد شــخص واحــد ،وأنــا معكــم ،يرغــب حقــا 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
أريــد أن أشــارك قصــة ســتوضح هــذه انلقطــة إىل حــد مــا .يف

اعم  ،1990دخلــت روث إىل مستشــى اكثويلــي حمــي إلجــراء عمليــة
ً
جراحيــة .وأثنــاء خضوعهــا جلميــع الفحوصــات اســتعدادا للجراحــة،
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زارتهــا الراهبــة الكــرى ،ويه رئيســة اتلمريــض يف املستشــى ،وقــد
اكنــت جتــول وتتحــدث مــع املــرىض.

وعندمــا جــاءت رئيســة اتلمريــض هــذه إىل فــراش روث ورأت
ً
اهتمامــا .وبعــد تقديــم نفســها،
كتــاب روث املقــدس ،أصبحــت أكــر
ســألت روث" :هــل يمكنــي أن أفعــل أي يشء مــن أجلــك؟"

فقالــت روث" :نعــم ،أرجــو أن تقــرأي يل مــن كتــايب املقــدس

ألنــي ال أســتطيع قراءتــه بنفــي".

لــك؟" وردت روث" ،فيلــي
فســألت تلــك الراهبــة" :مــاذا أقــرأ ِ

األصحــاح اثلــاين".

وعنــد تلــك املرحلــة ،أصبحــت الراهبــة متحمســة .فقالــت" :اكنت

هــذه يه الفقــرة الــي تــم قرائتهــا عندمــا أخــذت نــذوري للرهبنــة".
ذللــك قــرأت الراهبــة هــذه الفقــرة مــن الكتــاب املقــدس ثــم

شــاركت بشــهادتها .فقــد اكنــت هــذه الراهبــة يف فــرة اعــزال حــن
ألــى راهــب تــرايب 1حديثًــا .وال يُسـ َ
ـمح للرهبــان الرتابيــن باحلديــث
داخــل ادليــر .إال أنهــم بــن احلــن واآلخــر ،يُســمح هلــم بالســفر خــارج
ادليــر ملشــاركة بعــض احلقائــق الــي يتعلموهــا يف صمــت مجاعتهــم.

( )1هو نظام ديني كاثولييك من الرهبان يف أديرة نظام السيسرتيكيني الذي تفرع من البنيدكتيني
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وقــد قــال الراهــب أثنــاء حديثــه للراهبــات" :صلــوا مــن أجــل

الرغبــة :أي أال تكونــوا حمرتمــن يف نظــر انلــاس ،وأال تكونــوا
آمنــن ،وأال تكونــوا مســيطرين" .وعندمــا فكــرت يف صالتــه ،جعلتــي
أرتعــد .فقــد فكــرت" ،حســنًا ،أن أكــون حمرتمــة ال يهمــي كثـ ً
ـرا يف
هــذه املرحلــة مــن حيــايت .أمــا أال أكــون آمنــة ثــم أال أكــون مســيطرة؟

كيــف أصــي تلــك الصــاة؟ "

ً
ومــا أذهلــي حقــا يف هــذا اللقــاء بــن روث ورئيســة اتلمريــض
اكن طريقــة اهلل يف مجعهمــا ً
معــا .فقــد ُس ـ ِمح للراهــب الــرايب اذلي ال
يُسـ َ
ـمح هل باتلحــدث أن يتحــدث ،إال أنــه لــم يشــارك حكمتــه إال مــع

جمموعــة مــن الراهبــات الاكثويلــك .ثــم حتدثــت إحــدى الراهبــات

الاكثويلكيــات إىل زوجــي وشــاركتها هــذه الرســالة .ويتصــادف أن
تكــون روث يه زوجــة واعــظ! ويه قــد شــاركتين مــا قاتلــه هلــا

الراهبــة ،ممــا يتيــح يل مشــاركة ذلــك عندمــا أعــظ ،وأن أنــر هــذه
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 ســتنترش يف اخلــارج عــن طريــق رجــل ال يُســمح هل باتلحــدث!

وهــا يه مــرة أخــرى تلــك رســالة مــن ذلــك الراهــب الــرايب .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 تطبيقــا هلــذه الرســالة الــي قدمتهــا يف هــذه

الفصــول حــى اآلن .فمنــذ ســنوات عديــدة ،أمــرين الــرب أن أقــوم

بتشــجيع انلــاس ىلع االســتجابة الفعالــة ملــا أقــوم بتعليمــه .وإن لــم
نطبــق مــا نســمعه أو نقــرأه ،فقــد ال يوجــد هلــذه احلقيقــة املكتشــفة

تأثــر ملمــوس ىلع حياتنــا.

ويف إجــراء هــذا اتلطبيــق العمــي ،أود أن أتنــاول نوعــن مــن

األشــخاص ،واألمــر مــروك لــك تلحديــد أي نــوع أنــت.

ً
ً
أول ،يوجــد أشــخاص خيشــون حقــا فقــدان اســتقالهلم .وقــد
ً
رصاع – إال أنــك ىلع
ال يكــون دليــك الكثــر ،وقــد تكــون احليــاة

األقــل تتخــذ قراراتــك اخلاصــة .وقــد تكــون قــرارات خطــأ ،إال أنهــا
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قراراتــك .وإيلــك ســؤايل لــك :هــل أنــت مسـ ً
ـتعدا ً
تمامــا للســماح هلل
بادلخــول إىل عمليــة صنــع قراراتــك؟ وهــل تريــد أن تقــول هلل" ،أنــا
أستســلم .وأتنــازل عــن اســتقاليل .وأنــا ال أعــرف مــا اذلي ســتطلبه
مــي ،إال أنــي مســتعد لقبــول ذلــك باإليمــان ألنــي أثــق بــك".

ثــم هنــاك نــوع ثــان مــن األشــخاص .فأنــت شــخص قــد وصــل

إىل درجــة ايلــأس .وبينمــا تقــرأ هــذا ،ليــس دليــك أي إجابــات .وأنــت

تواجــه مواقــف تتجــاوز قدرتــك ىلع اتلعامــل معهــا ،ويبــدو أنــه ال

توجــد طريقــة ىلع اإلطــاق 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 تــرخ!

هــذه يه اللحظــة املناســبة لــي تــرخ هل .وقــد حــان الوقــت لــي

تــرخ" ،أعــي!"

يف بعــض األحيــان نكــون حمرتمــن جـ ً
ـدا حــى أننــا ال يمكننــا

أن نــرخ 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 املتمــز بالقــوة .وقــد قــال
ً
ً
وتكــرارا" :يــا اهلل ،إن لــم تســاعدين ،فســأكون قــد انتهيــت.
مــرارا

ليــس دلي أي مســاعدة أخــرى .يــا اهلل ،تعــال ملعونــي".
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صرخة اليأس

ً
حمرتمــا؟
فــإن كنــت تغــرق يف نهــر ،كيــف يمكنــك أن تكــون
وإن كنــت أثنــاء غرقــك تــرى شـ ً
ـخصا ىلع ضفــة انلهــر ،وقــد يكــون
قـ ً
ـادرا ىلع الوصــول إيلــك يف الوقــت املناســب ،فهــل ســتقوم بصياغــة
لكماتــك لــي تطلــب املعونــة حبيــث تكــون ُمصاغــة بعنايــة؟
وهــل تتحــدث يف همســات مهذبــة؟ أم ،هــل ســتصيح بــأىلع

صوتــك" ،ســاعدين! احتــاج املســاعدة اآلن!"

حيتــاج ابلعــض منكــم إىل االقــراب مــن اهلل كمــا لــو كنــت
شـ ً
ـخصا يغــرق .فأنــت ال تقــرأ هــذا عــن طريــق الصدفــة .واهلل يريــد
أن يســاعدك اآلن .إال أنــه ينتظــر منــك أن تــرخ ،ذلا يمكنــك أن

تفعــل ذلــك اآلن .فــا تنتظــر أكــر مــن ذلــك!

أي مــن هاتــن الفئتــن ،فإنــي أشــجعك ىلع
إن كنــت مــن ٍ

اتلوقــف للحظــة أي بــدون تعجــل وبثقــة اكملــة أن اهلل نفســه هــو
ً
اذلي أوصلــك إىل هــذه انلقطــة يف رحلتــك .وبــدل مــن أن تتمــى
ببســاطة أن يمكنــك أن تفعــل شــيئًا ،اختــذ هــذا اإلجــراء اآلن .واختــذ
خطــوة اآلن بالصــاة اتلايلــة:

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 ّ
مت 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 طالبًا معونتك ،ورمحتك ،ونعمتك يف وضعي احلالي.
وبدالً من الدمدمة والتذمر عندما أواجه التجارب ،سأصرخ لك يف حمنيت،
مؤمنًا أنك ستسمع صرخيت وتأتي إلنقاذي.
وباإلميان ،أصلي طالبًا الرغبة يف أال أكون حمرتمًا ،وأال أكون آمنًا ،وأال
أحتكم يف أمور حياتي .فأنا أختار حياة االتكال الكامل عليك .آمني.
يف هــذا اجلــزء األول مــن الكتــاب ،نظرنــا بعمــق يف املشــلة
األساســية للبرشيــة بأكملهــا ،ويه :الرغبــة يف أن تكــون صاحلًــا بعيـ ً
ـدا
ً
عــن اهلل – أي مســتقل عنــه .وهــذا يســاعدنا ىلع فهــم اتلجــارب الــي
تــأيت نتيجــة ملحاوتلنــا االســتقالل .إال أنــه توجــد جتــارب أخــرى تــأيت

رغــم اتكانلــا ىلع اهلل .وســتكون هــذه اتلجــارب يه مركــز اجلــزء
اثلــاين مــن هــذا الكتــاب.
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اجلزء الثاين

التجارب اليت تأيت
على األبرار

مقدمة اجلزء الثاين
ً
جــدا ملواجهتنــا جتــارب
يف اجلــزء األول ،نظرنــا إىل ســبب شــائع

معينــة يف حياتنــا وهــو ميلنــا إىل الســي مــن أجــل االســتقالل عــن اهلل،
وقــد رأينــا أن هــذا االســتقالل ليــس هــو رغبــة اهلل حلياتنــا أبـ ً
ـدا  -بــل
مشــيئته نلــا يه اتكانلــا الاكمــل عليــه لــي نتمتــع باحلريــة والربكــة

الــي يريــد أن يمنحنــا إياهــا.

ولكــن مــاذا إن اســتمرت املشــالك حــى بعــد أن تنازنلــا عــن

اســتقالنلا وكنــا نســى إىل أن نعيــش حيــاة نتــل عليــه فيهــا بشــل

اكمــل؟ ومــاذا إن كنــا ال نــزال نواجــه اتلجــارب؟ وهــل يــدل هــذا ىلع
وجــود خطيــة خفيــة يف حياتنــا؟ وهــل ابلاليــا يه ً
دائمــا نتيجــة إثــم
حنــو اهلل؟ أم أنــه يوجــد ســبب آخــر؟

تقودنــا هــذه األســئلة إىل قصــة أيــوب .وهــا يه ملحمــة رجــل
بــار مــازال عليــه أن جيتــاز يف جتــارب شــديدة  -ليــس بســبب اخلطيــة

بــل بســبب الــر .فهــل هــذا عــدل؟ وهــل يســمح اهلل بذلــك؟ أرجوكــم
إيل بينمــا ننظــر ً
انضمــوا ّ
معــا إىل حيــاة أيــوب .ورجــايئ أن تغري دراســتنا
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هــذه انلمــاذج الــي دليكــم عــن تفاعــل اهلل معــك ومــع اآلخريــن،
ً
ممــا يمنحكــم رجـ ً
وفهمــا جديديــن.
ـاءا
أن نفهــم كيــف يمكــن أن نتحمــل اتلجــارب واالختبــارات

الــي تــأيت نتيجــة للــر املتمــز ليــس هــو أمــر للمبتدئــن .فمــن رمحــة
اهلل ،أنــه ال يســتخدم هــذه الطريقــة إال لــي خيتــر انلاضجــن .ومــن
املفارقــات تقريبًــا ،أن مثــل هــذا االختبــار هــو يف الواقــع جماملــة

ً
ضخمــة – إال أنــه حيمــل مــا يــدل ىلع دفــع ثمنًــا باهظــا مقابــل ذلــك.

وبالنســبة نلــا ،فحــى دراســة هــذه القصــة ســوف تتطلــب منــا
اتلواضــع واملخافــة الــي تمجــد اهلل.

ً
وكمــا قلــت ســابقا ،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 إعــان جديــد

عــن مــن هــو اهلل.
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الفصل 5

املدخل إىل سفر أيوب
أنــا قــد توصلــت إىل فهــم أوضــح لســفر أيــوب بطريقــة غــر

معتــادة إىل حــد مــا .فزوجــي روث وأنــا كنــا نقــرأ الكتــاب املقــدس
مرتــن لك يــوم  -مــرة يف الصبــاح ،وفيهــا نقــرأ مــن العهــد القديــم،

ومــرة يف املســاء ،وفيهــا نقــرأ مــن العهــد اجلديــد .وأثنــاء قراءاتنــا
الصباحيــة ،ذات يــوم ،وجدنــا أنفســنا يف ســفر أيــوب.

وبرصاحــة ،عندمــا قرأنــا هــذا الســفر حــى نهايتــه ،لــم حنصــل

منــه ىلع الكثــر .ذلا ،قررنــا أن نقــرأه لكــه مــرة أخــرى .وقــد قرأنــاه
للمــرة اثلانيــة ومــا زلــت أشــعر أننــا لــم حنصــل ىلع الكثــر منــه .ثــم
جــاءت فكــرة إىل ذهــي ،ويه اتلعليــق اذلي قــاهل الــرب ىلع لكمــات

أيــوب كمــا يه موجــودة يف أيــوب  .8 - 7 :42وعندمــا قــرأت هــذه
اآليــات (الــي ســنفحصها يف األقســام القادمــة) ،فتحــت يل ابلــاب
لفهــم هــذا الســفر.

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 ً
دائما
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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 خــال اللغــة الشــعرية املســتخدمة يف ســفر أيــوب ،إال أن احلصــول

ىلع القصــة الاكملــة مــن خــال قــراءة لكمــة اهلل هل أهميــة قصــوى.

قصة أيوب يف حملة
إن كنــت ال تــزال غــر معتــاد ىلع تلــك القصــة بعــد قــراءة ســفر

أيــوب ،دعــي أبــدأ هنــا بتقديــم نظــرة اعمــة موجــزة.

اكن يوجــد رجــل بــار متمــز اســمه أيــوب .وقــد اكن ً
أيضــا ً
ثريــا
ـدا ،وقائـ ً
ـدا ،وســخيًا جـ ً
جـ ً
ـدا يف جمتمعــه .ويف وقــت مبكــر مــن قصتــه،

حــدث هنــاك حــوار يف الســماء بــن اهلل والشــيطان .وقــد أشــار اهلل
ـوب؟ ألَنَّـ ُـه
إىل الشــيطان ىلع أيــوب وقــالَ ،
«هـ ْـل َج َع ْلـ َ
ـت َق ْل َبــكَ َعـ َـى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
ف أ
ش
ـر».
َل ْيـ َ
ـس ِم ْث ُلـ ُـه ِ ي� ال َ ْر ِضَ .ر ُجـ ٌـل ك َِامـ ٌـل َو ُم ْس ـ َت ِق ٌيم ،يَ َّت ِقــي هللاَ َويَ ِحيـ ُـد َعـ ِـن الـ َّ ِّ
ً
ً
ـوب
وقــد اكن الشــيطان متهكمــا جــدا وأجــابَ :
«هـ ْـل َم َّجانًــا يَ َّت ِقــي أَيُّـ ُ
ــن ك ُِّل نَ ِاح َي ٍــة؟
ــو َل ك ُِّل َمــا َل ُــه ِم ْ
ــو َل بَ ْي ِت ِــه َو َح ْ
ــس أَنَّــكَ َس َّــي ْج َت َح ْو َل ُــه َو َح ْ
هللاَ؟ أَ َل ْي َ
آ
ـال يديــه فَانتـ شـرت مواشـ ف أ
ـس ك َُّل
بَ َار ْكـ َ
ـت أَ ْع َمـ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ ِ
ـيه ِ ي� ال َ ْر ِضَ .و ِلكـ ِـن ابْ ِسـ ْط يَـ َـدكَ ال َن َو َمـ َّ
َمــا َلـ ُـه ،ف َِإنَّـ ُـه ِ ف ي� َو ْج ِهــكَ يُ َجـ ِّـد ُف َع َل ْيــكَ ».
ف
ــدكَ ،
ومــن املدهــش أن اهلل قــال للشــيطانُ ،
ــوذَا ك ُُّل َمــا َل ُــه ِ ي� يَ ِ
«ه َ

ــدكَ ».
ــد يَ َ
يــه ال َ تَ ُم َّ
َو ِإنَّ َمــا ِإ َل ِ
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وبعــد هــذا اللقــاء ،رضبــت سلســلة مــن الكــوارث غــر الطبيعيــة
ُ
أيــوب واعئلتــه .فقــد ق ِتــل مجيــع أبنائــه  -ســبعة أبنــاء وثالث بنــات  -يف
ُ
حــادث واحــد .كمــا ق ِتــل مجيــع عبيــده باســتثناء ثالثــة .وقــد ُسقــت
أو ُد ِم َ
ــرت لك ثروتــه .واكن الشــيطان خلــف هــذه السلســلة املذهلــة
مــن الكــوارث .ومــن املدهــش أن أيــوب لــم يلــوم اهلل ىلع املــآيس الــي
حلــت بــه.

وبعــد إبتــاء أيــوب ،ظهــر الشــيطان مــرة أخــرى يف الســماء.
ـوب؟ ...
فقــال اهلل مــرة أخــرى للشــيطانَ ،
«هـ ْـل َج َع ْلـ َ
ـت َق ْل َبــكَ َعـ َـى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
إ َل آ
ال َن ُهـ َـو ُم َت َم ِّســكٌ ِبك ََما ِلـ ِـهَ ،و َقـ ْـد َه َّي ْج َت ـ ِن ي َع َل ْيـ ِـه ألَبْ َت ِل َعـ ُـه ِب ـا َ َسـ َـب ٍب».
ِ
ً
«ج ْلـ ٌـد ِب ِج ْلـ ٍـد،
وقــد حتــدى الشــيطان املتهكــم القديــم اهلل قائــاِ :
آ
أ
ــه
ــس َع ْظ َم ُ
ــط ال َن يَ َ
ــن ابْ ِس ِ
ــان يُ ْع ِط ِ
ــل نَف ِْس ِــهَ .و ِلك ْ
َوك ُُّل َمــا ِل ِإلنْ َس ِ
ــدكَ َو َم َّ
يــه ل َ ْج ِ
ف
ــد ُف َع َل ْيــكَ ».
َو َل ْح َم ُــه ،ف َِإنَّ ُــه ِ ي� َو ْج ِهــكَ يُ َج ِّ
«ها ُه َو ِ ف ي� يَ ِدكَ َ ،و ِلك ِن ْاح َف ْظ نَف َْس ُه [حياته]».
فقال الرب للشيطانَ ،
ثــم خــرج الشــيطان ويقــول الكتــاب املقــدس َ ،ض
ـوب ِب ُقـ ْـر ٍح
� َب أَيُّـ َ
«و َ َ
ــن ق ََد ِم ِــه ِإ َل َه َام ِت ِــه»( .وهــذا مــؤرش آخــر ىلع األلــم اذلي
َر ِد ٍ
يء ِم ْ
ــن بَ ِاط ِ
يمكــن أن يســببه الشــيطان .وبعــض انلــاس ال حيبــون االعــراف
بهــذه احلقيقــة ،بينمــا هــايه موجــودة يف الكتــاب املقــدس).

ً
جالســا يف كومــة الرمــاد،
وبعــد هــذه االعتــداءات ،وجدنــا أيــوب
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بعــد أن فقــد لك يشء ،ومعــه واعء خــزيف يزيــل بــه الصديــد مــن
القــرح الــي مــأت جســده .وعنــد هــذه انلقطــة ،ظهــر أصدقــاؤه
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 إصــاح 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

العديــد مــن جوانــب قصــة أيــوب الــي مــا زلــت ال أفهمهــا .إال أن
ً
الفقــرة الــي أرشت إيلهــا ســابقا –أي أيــوب  8 - 7 :42قــد منحتــي

طريقــة للبــدء يف كشــف بعــض الغمــوض.

قــرب نهايــة هــذا الســفر ،قــال أيــوب قطعتــه ،فقــد قــدم هل

أصدقــاؤه اثلالثــة نصاحئهــم ،كمــا قــدم شــاب اســمه أيلهــو رأيــه،

وقــد تدخــل اهلل وحتــدث مبــارشة إىل أيــوب .ويف انلهايــة ،خاطــب اهلل
ً
أصدقــاء أيــوب اثلالثــة قائــا:
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«وكَان بعدمــا ت َك َّلــم الــرب مــع أَيــوب بهــذَ ا ا ْل ـ َكالم ،أَن الــرب َقـ َ أ
ـاز
ـال ل َ ِلي َفـ َ
َ ِ َّ َّ َّ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُّ َ َ ُّ َ ِ
َــد ْاح َت َمــى غ ََض ِبــي
ــي [كان هــو أول األصدقــاء الذيــن قام ـوا بتعزيــة أيــوب]« :ق ِ
ال َّت ْي َما ِن ِّ
أ
َع َل ْيــكَ َو َع َلــى ِكال َ َص ِاح َب ْيــكَ [بِْلـ َـدد ُّ ِ
صوف ـَُـر النـَّْع َماتـِ ُّـي] ،لَنَّ ُكـ ْـم َلـ ْـم تَقُو ُلــوا ِفـ َّـي
ُ
الشــوح ُّي َو ُ
ـوب»( .أيــوب )7 :42
َّ
اب ك ََع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
الصـ َـو َ
وحبســب رأي اهلل ،فهــؤالء الرجــال اثلالثــة قــد قالــوا أشــياء غــر

صحيحــة تتعلــق بــه  -بينمــا قــال أيــوب األشــياء الصحيحــة .ثــم ،يف
اآليــة اتلايلــة ،يتكــرر هــذا انلقــد:

أ
آ
ـاش َواذ َْه ُبــوا ِإ َلــى َع ْبـ ِـدي
َ
«وال َن ف َُخــذُ وا لَنْف ُِس ـك ُْم َسـ ْـب َعةَ ِثيـ َـر ٍان َو َسـ ْـب َعةَ ِك َبـ ٍ
أ
ـن أَ ْج ِل ُكـ ْـم،
ـوب يُ َص ِّلــي ِمـ ْ
ـوبَ ،وأَ ْص ِعـ ُـدوا ُم ْح َر َقــةً ل َ ْجـ ِـل أَنْف ُِس ـك ُْمَ ،و َع ْبـ ِـدي أَيُّـ ُ
أَيُّـ َ
أ
ـب َح َماق َِت ُكـ ْـم ،ألَنَّ ُكـ ْـم َلـ ْـم تَقُو ُلــوا ِفـ َّـي
لَنِّــي أَ ْر َفـ ُـع َو ْج َهـ ُـه ِل َئ ـا َّ أَ ْص َنـ َـع َم َع ُكـ ْـم َح َسـ َ
ـوب» (أيــوب )8 :42
َّ
اب ك ََع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
الصـ َـو َ
وهــا هــو ابلــاب اذلي فتــح املجــال للســؤال اذلي جــاء َّ
إيل" :مــاذا

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 يعــرض – بــل قــال أن أيــوب قــد تكلــم بشــل صحيــح.

ويف املقابــل ،قــال اهلل عــن أصدقــاء أيــوب ،اذليــن جــاءوا بقائمــة
ف
اب».
طويلــة مــن اتلفاهــات ادلينيــةَ « ،لـ ْـم تَقُو ُلــوا ِ ي َّ� َّ
الصـ َـو َ
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ونتيجــة هلــذه املالحظــة ،اكتشــفت الطريــق لدلخــول إىل ســفر

أيــوب .واكن املفتــاح هــو معرفــة ملــاذا اســتثىن اهلل كالم األصدقــاء

وملــاذا اكنــت لكمــات أيــوب مقبولــة دلى اهلل.

يف معظــم احلــاالت ،ســيكون رد فعــل الشــخص العــادي املتديــن

هــو عكــس الطريقــة الــي اســتجاب بهــا اهلل .وهــم اكنــوا ســيوافقون
ً
ً
فظيعــا!
صحيحــا ومــا قــاهل أيــوب اكن
ىلع أن مــا قــاهل األصدقــاء اكن
ُ
ومــع ذلــك ،لــم يكــن رد فعــل اهلل بهــذه الطريقــة .فقــد قــال اهلل أن
ً
أيــوب اكن ىلع حــق .وهــذا ،إذا ،ســيكون انلمــوذج اذلي سنســتخدمه

ملحاولــة فهــم معــى ســفر أيــوب.

فهل أنتم مستعدين إلجراء هذه االكتشافات ً
معا؟
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الفصل 6

حقائق عن الشيطان
قبــل أن ننظــر إىل أيــوب – أي إىل شــخصيته واســتجاباته  -حنتــاج

ً
أول إىل مالحظــة بعــض احلقائــق املهمــة الــي تعلنهــا نلــا هــذه القصــة
عــن الشــيطان .ويف هــذا الفصــل ويف الفصــل اتلــايل ،ســنفحص بعــض
هــذه الســمات الــي لنشــاط الشــيطان.

تغيري غري متوقع

ً
أول ،تعلــن نلــا قصــة أيــوب أن الشــيطان يســتطيع أن يأخــذ ماكنــه
ً
ُ
بــن مالئكــة اهلل .وقــد ذ ِكــرت هــذه احلقيقــة مرتــن ،أول يف أيــوب 6 :1
ومــرة أخــرى يف .1 :2
ان أَيْ ًضــا
ـام الـ َّـر ِّبَ ،و َجــا َء َّ
َات يَـ ْـو ٍم أَنَّـ ُـه َجــا َء بَ ُنــو هللاِ ِل َي ْم ُث ُلــوا أَ َمـ َ
الشـ ْـي َط ُ
«وك َ
َان ذ َ
َ
ِفــي َو ْسـ ِـط ِه ْمَ .ف َقـ َ
ان الـ َّـر َّب
ـاب َّ
ـال الـ َّـر ُّب ِل َّ
الشـ ْـي َط ُ
ـن ِج ْئـ َ
ـن أَيْـ َ
لشـ ْـي َط ِان«ِ :مـ َ
ـت؟»َ .فأَ َجـ َ
أ
َو َقـ َ
ـن ال َّت َم ِّشــي ِفي َهــا»»( .أيــوب )7 – 6 :1
ـن ا ْل َجـ َـوال َ ِن ِفــي ال َ ْر ِضَ ،و ِمـ َ
ـال«ِ :مـ ْ
ويف هــذا الســياق ،نعــرف أن أبنــاء اهلل هــم املالئكــة  -فقــد
أيضــا أيــوب يف  .7 :38وتكشــف نلــا هــذه الفقــرة ً
ذكرهــم ً
أيضــا عــن

أحــد األنشــطة الــي يشــرك فيهــا الشــيطان – فهــو جيــول ذهابًــا وإيابًــا
يف األرض .وهــو يســر ذهابًــا وإيابًــا ىلع األرض ،ويســبب لك املتاعــب
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الــي يمكنــه أن يســببها لــل مــن يصادفــه .وختربنــا رســالة بطــرس

األوىل :8 :5

يس َخ ْص َمك ُْم َكأَ َس ٍد َزا ِئ ٍر ،يَ ُج ُ
ول ُم ْل َت ِم ًسا َم ْن يَ ْب َت ِل ُع ُه ُه َو».
ِ«إبْ ِل َ
ثــم يف أيــوب  ،1 :2يتكــرر واقــع وجود الشــيطان يف وســط املالئكة:
ان أَيْ ًضــا
ـام الـ َّـر ِّبَ ،و َجــا َء َّ
َات يَـ ْـو ٍم أَنَّـ ُـه َجــا َء بَ ُنــو هللاِ ِل َي ْم ُث ُلــوا أَ َمـ َ
الشـ ْـي َط ُ
«وك َ
َان ذ َ
َ
ـام الـ َّـر ِّب».
ِفــي َو ْسـ ِـط ِه ْم ِل َي ْم ُثـ َـل أَ َمـ َ
فكيــف اســتطاع الشــيطان أن يضــم نفســه مــع املالئكــة؟ يف

كورنثــوس اثلانيــة  ،13: 11حــن يتحــدث بولــس عــن الرســل الكذبــة،
يكتــب:

أ
ون َش ـ ْك َل ُه ْم ِإ َلــى
ونُ ،مغَ ِّيـ ُـر َ
«ل َ َّن ِم ْثـ َـل هـ ُـؤال َ ِء ُهـ ْـم ُر ُسـ ٌـل كَذَ بَــةٌ  ،ف ََع َلــةٌ َم ِاكـ ُـر َ

ـيح».
ِشـ ْـب ِه ُر ُسـ ِـل ا ْل َم ِسـ ِ

ويشــر بولــس إىل أنــه يوجــد خمادعــون – أي الرســل الكذبــة ،اذليــن

"يغــرون" أنفســهم إىل شــل الرســل احلقيقيــن بقصــد اخلــداع .ومــن
املهــم أن نفهــم ذلــك ألنــه ال يــزال حيــدث ايلــوم .كمــا أن بولــس

خيربنــا أن الشــيطان نفســه قــادر ىلع تغيــر نفســه إىل شــبه مــاك نــور
(انظــر  2كــو .)14 :11

ورأيي ،مــن هــذه اآليــات وغريهــا ،هــو أن الشــيطان قــد جــاء بــن
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املالئكــة اآلخريــن وأنــه اكن يشــبههم ،وىلع األرجــح أن املالئكــة

اآلخريــن لــم يتعرفــوا عليــه .فبعــد لك يشء ،يوجــد مــا ال يقــل عــن
مائــة مليــون مــن املالئكــة ألن ســفر الرؤيــا خيربنــا أنــه اكن يوجــد

عــرة آالف مــرة عــرة آالف مــن املالئكــة حــول عــرش اهلل

(انظــر رؤيــا  .)11: 5ويعطينــا هــذا احلســاب رقــم مائــة مليــون.

وبــن هــؤالء املاليــن مــن املالئكــة ،اكن هنــاك هــذا الشــخص

اجلميــل الالمــع .ويبــدو أن املالئكــة اآلخريــن لــم يمــزوا أي يشء

خمتلــف فيــه .إال أن اهلل بالطبــع ،قــد عرفــه باتلأكيــد ،وقــال هل" :مــاذا
تفعــل هنــا ،أيهــا الشــيطان؟ وكيــف دخلــت بــن هــذا اجلمــع؟ "

املشتكي علينا
ً
قــادرا ىلع
أعتقــد أنــه حــى ايلــوم تقريبًــا ،ال يــزال الشــيطان

الوصــول إىل حمــر اهلل .وخيربنــا رؤيــا  10: 12أنــه يشــتيك علينــا – أي حنن
ً
ـا ونهـ ً
ـارا .ويعــي هــذا أن الشــيطان
شــعب اهلل  -أمــام عــرش اهلل يلـ
جيــب أن يكــون دليــه نــوع مــن الوصــول إىل موضــع عــرش اهلل.

إحــدى أهــم احلقائــق الــي جيــب أن نفهمهــا يه كيفيــة اتلعامــل

مــع شــايات الشــيطان .ويمنحنــا رؤيــا  11: 12اإلجابــة:

وف
ــم [المؤمنــون الذيــن علــى األرض] َغ َل ُبــو ُه [أي الشــيطان] ِب َ
َ
ــر ِ
«و ُه ْ
ــد ِم ا ْل َخ ُ
ــو ِت».
ــم يُ ِح ُّبــوا َح َياتَ ُه ْ
َو ِبك َِل َم ِــة َشــ َها َد ِت ِه ْمَ ،و َل ْ
ــم َح َّتــى ا ْل َم ْ
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وبــكل بســاطة ،قــد شــهد هــؤالء املؤمنــن بمــا يفعلــه دم
ً
يســوع مــن أجلنــا( .ادلراســة األكــر اكتمــال حــول هــذا املوضــوع

يه موضــوع كتــايب "احلــرب الروحيــة يف آخــر األيــام" ).ويتطلــب
ً
نــوع معينًــا مــن األشــخاص للتغلــب ىلع الشــيطان – أي
هــذا األمــر
مكرســا جـ ً
ً
ـدا حبيــث ال حيــب حياتــه أو حياتهــا
أن يكــون الشــخص

حــى املــوت .وتعريــي هلــذا انلــوع مــن األشــخاص أنــه هــو الشــخص
اذلي يعتــر تنفيــذ مشــيئة اهلل أهــم مــن ابلقــاء ىلع قيــد احليــاة.

فمــاذا يعــي ذلــك لــك؟ يعــي هــذا أنــه إن اكن دليــك االختيــار،
ً
فســتفعل مشــيئة اهلل وتمــوت مــن أجلــه بــدل مــن املســاومة وابلقــاء
ً
نــادرا مــا اقتبــس منــه ،إال أن يلنــن،
ىلع قيــد احليــاة .ورغــم أين
ً
اثلــوري الشــيويع ،قــد قــال ذات مــرة" :الشــيوعيون رجــال مــوىت يف
إجــازة" .وبعبــارة أخــرى ،عندمــا يصبــح الشــخص عضـ ً
ـوا يف احلــزب
ُ
الشــيويع ،فــإن ذلــك ي َعــد بمثابــة حكــم اإلعــدام عليــه .فقــد يــأيت
املــوت يف الســجون ،أو ىلع املشــانق ،أو ىلع أحــد حواجــز الطريــق .إال

أن هــؤالء األشــخاص قــد تصاحلــوا مــع أنفســهم بأنهــم ســيموتون.

وأعتقــد أنــه ،إىل حــد مــا ،جيــب أن ينطبــق هــذا ً
أيضــا ىلع

املســيحيني .فاملســيحيون هــم مــن الرجــال والنســاء املــوىت يف اإلجــازة.

وحنــن لــم نمــوت بعــد .إال أنــه يمكننــا أن نتوقــع إماكنيــة حكــم
ً
ً
مزتايــدا إن
املــوت اذلي قــد يصبــح ،يف الســنوات القادمــة ،احتمــال
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اســتمر انلظــام العالــي واملنــاخ الــرويح يف مســاره احلــايل.
ً
ونــرى إذا أن الشــيطان دليــه إماكنيــة الوصــول إىل حمــر اهلل وأنــه

يمكنــه أن يتخــى كمــاك 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 رســا كذبــة.
وبعــد أن رأينــا املدخــل اذلي للشــيطان كمــاك نــور ،ســوف

نــدرس يف الفصــل اتلــايل كيــف يتعامــل اهلل معــه.
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مبادرة اهلل
يف فصلنــا الســابق ،الحظنــا أن ســفر أيــوب يفتــح نلــا نافــذة مــن
َّ
املعلومــات غــر املتوقعــة عــن الشــيطان .وىلع وجــه اتلحديــد ،قــد

جعلتنــا دراســتنا ىلع درايــة بقــدرة الشــيطان ىلع أن يتظاهــر كمــاك
نــور ،وأن هل قــدر مــن الوصــول إىل أمــام عــرش اهلل للشــاية علينــا.

واملوضــوع اثلــاين املثــر لالهتمــام يف اجلــزء األول مــن قصــة أيــوب

هــو أن اهلل قــد أخــذ بزمــام املبــادرة .فقــد أشــار اهلل يف الواقــع ىلع
أيــوب للشــيطان .ونقــرأ هــذا يف أيــوب :8 :1

أ
« َف َقـ َ
ـس
لشـ ْـي َط ِانَ :
ـال الـ َّـر ُّب ِل َّ
«هـ ْـل َج َع ْلـ َ
ـت َق ْل َبــكَ َع َلــى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
ـوب؟ لَنَّـ ُـه َل ْيـ َ
أ
الشـ ِّـر»».
ِم ْث ُلـ ُـه ِفــي ال َ ْر ِضَ .ر ُجـ ٌـل ك َِامـ ٌـل َو ُم ْسـ َت ِق ٌيم ،يَ َّت ِقــي هللاَ َويَ ِحيـ ُـد َعـ ِـن َّ
وقــد تشــعر بالفخــر إن قــال اهلل هــذه اللكمــات عنــك .إال أنــك

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

خــال قيامــك بذلــك ،يمكنــك أن تتســبب يف املشــالك هلــم بطريقتــن:
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ً
أول ،أنــت تميــل أن تمنحهــم اذلات املنتفخــة؛ وثانيًــا ،يمكنــك أن
ً
جتعلهــم أهدافــا جلــذب إنتبــاه الشــيطان.
ويف حالـة أيوب ،أخـذ اهلل بزمام املبادرة .فلم يكن الشـيطان هو

«ه ْـل َج َع ْل َت
اذلي قـال "ذلـك الرجـل أيوب" .بـل اكن اهلل هـو من قـالَ :
ً
فخورا
وب؟» وأريد أن أقول بـكل وقار  -أن اهلل اكن
َق ْل َبـكَ َع َلى َع ْب ِـدي أَيُّ َ
بأيوب .وقد يكون من اجليد لك ويل أن نسـأل أنفسـنا" ،هل اهلل فخور
ً
فخـورا يب؟" ويف ضوء ما
يب؟ وهـل يوجـد أي يشء يف حيـايت جيعـل اهلل

قـاهل اهلل عن أيوب ،جند أن هذه األسـئلة تسـتحق وضعهـا يف اعتبارنا.

اهلل قد وضع احلدود
انلقطــة اثلاثلــة واملهمــة جـ ً
ـدا الــي يعلمنــا إياهــا ســفر أيــوب عــن

العــدو يه أن الشــيطان ال يمكنــه أن يتقــدم إال بقــدر مــا يســمح اهلل هل

فيمــا يتعلــق بشــعب اهلل.

« َف َقـ َ
«هـ َـوذَا ك ُُّل َمــا َلـ ُـه [أيــوب] ِفــي يَـ ِـدكَ َ ،و ِإنَّ َمــا ِإ َليـ ِـه ال َ
لشـ ْـي َط ِانُ :
ـال الـ َّـر ُّب ِل َّ

تَ ُمـ َّـد يَـ َـدكَ »»( .أيــوب )12 :1

وقــد وضــع اهلل احلــدود للشــيطان .فقــد أخــره أنــه يســتطيع أن

يأخــذ لك ممتلــات 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 صامـ ً
ـدا ،اعد الشــيطان إىل اهلل وقــال،
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"حســنا ،هــذا حســن وجيــد .إال أن جســده مــازال سـ ً
ـليما" .ثــم قــال
«ها ُهـ َـو ِ ف ي� يَـ ِـدكَ َ ،و ِلكـ ِـن ْاح َفـ ْظ نَف َْسـ ُـه [حياتــه]»( .أيوب .)6 :2
الــرب للشــيطانَ ،
اكن بإمــان الشــيطان أن يصيــب جســد أيــوب ،إال أنه ال يســتطيع

أن يقتلــه .ونتيجــة ذللــك ،فقــد أصــاب أيــوب بالقــرح مــن قمــة رأســه
ً
ً
جــدا .فمــن اذلي
جــدا ومهينــة
إىل باطــن قدميــه .والقــرح مؤملــة
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
ً
معينــة مــن القــوة .أول ،إىل حــد مــا ،الشــيطان دليــه قــوة ىلع األدوات

البرشيــة .فقــد أثــار الســبئيني واللكدانيــن يلهامجــوا ويســلبوا لك
قطعــان أغنــام وماشــية أيــوب .وباتلأكيــد ،ليــس مــن الصعــب علينــا
أن نصــدق أن الشــيطان ال يــزال بإماكنــه أن يثــر انلــاس وجيعلهــم
أعــداء هلل ،ولشــعبه ،وملقاصــده.

القدرة على العناصر
ثانيًــا ،وربمــا يكــون هــذا أكــر إثــارة لدلهشــة ،أن الشــيطان

دليــه قــدر مــن القــوة ىلع العنــارص.

ان َوأَ َك َل ْت ُه ْم»( .أيوب )16 :1
السـ َـم ِاء َفأَ ْح َرق َِت ا ْلغَ َن َم َوا ْل ِغ ْل َم َ
«نَ ُار هللاِ َسـ َق َط ْت ِم َن َّ
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ً
اكن الشــيطان مســؤول عــن انلــار الــي ســقطت مــن الســماء.

ويؤكــد رؤيــا  ١٣ :١٣أن انلــي الكــذاب ،وهــو عبــد الشــيطان ،ســيأيت
بانلــار مــن الســماء .وقــد حنتــاج إىل تعديــل بعــض أفاكرنــا ،ألن العديد
ً
مــن املســيحيني يفرتضــون تلقائيًا أن أي شــخص يفعــل شــيئًا خارقا هو
ً
صحيحــا بالرضورة .فأنت ســتكون يف موضع
يمثــل اهلل .إال أن هــذا ليس

اخلــداع ،إن كنــت تقبــل أي مظهــر خــارق ىلع أنه يــأيت تلقائيًــا من اهلل.
وكذلــك فيما يتعلق بســيطرة الشــيطان ىلع العنارص ،تقــول اآلية :19
«وإذَا ريــح شــديد ٌة جــاءت مــن عبــر ا ْل َق ْفــر وصدمــت زوايــا ا ْلبيــت أ
ال َ ْربَـ َـع،
ِ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ ِ
َِ ِ ٌ َ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ
ـان ف ََماتُــوا».
ف ََس ـ َق َط َع َلــى ا ْل ِغ ْل َمـ ِ
مــات مجيــع أبنــاء أيــوب يف جتربــة واحــدة مناخيــة غــر طبيعيــة

عندمــا أتــت الريــاح ورضبــت الزوايــا األربــع للمــزل .والشــيطان

دليــه ذلــك الســلطان .وعندمــا تصــدم الريــاح أراكن مزنلــك األربعــة
دفعــة واحــدة ،يمكنــك أن تتأكــد أنهــا مــن الشــيطان .فهــو قــد أمكنــه
الســيطرة ىلع انلــار الــي تــأيت مــن الســماء وأمكنــه اتلحكــم يف

الريــاح إىل ادلرجــة الــي ســمح اهلل هل بهــا.

القدرة على التسبب باملرض
والشــيطان دليــه ً
أيضــا القــدرة ىلع التســبب باألمــراض .فقــد

ســمح اهلل هل بمهامجــة جســد أيــوب ورضب أيــوب بالقــرح مــن قمــة
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رأســه إىل باطــن قدميــه .وليــس لك مــرض مــن الشــيطان .إال أن بعــض
األمــراض يمكــن أن تــأيت مبــارشة مــن الشــيطان .وقــد تعلمــت يف

الكثــر مــن احلــاالت ،أنــك إن تمكنــت مــن القضــاء ىلع العنــر
الشــيطاين يف املــرض ســيحدث الشــفاء الفــوري.

الشيطان يستهدف شخصياتنا
احلقيقــة األخــرة الــي أود أن أوضحهــا عــن الشــيطان يه أنــه
يهاجــم شــخصيات خــدام اهلل .فهــو مــن يشــكك ويمكنــه ً
دائمــا إجيــاد

الطريقــة للتشــكيك يف اســتقامة شــعب اهلل .ذللــك جنــده يقــول هلل يف
األصحــاح األول ،اآليــات :11 - 9

ـس أَنَّــكَ َسـ َّـي ْج َت َح ْو َلـ ُـه َو َحـ ْـو َل بَ ْي ِتـ ِـه َو َحـ ْـو َل
َ
«هـ ْـل َم َّجانًــا يَ َّت ِقــي أَيُّـ ُ
ـوب هللاَ؟ أَ َل ْيـ َ
ـال يديــه فَانتشــرت مواشــيه فــي أ
ال َ ْر ِضَ .و ِلكـ ِـن
ـن ك ُِّل نَ ِاح َيـ ٍـة؟ بَ َار ْكـ َ
ـت أَ ْع َمـ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ
ك ُِّل َمــا َلـ ُـه ِمـ ْ
آ
ـس ك َُّل َمــا َلـ ُـه ،ف َِإنَّـ ُـه ِفــي َو ْج ِهــكَ يُ َجـ ِّـد ُف َع َل ْيــكَ ».
ابْ ِسـ ْط يَـ َـدكَ ال َن َو َمـ َّ
وبعبــارة أخــرى ،فالشــيطان يشــكك يف دوافع أيــوب أمــام اهلل" ،هو

ينــال لك اخلــر .فلمــاذا ال خيافــك؟" ثم يف األصحــاح اثلاين ،آيــات :5 - 4
ان الـ َّـر َّب َو َقـ َ
ـان يُ ْع ِطيـ ِـه أل َ ْج ِل
ـاب َّ
الشـ ْـي َط ُ
« َفأَ َجـ َ
«ج ْلـ ٌـد ِب ِج ْلـ ٍـدَ ،وك ُُّل َمــا ِل ِإلنْ َسـ ِ
ـالِ :
نفْســه .ولكــن ابســط آ
ال َن يَ َدكَ َو َم َّس َع ْظ َمـ ُـه َو َل ْح َم ُه ،ف َِإنَّ ُه ِفي َو ْج ِهــكَ يُ َج ِّد ُف َع َل ْيكَ ».
َ ِ ِ َ ِ ْ ِْ ِ
دلى الشــيطان ً
دائمــا طريقــة ينســب بهــا أســوأ ادلوافــع خلــدام
ً
حتذيــرا نلــا ألنــه يوجــد الكثــر ممــا يقــال عــن
اهلل .وهــذا يتضمــن
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الكنيســة وخــدام اهلل ايلــوم .ولألســف ،فبعــض ما يقــال صحيــح ،وإنما

ال جيــب علينــا مســاعدة الشــيطان يف القيــام بعملــه .فهــو املشــتيك ىلع
اإلخــوة ولســنا حباجــة ملســاعدته .وأرجــو أن تضــع ذلــك يف اعتبــارك

فــإن كنــت تشــتيك ىلع القــادة ،واخلدمــات ،والكنائــس ربمــا حتتــاج

إىل اتلوبــة .وتذكــر فقــط أنــك عندمــا تشــرك يف مثــل هــذه الشــايات،
فأنــت تقــوم بعمــل الشــيطان – وهــو ال حيتــاج إىل مســاعدتك.

وكتطبيق شخيص ،إن كنت يف رصاع رويح وتشعر أن الشيطان يظلمك
(وبرصاحة ،أجد نفيس يف هذا املوقف ً
كثريا) من املنطيق أن تقاوم الشيطان.

وخيربنـا الكتـاب املقـدس أن نقاومـه وسـيهرب منـا (انظـر يعقـوب .)7 :4
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 جـ ً
ـدا أن نفهمــه ألنــه إن اكن
هــذا هــو احلــال ،فــإىل أن تتعلــم ادلرس لــن يقــوم اهلل بإبطــال عمــل
الشــيطان .فــا تســتمر يف أن تمطــر اهلل بالصــاة الــي لــن تصــل بــك
إىل أي مــان .توقــف عــن الصــاة طلبًــا للراحــة واطلــب مــن اهلل أن
يعلمــك مــا دليــه لــك لــي تتعلمــه .وتذكــر ،أن الشــيطان ال يســتطيع

أن يفعــل أي يشء إن لــم يســمح اهلل هل بذلــك.

واآلن بعـد أن تلقينـا بعـض األفكار املفيـدة عـن كيـف يعمـل

الشـيطان ،دعونـا نواصل املرحلة اتلايلة من قصة أيـوب يف الفصل القادم.
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الفصل 8

"مـُعَّزو " أيوب
نظرنــا يف بدايــة قصــة أيــوب .وقــد رأينــا كيــف اكن الشــيطان

يقــرب مــن اهلل ،ويهاجــم رىض اهلل عــن عبــده أيــوب ،وينــال اتلرصيــح

إلصابتــه بــاألذى يف موجتــن متتايلتــن .ويف هــذا الفصــل ،ســنتعرف
َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ُ
ـدد.
ىلع ثالثــة مــن أصدقــاء أيــوب  -أي أ ِلفــاز ،وصوفــر ،وبِـ
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 أوســطيني 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.

تعرفــت ىلع اثلقافــة العربيــة عندمــا كنــت أعيــش يف مدينــة

رام اهلل .واكنــت هــذه ابلــدة تقــع فيمــا أصبــح فلســطني بعــد احلــرب
ـواح عديــدة ،اكنــت تقريبًــا مثلمــا اكنــت
العامليــة اثلانيــة .ويه مــن نـ ٍ
يف أيــام إبراهيــم .فــإن أردت رشاء خــروف فلــن تقــرب مــن املالــك

وتقــول هل" :هــل هــذا اخلــروف للبيــع؟ مــا هــو ســعره؟"
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ســيجب عليــك أن تتحــدث مــع الرجــل وتتحــدث عــن أرستــه

وتســأهل عــن صحــة أطفــاهل .ثــم بعــد قليــل ،يمكنــك أن تبــدأ يف

اإلشــارة إىل األغنــام .فيجــب عليــك أن تشــق طريقــك مــن خــال

الكثــر مــن اتلرصفــات الشــلية االجتماعيــة قبــل أن تتمكــن مــن
اكتشــاف اإلجابــة .ويمكننــا أن نعتقــد أن ســلوك انلــاس يف ســفر

أيــوب غــر اعدي – بينمــا هــو يف الواقــع رشق أوســطي.

الشكايات
بعــد أســبوع ،حتــدث أصدقــاء أيــوب أخـ ً
ـرا  -وكمــا اتضــح ،اكنــوا
ً
رجــال مــن أصحــاب اللكمــات الكثــرة .وقــد ظلــوا صامتــن ملــدة

ســبعة أيــام ،وبعــد ذلــك اكنــوا ســيعلنون لك مــا اكنــوا يفكــرون فيــه.
ً
ملخصــا قصـ ً
ـرا ملــا قالــوه ،حــى نتمكــن مــن فهــم رد فعــل
وســأقدم
أيــوب.

قد أخطأت
ً
ً
جــدا" ،أنــت قــد أخطــأت،
أول ،قالــوا أليــوب بطريقــة ملتويــة

وهلــذا الســبب حــدث لك هــذا لــك" .وهــم لــم يأتــوا مبــارشة ويقولــوا
ذلــك ،إال أن أيــوب اكن يعــرف جيـ ً
ـدا مــا تعنيــه لكماتهــم" :لــم يكــن
هــذا يلحــدث لــك لــو لــم تكــن قــد أخطــأت".

ً
وردا ىلع ذلــك ،اكن أيــوب جيادهلــم باســتمرار" ،لكنــي لــم أخطــئ!"
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وقــد اكن ىلع حــق – فهــو لــم خيطــئ .ومــن ابلدايــة إىل انلهايــة ،لــم
يتهــم اهلل أيــوب ً
بــارا يف ابلدايــة ،واكن ً
أبــدا باخلطيــة .فقــد اكن ً
بــارا

ً
حمــرا.
يف انلهايــة .وهــذه إحــدى احلقائــق الــي جتعــل هــذا الســفر
ً
ولــن يــرك الكثــر مــن املتدينــن ماكنــا ذللــك اتلفكــر ألنهــم ،مثــل
أصدقــاء أيــوب ،يعتقــدون أن األمــور الســيئة حتــدث بســبب اخلطيــة.

واألمــر ليــس كذلــك بالــرورة.

قد كنت شريرًا
ويف انلهايــة خــرج أيلفــاز واتهــم أيــوب بــكل أنــواع األشــياء
الــي لــم يفعلهــا أبـ ً
ـدا.
أ
ـت أَ َخــاكَ ِبـا َ َسـ َـب ٍب،
ـس َشـ ُّـركَ َع ِظ ًيمــاَ ،وآث َُامــكَ ال َ ِن َهايَــةَ َل َهــا؟ لَنَّــكَ ْارتَ َه ْنـ َ
«أَ َل ْيـ َ
ـاب ا ْل ُعـ َـر ِاة»( .أيــوب )6 – 5 :22
َو َسـ َل ْب َت ِث َيـ َ
ولــم تكــن تلــك االتهامــات صحيحــة .فلــم يفعــل أيــوب هــذه

األشــياء.

ـب ا ْل ُقـ َّـو ِة
«مــا ًء َلـ ْـم تَ ْسـ ِـق ا ْل َع ْط َشـ َ
ـان َم َن ْعـ َ
َ
ـت ُخ ْبـ ًزا .أَ َّمــا َص ِاحـ ُ
ـانَ ،و َعـ ِـن ا ْل َج ْو َعـ ِ
أ
أ
ـاتَ ،و ِذ َرا ُع ا ْل َي َت َامــى
ـاك ٌن ِفي َهــا .ال َ َر ِامـ َـل أَ ْر َسـ ْل َت َخا ِل َيـ ٍ
َف َلـ ُـه ال َ ْر ُضَ ،وا ْل ُم َت َر ِّفـ ُـع ا ْل َو ْجـ ِـه َسـ ِ
أ
ـب بَغْ َتــةً » (أيــوب )10 – 7 :22
انْ َسـ َـحق َْت .ل َ ْجـ ِـل ذ ِلــكَ َح َوا َل ْيــكَ ِف َخـ ٌ
ـاخَ ،ويُ ِر ُيعــكَ ُر ْعـ ٌ
وبعبــارة أخــرى" ،يــا أيــوب ،أنــت كنــت رشيـ ً
ـرا وهلــذا الســبب
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حيــدث لــك لك هــذا"( .تذكــر أن الــرب قــال أن أصدقــاء أيــوب حتدثــوا
بأشــياء غــر صحيحــة عــن اهلل ،وأن أيــوب قــد تكلــم باألشــياء
الصحيحــة ).ثــم قــال أصدقــاء أيــوب ،يف الواقــع ،أن اهلل ال يســمح أبـ ً
ـدا

للرشيــر أن يتمتــع بالرخــاء.

ويعتقــد بعــض انلــاس أن هــذا صحيــح .ومــع ذلــك ،فاملجرمــن

وامللحديــن ومجيــع أنــواع األرشار يتمتعــون بالرخــاء .ومــع ذلــك ،اكن

أصدقــاء أيــوب يعتقــدون أنــه إن أصــاب الــر شــخص مــا ،فذلــك
ألنــه اكن رشيـ ً
ـرا.

قد زرعت الشر
أخرب أيلفاز أيوب يف أيوب :9 - 7 :4
ـت :أَ َّن
ـن أُ ِبيـ َـد ا ْل ُم ْسـ َت ِق ُيم َ
ون؟ ك ََمــا َقـ ْـد َرأَيْـ َ
ـن َه َلــكَ َو ُهـ َـو بَـ ِـري ٌءَ ،وأَيْـ َ
«اُ ْذ ُكـ ْـرَ :مـ ْ
ـح أَنْ ِفـ ِـه
َاو ًة يَ ْح ُص ُدونَ َهــاِ .ب َن َسـ َـم ِة هللاِ يَ ِبيـ ُـد َ
ـن َش ـق َ
ا ْل َح ِ ِ
ـن ِإث ًْمــاَ ،و َّ
الز ِار ِعيـ َ
ارثيـ َ
ونَ ،و ِب ِريـ ِ

يَ ْف َنـ ْـو َن».

وبعبــارة أخــرى ،إن كنــت قــد زرعــت الــر فســوف تبــاد .إال أن
ً
صحيحــا  -حيــث اكن أيــوب جيــادل باســتمرار بعنايــة
ذلــك لــم يكــن
شــديدة وبشــل قاطــع .وهــذه مســألة مــن املهــم أن تواجههــا الكنيســة
ايلــوم .فهــل يديــن اهلل األرشار ً
دائمــا؟ وقــد اكن أيــوب جيادهلــم بأن اهلل
ً
ال يفعــل ذلــك .فهــل يســمح اهلل أحيانــا لــأرشار باهلــرب برشورهــم؟
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واإلجابــة يه نعــم هــو يفعــل ذلــك ،ليــس ً
دائمــا ،وإنمــا يفعــل ذلــك

يف بعــض األحيــان .وقــد قــال أصدقــاء أيــوب هل أنــه إن اكن ســيعرتف

ويتــوب ،فــإن لك يشء سيتحســن معــه.

ومن السهل ً
جدا ىلع املتدينني أن يقولوا مثل هذه األشياء.

أنت لست على حق أمام اهلل
أعطــى هــؤالء األصدقــاء اثلالثــة أليــوب الكثــر مــن األحاديــث

ادلينيــة ،الــي أخربهــم اهلل فيمــا بعــد أنهــم اكنــوا خطــأ .وكمثــال ،يقول
أيــوب :7 - 3 :8

ـس ا ْل َحـ َّـق؟ ِإ ْذ أَ ْخ َط ـأَ ِإ َل ْيـ ِـه بَ ُنــوكَ ،
َ
«هـ ِـل هللاُ يُ َعـ ِّـو ُج ا ْلق ََضــا َء ،أَ ِو ا ْلق َِديـ ُـر يَ ْع ِكـ ُ
ـت ِإ َلــى ا ْلق َِديـ ِـر،
ـت ِإ َلــى هللاِ َوتَ َض َّر ْعـ َ
َدف ََع ُهـ ْـم ِإ َلــى يَـ ِـد َم ْع ِص َي ِت ِهـ ْـمَ .فـ ِـإ ْن بَكَّ ـ ْـر َت أَنْـ َ
آ
ـن
ـت أَنْـ َ
ِإ ْن ُك ْنـ َ
ـت َز ِك ًّيــا ُم ْسـ َت ِق ًيما ،ف َِإنَّـ ُـه ال َن يَ َت َن َّبـ ُـه َلــكَ َويُ ْسـ ِـل ُم َم ْسـك ََن ِبـ ِّـركَ َ .و ِإ ْن تَ ُكـ ْ
أُوالَكَ َص ِغيـ َـر ًة ف َِآخ َرتُــكَ تَكْ ُثـ ُـر ِجـ ًّـدا».
وبعبــارة أخــرى" ،يــا أيــوب ،إن كنــت ىلع حق أمــام اهلل ،فســتتمتع

بالرخــاء .وحقيقــة أنــك ال تتمتــع بالرخــاء تظهــر أنــك لســت ىلع حــق
أمــام اهلل" .فهــل ســمعت هــذا اتلعليــم مــن قبــل؟ الــرب يقــول أنــه

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

يب ا ْلق َِد ِير»( .أيوب )17 :5
ُ
«ه َوذَا ُطوبَى ِل َر ُجل يُ َؤ ِّدبُ ُه هللاَُ .فال َ تَ ْرف ُْض تَأْ ِد َ
وقــد اســتنتج أيلفــاز أن القديــر اكن يــؤدب أيــوب ،إال أن ذلــك لــم
ً
صحيحا.
يكــن
أ
ف
ـت َشـ َـدا ِئ َد يُ َن ِّجيــكَ ،
ـب .يَ ْسـ َـح ُق َويَـ َـدا ُه تَ ْشـ ِـف َي ِان ِ .ي� ِسـ ِّ
«لَنَّـ ُـه ُهـ َـو يَ ْجـ َـر ُح َويَ ْع ِصـ ُ

َوِ ف ي� َسـ ْـب ٍع ال َ يَ َم ُّســكَ ُســو ٌء»( .أيوب )19 - 18 :5

فهــل هــذا صحيــح ً
دائمــا؟ لألســف ،إن كنــا واقعيــن حــول

خربتنــا يف احليــاة ،فاألمــر ليــس كذلــك .فقضايــا أيــوب صحيحــة
حــى اآلن .ويه قــد واجهــت القضايــا الــي نواجههــا ايلــوم.

السـ ْـي ِف»( .أيوب )20 :5
ـن ا ْل َمـ ْـو ِتَ ،و ِفي ا ْل َح ْر ِب ِمـ ْ
ـوع يَف ِْديــكَ ِمـ َ
ـن َح ِّد َّ
ِ«فــي ا ْل ُجـ ِ
وبعبــارة أخــرى ،ال جيــب أن يُقتــل املســيحيون يف احلــرب .ومــرة
ً
صحيحــا – حيــث يمــوت املســيحيون
أخــرى ،لألســف ،هــذا ليــس

كثـ ً
ـرا يف املعــارك .وكمثــال آخــر ،قــد دمــرت املجــااعت الكثرييــن يف

إفريقيــا  -واملســيحيون ليســوا مســتثنني مــن ذلــك.

ـان تُ ْخ َت َبـأَُ ،فـا َ تَ َخـ ُ
ـن ا ْل َخـ َـر ِاب ِإذَا َجــا َء .تَ ْض َحــكُ َع َلــى
ـاف ِمـ َ
ِ«مـ ْ
ـن َسـ ْـو ِط ال ِّل َسـ ِ
ا ْلخــراب وا ْلمحــل ،وال تخشــى وحــوش أ
ال َ ْر ِض»( .أيــوب )22 - 21 :5
َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ََْ َ ُُ َ
74

ُمعَّزو أيوب

اكن أصدقــاء أيــوب يكــرزون أليــوب بمــا أســميه "إجنيــل

الرخــاء" .فقــد اكنــوا يقولــون هل" ،إن لــم تكــن قــد أخطــأت فلــن
تمــرض" .وقــد عرفــت ً
أناســا قالــوا أمـ ً
ـورا مشــابهة هلــذه اللكمــات .ويف

الواقــع ،هــذه اللكمــات قاســية جـ ً
ـدا ألنهــا تضيــف مشــلة اذلنــب إىل
مشــلة املــرض.

يبــدأ العديــد مــن املســيحيني ايلــوم يف الشــعور باذلنــب عندمــا
ً
تعايلمــا غــر مكتملــة .ويه ليســت خطــأ
يمرضــون ألنهــم قــد نالــوا

تمامــا ،إال أنهــا ليــس صحيحــة ً
ً
تمامــا .واملشــلة يف هــذا اتلعليــم يه

أنــه يعمــل يف الكثــر مــن األحيــان بمــا يكــي حبيــث يمكــن للنــاس
االســتمرار يف تعليمــه كمــا لــو اكن جيــب أن يعمــل لك الوقــت ويف لك
املواقــف.

ً
وأيضــا يف
يف ضــوء بــروز "إجنيــل الرخــاء"  -يف قصــة أيــوب

الكنيســة ايلــوم  -حنتــاج إىل استكشــاف هــذه احلقيقــة بصــورة أكــر.

ويف الفصــل اتلــايل ،ســأفحص بصــورة أعمــق موقــف الكتــاب املقــدس
مــن الرخــاء وكيــف تتحــدى قصــة أيــوب تلــك العقيــدة الشــائعة،
رغــم عــدم صحتهــا.
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"إجنيل الرخاء"
إذ قــد أرشنــا يف الفصــل الســابق إىل مــا أســميه "إجنيــل الرخــاء"

كمــا يظهــر يف ســفر أيــوب ،فمــن املهــم نلــا أن نفكــر فيمــا يقــوهل
ً
مقدمــا أن
الكتــاب املقــدس بالفعــل عــن الرخــاء .وأريــد أن أقــول
الكتــاب املقــدس يقــدم نلــا الوعــود الواضحــة للتمتــع بالرخــاء .بينمــا
يف ســياق الكنيســة الغربيــة ،يتطلــب الرخــاء بعــض املؤهــات.

الوعد بالرخاء
يقــول مزمــور  3 :1هــذا عــن الشــخص اذلي حيــب لكمــة اهلل وحييا
بهــا« :ك ُُّل َمــا يَ ْص َن ُعـ ُـه يَ ْن َجـ ُـح [يتمتــع ابلرخـ ٍ
ـاء]».
ً
حريصــا ىلع اتبــاع وصايــاه،
وقــد أخــر اهلل يشــوع أنــه إن اكن

أ
ــح»( .يشــوع .)8 :1
ــح َط ِريقَــكَ [تتمتــع ابلرخــاء] َو ِحي َن ِئ ٍ
«لَنَّــكَ ِحي َن ِئ ٍ
ــذ تُف ِْل ُ
ــذ تُ ْص ِل ُ
ويوجــد العديــد مــن الوعــود األخــرى ،إال أين أريــد أن أقــرح أن
اثلقافــة األمريكيــة قــد أفســدت معــى لكمــة الرخــاء .فمــا نســميه

الرخــاء ليــس مــا يعنيــه الكتــاب املقــدس بالرخــاء.

تــأيت اللكمــة الــي تعــي رخــاء يف اللغــة اإلجنلزييــة مــن اللكمــة
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الالتينيــة  prosperusويه تعــي "يعمــل بشــل جيــد" .واكنــت إحــدى
الطــرق الــي اكنــت تُســتخدم بهــا هــذه اللكمــة كثـ ً
ـرا يف اللغــة الالتينيــة
يه وصــف اللــواء قائــد اجليــش اذلي أجــرى محلــة عســكرية ناجحــة.

فعندمــا يعــود إىل رومــا ،ســيقال باللغــة الالتينيــة،re prospere justa ،
ممــا يعــي أنــه "قــد أدى مهمتــه بشــل ناجــح".

رخاء الكتاب املقدس
إن كنـت ترغـب يف احلصـول ىلع صـورة كتابيـة للرخـاء ،فسـتجد
أنهـا ال تتطابـق مـع الرؤيـة األمريكيـة احلديثـة  -والتي ً
اغبلـا مـا

تتضمـن السـيارة مرسـيدس بنز ،واملالبس املصممـة ىلع أحـدث طراز،

والسـااعت رولكـس ،والكثير مـن املـال .وأنـا لسـت ضـد أي مـن هذه
العنـارص ،إال أنهـا ال تمثـل الرخـاء اذلي حتـدث عنـه الكتـاب املقدس.

ففي الكتـاب املقـدس ،الرخـاء هـو تنفيـذ املهمـة املعينة التي يكلفك
ُ
رسـل وهـزم
اهلل بهـا بنجـاح .ومثـل لـواء اجليـش الرومـاين اذلي قـد أ ِ
العـدو وقـام بإضافـة أرايض جديـدة إىل اإلمرباطوريـة ،سـيمكن القول
أنـه قـد نفـذ مهمتـه بشكل يتمتـع بالرخـاء .وإن فهمـت ذلـك كمعنى

للرخـاء ،فقد تبـدأ يف توقع رخـاء الكتاب املقدس إن اسـتوفيت الرشوط.
وإن اكنــت الصــورة املعــارصة للرخــاء صحيحــة ،فســيكون يســوع
ورســله هــم األكــر إخفاقًــا .ملــاذا؟ ألنهــم لــم يتمتعــوا أبـ ً
ـدا بالرخــاء
حبســب املعايــر األمريكيــة.

78

إجنيل الرخاء

هل ميكنك استيفاء الشروط؟
كنــت أعــظ يف اغنــا منــذ بضع ســنوات عــن مواهــب اخلدمــة – أي

الرســل ،واألنبيــاء ،واملبرشيــن ،والــراعة واملعلمــن .واكن هنــاك الكثــر
مــن الشــباب اجليديــن يســتمعون يل ،ذللــك ســألت" ،مــن منكــم يريــد
ً
أن يكــون رســول؟" وقــد رفــع العديــدون منهــم أيديهــم بــل وقــف
ابلعــض منهــم للتعبــر عــن محاســهم.

فقلــت" :حســنًا ،قبــل أن تتطوعــوا يف ذلــك ،دعــوين أقــدم لكــم

الوصــف الوظيــي" .ثــم قــرأت كورنثــوس األوىل  .13 - 7 :4يقــول بولــس
يف كتابتــه إىل مســيحيي كورنثــوس:

أ
ـت َقـ ْـد أَ َخــذْ َت ،ف َِل َمــاذَا
ـن يُ َم ِّيـ ُـزكَ ؟ َوأَ ُّي َشـ ْـي ٍء َلــكَ َلـ ْـم تَأْ ُخــذْ ُه؟ َو ِإ ْن ُك ْنـ َ
«لَنَّـ ُـه َمـ ْ
ــم ِب ُدو ِن َنــا!
ُــم ق ْ
َــد َش ِــب ْع ُت ْم! ق ِ
َــد ْاســ َتغْ َن ْي ُت ْم! َم َلكْ ُت ْ
ــم تَأْ ُخــذْ ؟ ِإنَّك ْ
ــر َكأَنَّــكَ َل ْ
تَ ْف َت ِخ ُ
الر ُسـ َـل
ـن أَيْ ًضــا َم َع ُكـ ْـم! ف َِإنِّــي أَ َرى أَ َّن هللاَ أَبْ َر َزنَــا نَ ْحـ ُ
َو َل ْي َت ُكـ ْـم َم َلكْ ُتـ ْـم ِل َن ْم ِلــكَ نَ ْحـ ُ
ـن ُّ
ـوم َع َل ْي َنــا ِبا ْل َمـ ْـو ِت» 1( .كورنثــوس )9 – 7 :4
ـنَ ،كأَنَّ َنــا َم ْح ُكـ ٌ
ِآخ ِريـ َ
يرســم بولــس هنــا صــورة لصــف مــن الســجناء اذليــن يتــم
َّ
اقتيادهــم إىل الســاحة لــي يُنفــذ فيهــم حكــم املــوت  -والرســل

موجــودون يف آخــر هــذا الصــف.

ـوم َع َل ْي َنــا ِبا ْل َمـ ْـو ِت.
ـنَ ،كأَنَّ َنــا َم ْح ُكـ ٌ
الر ُسـ َـل ِآخ ِريـ َ
«ف َِإنِّــي أَ َرى أَ َّن هللاَ أَبْ َر َزنَــا نَ ْحـ ُ
ـن ُّ
أ
ـن ُج َّهـ ٌ
ـيحَ ،وأَ َّما
لَنَّ َنــا ِص ْرنَــا َم ْن َظـ ًـرا ِل ْل َعا َلـ ِـمِ ،ل ْل َمال َ ِئ َكـ ِـة َوال َّنـ ِ
ـال ِمـ ْ
ـاس .نَ ْحـ ُ
ـن أَ ْجـ ِـل ا ْل َم ِسـ ِ
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ـون،
ـن ُض َع َفــا ُءَ ،وأَ َّمــا أَنْ ُتـ ْـم َفأَق ِْويَــا ُء! أَنْ ُتـ ْـم ُمكَ َّر ُمـ َ
ـيح! نَ ْحـ ُ
أَنْ ُتـ ْـم ف َُحك ََمــا ُء ِفــي ا ْل َم ِسـ ِ
ـس
الســا َع ِة نَ ُجــو ُع َونَ ْع َطـ ُ
َوأَ َّمــا نَ ْحـ ُ
ـش َونَ ْعـ َـرى َونُ ْل َكـ ُـم َو َل ْيـ َ
ـن ف َِبـا َ ك ََر َامـ ٍـة! ِإ َلــى هـ ِـذ ِه َّ

ـاركُ  .نُ ْض َط َهـ ُـد َف َن ْح َت ِم ُل .يُ ْف َتـ َـرى َع َل ْي َنا
ـب َع ِام ِليـ َ
َل َنــا ِإق ََامــةٌ َ ،ونَ ْت َعـ ُ
ـن ِبأَيْ ِدي َنــا .نُ ْشـ َت ُم َف ُن َبـ ِ
آ
ـخ ك ُِّل َشـ ْـي ٍء ِإ َلــى ال َن» 1( .كورنثــوس )13 – 9 :4
َف َن ِعـ ُظِ .ص ْرنَــا َكأَ ْقــذَ ِار ا ْل َعا َلـ ِـم َو َو َسـ ِ
وبعــد أن قمــت بقــراءة هــذه اآليــات هلــؤالء الشــباب ،قلــت بعــد
ً
ذلــك" ،واآلن ،مــن منكــم يريــد أن يكــون رســول؟" وقــد وقــف
ً
أيضــا عــدد كبــر منهــم – إال أنهــم ليســوا نفــس العــدد األول تقريبًــا.
ً
فبمعرفــة حقيقــة هــذه اآليــات ،مــن منــا يريــد أن يكــون رســول؟

أمثلة الكتاب املقدس عن الرخاء
دعونــا نســأل هــذا الســؤال اآلن :مــا هــو نــوع الرخــاء اذلي حققــه

الرســل؟ لــم يكــن مــا حققــوه هــو مــا يســميه األمريكيــون الرخــاء .إال

أن الرســل قــد تمتعــوا بالرخــاء ألنهــم جنحــوا يف إجنــاز املهمــة الــي
أولكهــا إيلهــم اهلل .وهــذا هــو الرخــاء!

وفيمــا يــي ثالثــة أماكــن أخــرى يتــم فيهــا ذكــر الرخــاء يف

الكتــاب املقــدس .وكمــا ســبق وذكرنــا يف يشــوع :8 :1

ـوب ِفيـ ِـه [فــي النامــوس] .ألَنَّــكَ
ـب ك ُِّل َمــا ُهـ َـو َمكْ ُتـ ٌ
« ِل َكـ ْـي تَ َت َح َّف ـ َظ ِل ْل َع َمـ ِـل َح َسـ َ

ِحي َن ِئـ ٍـذ تُ ْص ِلـ ُـح َط ِري َقــكَ [تجعلــه يتمتــع بالرخــاء] َو ِحي َن ِئـ ٍـذ تُف ِْلـ ُـح».
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ً
ً
عســكريا .وهــو لــم يركــب ســيارة اكديــاك؛
قائــدا
اكن يشــوع
ً
ً
محــارا .وهــو لــم ينــم يف فنــادق مــن
وربمــا اكن يركــب حصانــا أو
ادلرجــة األوىل؛ بــل اكن ينــام يف العــراء .وقــد اكن دليــه عمــل عنيــف،

ومر ِهــق ،ومهمــة تتطلــب لك قوتــه وإرصاره .إال أنــه قــد تمتــع بالرخــاء
ليــس باملعــى األمريكــي بــل باملعــى الكتــايب .فكيــف اكن ذلــك؟

اكن ذلــك بإكمــال املهمــة الــي لكفــه اهلل بهــا.

أمثلة بولس عن الرخاء
يف رومية  ،10 - 9 :1كتب بولس إىل كنيسة رومية،
آ
ف
ت
ض
ـر
� ًعــا َدا ِئ ًمــا ِ ي� َص َلـ َـو ِ يا� َعـ َ
ـاع أَ ْذك ُُر ُكـ ْـمُ ،م َت َ ِّ
ـى ال َن أَ ْن يَ َت َيـ َّ َ
«ك َْيـ َـف ِبـا َ انْ ِق َطـ ٍ
ت
آ� ِإ َل ْي ُكـ ْـم».
[أقــوم برحلــة تتمتــع ابلرخــاء] ِ يل َمـ َّـر ًة ِب َم ِشــي َئ ِة هللاِ أَ ْن ِ ي َ
واللكمــة املســتخدمة للكمــة َ"يتَيَـ َّ َ
ـر" يه نفــس اللكمــة ايلونانيــة

املســتخدمة يف رســالة يوحنــا اثلاثلــة  ،2حيــث يكتــب يوحنــا:

يحا،
ـبِ ،فــي ك ُِّل َشـ ْـي ٍء أَ ُر ُ
وم أَ ْن تَ ُكـ َ
ـون نَ ِاج ًحــا [تتمتــع بالرخــاء] َو َص ِح ً
«أَيُّ َهــا ا ْل َح ِبيـ ُ

ك ََمــا أَ َّن نَف َْســكَ نَ ِاج َحــةٌ [تتمتــع بالرخــاء]».

فكيــف اســتجاب اهلل لصــاة بولــس عــن رحلــة تتمتــع بالرخــاء

إىل رومــا؟ لــم يســافر بولــس يف ادلرجــة األوىل ىلع ســفينة فاخــرة بينمــا
َّ
تقــدم هل مجيــع وجباتــه ودليــه مــن يقــوم ىلع خدمتــه .بــل ســافر بولــس
81

ملاذا حتدث أمور صعبة لشعب اهلل

ـدا بسالســل ىلع ســفينة مــرت بعاصفــة شــديدة جـ ً
ســجينًا مقيـ ً
ـدا ملــدة
يومــا لــم يــروا فيهــا الشــمس أبـ ً
أربعــة عــر ً
ـدا .ثــم ،عندمــا خرجــوا
مــن العاصفــة ،حتطمــت الســفينة عنــد جزيــرة مالطــا وعليهــا بولــس

ومجيــع الــراكب اآلخريــن.

وعندمــا وصلــوا إىل الشــاطئ أشــعلوا انلــار .وبينمــا اكن بولــس

جيمــع الوقــود ،ويلتقــط بعــض الفــروع ،نشــبت أفــى ىلع يــده .فهــل
اكنــت تلــك الرحلــة تتمتــع بالرخــاء؟ اكنــت تتمتــع بالرخــاء بمعــى أنــه
ً
لــم يمــت  -أول يف العاصفــة ،ثــم عــن طريــق دلغــة األفــى .وبعــد
ُ
ذلــك صــى بولــس مــن أجــل وادل أحــد قــادة اجلزيــرة وشــي مــن
احلــى وادلوســنتاريا .ونتيجــة ذللــك ،جــاء العديــد مــن األشــخاص

اآلخريــن يف اجلزيــرة نلــوال الشــفاء .وبعــد ثالثــة أشــهر ،تمكنــوا يف
انلهايــة مــن اســتئناف رحلتهــم وأحبــروا إىل رومــا.

وبمعايرينــا الغربيــة الشــائعة ،ســيكون علينــا أن نقــول أنهــا لــم

تكــن رحلــة تتمتــع بالرخــاء .ومــع ذلــك ،يه قــد اكنــت بالفعــل

رحلــة تتمتــع بالرخــاء – وذلــك ألن بولــس قــد حقــق مقاصــد اهلل منها.
وليــس هــذا فقــط ،بــل تــم إنقــاذ مائتــن وســبعة وســبعني شـ ً
ـخصا
آخــر وشــفاء الكثرييــن بســبب وجــود بولــس!

أنــا واثــق أنــك قــد بــدأت تفهــم مــا يعنيــه الكتــاب املقــدس
ً
بالرخــاء .إنهــا حقــا مشــيئة اهلل نلــا أن نتمتــع بالرخــاء .إال أنــه ال يوجــد
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إال القليــل يف العهــد اجلديــد اذلي يــويح بــأن مقاصــد اهلل نلــا يه أن

نتمتــع بالرخــاء باملعايــر املاديــة املعــارصة.

اإلعادة املطلوبة للمعايري
ً
ذكرنــا ســابقا أنــه إن اكن انلجــاح يتســم بالرخــاء كمــا نفهمــه

ايلــوم ،فســيكون يســوع ورســله هــم أكــر مــن لــم حيققــوا إال الفشــل
اذلريــع .فقــد أنــى يســوع حياتــه ىلع صليــب رومــاين – أي ً
اعريــا،
ً
ـروك .ومــن املثــر جـ ً
ً
ـدا يل
ومرضوبــا ،ومـ
وموضــع ســخرية مــن حــوهل،
أن يســوع ىلع الصليــب اكن آخــر مــا شــاهده العالــم عنــه .ولــم حيــاول
اهلل أبـ ً
ـدا تصحيــح هــذه الصــورة .واألشــخاص الوحيــدون اذليــن رأوا
يســوع بعــد ذلــك هــم الشــهود اذليــن اختارهــم اهلل .وقــد ســمح اهلل

هلــذه الصــورة انلهائيــة الفظيعــة ليســوع أن تســتمر طــوال اتلاريــخ.

ونلتأمــل بولــس وبطــرس ،وهمــا الرســوالن األكــر شــهرة .وقــد

تــم إعــدام بولــس يف ســجن رومــاين وتــم صلــب بطــرس ورأســه إىل
أســفل .فلــم يكــن ذلــك هــو انلجــاح والرخــاء بمعايرينــا .ومــا فعلــه

املســيحيون اعدة عــر العصــور هــو أنهــم قــد أخــذوا لغــة العهــد
اجلديــد وقامــوا بتطبيقهــا ىلع أســلوب حياتهــم اخلــاص .وقــد اكنــوا

يســمحون ألنفســهم بــأن يؤمنــوا أن إدراكهــم اكن هــو مــا يقصــده
العهــد اجلديــد .إال أنهــم نـ ً
ـادرا مــا اكنــوا كذلــك .وىلع مــر اتلاريــخ،
ً
بــدل مــن اخلضــوع ملعايــر العهــد اجلديــد ،اعش املســيحيون كمــا
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حيلــو هلــم وأعطــوا ألقابًــا مســيحية ملــا يفعلونــه.
ً
واضحــا يف هــذه املرحلــة .أنــا أؤمــن أن مشــيئة
ودعــوين أكــون

اهلل للمســيحيني يه أن يتمتعــوا بالرخــاء باملعــى املــادي .ومــع ذلــك،
أعتقــد ً
أيضــا أنــه يوجــد ايلــوم ،يف جــزء كبــر مــن الكنيســة ،تفســر

غــر صحيــح ً
تمامــا للرخــاء .وهــذا أمــر مهــم للغايــة ،ألين إن كنــت
أفهــم مــا يبــدو أن اهلل يقــوهل مــن خــال لكمتــه ،فقــد تدخــل الكنيســة

يف أوقــات صعبــة .ويف أمريــكا ،وربمــا يف معظــم أحنــاء العالــم ،قــد
تظهــر ظــروف ســتكون انلقيــض ً
تمامــا ملــا يُســى اعدة بالرخــاء.
فــإن حــدث ذلــك ،كيــف ســيكون رد فعلنــا عليــه؟ هــل ســنقول
ً
صحيحــا وأن اهلل قــد خذنلــا؟ وهــل
أن الكتــاب املقــدس ليــس
ســنكون مثــل اذليــن جــاؤا لــي يعــزوا أيــوب ونســتخدم الكثــر

مــن مفــردات اللغــة ادلينيــة للتغلــب ىلع األســئلة الصعبــة؟ أم ،هــل
ســنكون واقعيــن مثــل أيــوب ونقوهلــا كمــا يه؟
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بعــض انلصائــح الــي قدمهــا أصدقــاء أيــوب إيلــه اكنــت تتضمــن

ملســات مــن "إجنيــل الرخــاء" .ذللــك ،اكن مــن الــروري أن نقــدم يف
فصلنــا الســابق بعــض اتلوضيــح فيمــا يتعلــق بوجهــة نظــر الكتــاب
املقــدس عــن الرخــاء .ومثــل نصيحــة أصدقــاء أيــوب ،ســنجد أن

الكثــر ممــا يتــم تعليمــه يف الكنيســة ايلــوم هــو تعليــم غــر اكمــل.

ويمكــن هلــذا اتلعليــم غــر الصحيــح أن يــأيت بالشــعور بادلينونــة ىلع

أوئلــك اذليــن يعانــون  -ليــس نتيجــة اخلطيــة ،بــل حبســب مشــيئة اهلل
ولفائدتهــم األبديــة.

ويمكــن أن يكــون األصدقــاء ذوي انلوايــا احلســنة ُعرضــة
ً
للرتكــز ىلع اخلطــأ اذلي يمكــن إدراكــه بــدل مــن االحتيــاج احلقيــي.

وقــد اكن دلى أيــوب ثالثــة مــن هــؤالء األصدقــاء اذليــن فعلــوا الــيء
ً
الصحيــح بمجيئهــم تلعزيتــه .إال أنهــم بــدل مــن توصيــل وجهــة نظــر
اهلل ،ركــزوا ىلع أفاكرهــم انلفســانية .ويمكــن أن يكــون هلــذا اخلطــأ،
كمــا يظهــره الكتــاب املقــدس ،جــذوره يف اخلفــاء.
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مصدر تعليم أليفاز
مــن املثــر لالهتمــام أن أيلفــاز يكشــف عــن أحــد مصــادر

تعليمــه بأنــه روح رشيــر .وهــا يه لكماتــه اخلاصــة:

ـن ُرؤَى
«ثُـ َّـم ِإ َلـ َّـي تَ َس ـ َّل َل ْت ك َِل َمــةٌ َ ،فق َِب َلـ ْ
ـت أُ ُذ ِنــي ِم ْن َهــا ِر ْك ـ ًزاِ .فــي ا ْل َه َو ِاجـ ِـس ِمـ ْ
َــت ك َُّل
ــب َو َر ْع َ
ــلِ ،ع ْن َ
ــدةٌ ،ف ََر َجف ْ
ــب ٍات َع َلــى ال َّن ِ
ــاس ،أَ َصابَ ِنــي ُر ْع ٌ
ُــوع َس َ
ال َّل ْي ِ
ــد ُوق ِ

ــم
ــع َّر َش ْ
وح َع َلــى َو ْج ِهــي ،اق َْش َ
ــديَ .و َقف ْ
ــع ُر َج َس ِ
ــر ْت ُر ٌ
َــت َو ِلك ِّنــي َل ْ
ِع َظ ِامــي .ف ََم َّ
أَ ْعـ ِـر ْف َم ْن َظ َر َهــاِ ،شـ ْـب ٌه ُقـ َّـد َام َع ْي َنـ َّـيَ .سـ ِـم ْع ُت َص ْوتًــا ُم ْن َخ ِف ًضــا»( .أيــوب )16 – 12 :4

ً
وقــد اكنــت هــذه زيــارة مــن روح رشيــر وقد أحــرت معهــا خوفا
ً
ً
ضخمــا .ومــا يقــوهل الــروح يف هــذا اللقــاء هــو حقــا جوهــر ســفر أيوب:
الر ُج ُ
يــد ُه ال َ
«أ َ ِ إ
ــوذَا َع ِب ُ
النْ َس ُ
ــن َخا ِل ِق ِ
ــر ِم ْ
ــر ِم َ
ــه؟ ُه َ
ــل أَ ْط َه ُ
ــن هللاِ؟ أَ ِم َّ
ــان أَبَ ُّ
ـن ِطيـ ٍـن،
ـب َح َما َقــةً َ ،ف َكـ ْـم ِبا ْل َحـ ِـر ِّي ُس ـك ُ
َّان بُ ُيـ ٍ
ـوت ِمـ ْ
يَأْتَ ِم ُن ُهـ ْـمَ ،و ِإ َلــى َمال َ ِئكَ ِتـ ِـه يَ ْن ِسـ ُ
ُون ِم ْث َ
ــث؟» (أيــوب )19 – 17 :4
ــل ا ْل ُع ِّ
ــحق َ
ــر ِابَ ،ويُ ْس َ
ا َّل ِذ َ
يــن أَ َس ُاســ ُه ْم ِفــي ال ُّت َ
وقــد اكنــت رســالة هــذا الــروح يه أنــه مــن الســخافة والعجرفــة
َّ
أن يَــديع أي شــخص أنــه ىلع حــق أمــام اهلل ،كمــا ال يمكــن ألي
ً
بــارا يف حمــر اهلل .وهــذا ،بطبيعــة احلــال ،لــم
شــخص أن يكــون
ً
صحيحــا .فقــد أعلــن اهلل نفســه أن أيــوب اكن بـ ً
ـارا .وباإلضافــة
يكــن

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 بيانــا توضيحيًــا خميفا للك

الرعــب اذلي ينتظــر األرشار .ويبــدو األمــر وكأنهــم اكنوا خيــرون أيوب

بمــا جيــب أن يتوقــع حدوثــه .وقــد حتــدث صوفــر يف أيــوب :29 - 20 :20
أ
ـن
«لَنَّـ ُـه َلـ ْـم يَ ْعـ ِـر ْف [الشـرير] ِفــي بَ ْط ِنـ ِـه َق َنا َعــةً  ،ال َ يَ ْن ُجــو ِب ُم ْش ـ َت َها ُهَ .ل ْي َسـ ْ
ـت ِمـ ْ
أ
وم َخ ْيـ ُـر ُهَ .مـ َـع ِمـ ْـل ِء َر ْغـ ِـد ِه يَ َت َضايَـ ُـق .تَأْ ِتــي َع َل ْيـ ِـه يَـ ُـد
أَك ِْلـ ِـه بَ ِق َّيــةٌ  ،ل َ ْجـ ِـل ذ ِلــكَ ال َ يَـ ُـد ُ
ك ُِّل شــقي .ي ُكــون عندمــا يمـ أ
ـ� ُ بَ ْط َنـ ُـه ،أَ َّن هللاَ يُ ْر ِسـ ُـل َع َل ْيـ ِـه ُح ُمـ َّـو غ ََض ِبـ ِـهَ ،ويُ ْم ِطـ ُـر ُه
َ ِ ٍّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ْ
ـاسَ .جذَ بَـ ُـه ف ََخـ َـر َج
ـن ِس ـا َ ِح َح ِديـ ٍـد .تَ ْخ ِر ُقـ ُـه َقـ ْـو ُس نُ َحـ ٍ
َع َل ْيـ ِـه ِع ْنـ َـد َط َع ِامـ ِـه .يَ ِفـ ُّـر ِمـ ْ
ـوب .ك ُُّل ُظ ْل َمـ ٍـة ُم ْخ َت َب ـأَ ٌة ِلذَ َخا ِئـ ِـرِه.
ـار ُق ِمـ ْ
ِمـ ْ
ـن َم َر َ ِارتـ ِـه َمـ َـر َقَ .ع َل ْيـ ِـه ُر ُعـ ٌ
ـن بَ ْط ِنـ ِـهَ ،وا ْل َبـ ِ
تأْ ُك ُلــه نــار َلــم تن َفــخ .ترعــى ا ْلبقيــةَ فــي خيمتــه .الســماوات تعلــن إثْمــه ،و أ
ال َ ْر ُض
َ ُ َ ٌ ْ ُْ ْ َْ َ
َ ِ َّ ِ َ ْ َ ِ ِ َّ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ِ َ ُ َ

ـان
تَ ْن َهـ ُ
ـب ِإ
ـض َع َل ْيـ ِـه .تَـ ُـز ُول َغ َّلــةُ بَ ْي ِتـ ِـه .تُ ْهـ َـر ُاق ِفــي يَـ ْـو ِم غ ََض ِبـ ِـه .هــذَ ا نَ ِصيـ ُ
النْ َسـ ِ
ـن ا ْلق َِديـ ِـر».
ـن ِع ْنـ ِـد هللاَِ ،و ِميـ َـر ُ
ِّ
اث أَ ْمـ ِـرِه ِمـ َ
الشـ ِّـر ِير ِمـ ْ
وقــد اكن صوفــر يقــول ،بكلمــات كثــرة" ،يــا أيــوب ،هــذا مــا

حيــدث لــأرشار وهــو حيــدث لــك".

روح بلدد الدينية
ً
أفاكرا مماثلة ،وجندها مسجلة يف أيوب :6 - 1 :25
ثم أضاف بدلد
ــوح ُّي َوق َ
ــع
ــد ُد ُّ
ان َوا ْل َه ْي َبــةُ ِع ْن َ
ــاب ِب ْل َ
«الســ ْل َط ُ
ــو َصا ِن ُ
الش ِ
ــد ُهُ .ه َ
« َفأَ َج َ
َــالُّ :
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ـور ُه؟ فَكَ ْيـ َـف
ـن َعـ َـد ٍد ِل ُج ُنـ ِ
ـود ِه؟ َو َع َلــى َمـ ْ
الس ـا َ ِم ِفــي أَ َعا ِليـ ِـهَ .هـ ْـل ِمـ ْ
ـن ال َ يُ ْشـ ِـر ُق نُـ ُ
َّ
ــد هللاِ؟ َوك َْي َ
ــر ال َ
ــر ُر ِإ
ــان ِع ْن َ
النْ َس ُ
ــرأَ ِة؟ ُه َ
ــوذَا نَف ُ
يَ َت َب َّ
ــف يَ ْزكُــو َم ْو ُلــو ُد ا ْل َم ْ
ْــس ا ْلق ََم ِ

ـن آ َد َم
ـب غ َْيـ ُـر نَ ِق َّيـ ٍـة ِفــي َع ْي َن ْيـ ِـهَ .ف َكـ ْـم ِبا ْل َحـ ِـر ِّي ِإ
النْ َسـ ُ
الر َّمــةُ َ ،وابْـ ُ
يُ ِضــي ُءَ ،وا ْلك ََو ِاكـ ُ
ـان ِّ
الــدو ُد؟»».
ُّ
ً
ً
افرتاضــا ســخيفا ألي إنســان
وقــد اكن بــدد يقــول أنــه ســيكون
َّ
أن يــديع أنــه ىلع حــق أمــام اهلل .وأرجــو أن تالحــظ هــذا  -فهــذه
يه القضيــة األساســية الــي يقاومهــا الشــيطان .وقــد اكن يمكنــه

أن يتحــدث بكلمــات بــدد ،ويســخر مــن أي اداعء بأنــه ىلع حــق
أمــام اهلل .وجيــب أن نــدرك أن هــذه االتهامــات قــد جــاءت مــن روح

رشيــر  -وليســت مــن روح اهلل .وأعتقــد أن الــروح اذلي أعطــى هــذه
االنطبــااعت بلــدد اكن هــو روح اتلديــن.

فــروح اتلديــن هــو أحــد أصعــب األرواح الــي يمكــن اتلعامــل

معهــا  -ويوجــد الكثــر منهــا يف مجيــع أشــال 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
ً
صالحــا حبيــث ال يمكــن أن تكــون حقيقيــة .فهــم يســتخدمون

اخلــر ،والــر ،والروحانيــة الظاهريــن لــي جيعلــوا اآلخريــن يشــعرون
باذلنــب وادلونيــة الروحيــة .وهــم خمادعــون جـ ً
ـدا ألنهــم ،مثــل أصدقــاء
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أيــوب ،يســتخدمون لك مفــردات اللغــة الصحيحــة .ومــع ذلــك ،فهــم ال
يضعــون نهايــة للمشــالك ،كمــا أنهــم أكــر تدينًــا مــن اهلل نفســه.
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 متربريــن باإليمــان ،وليــس بــأي أعمــال صاحلــة أو أي اســتحقاق
مــن جانبنــا.

ويعلــن اهلل بوضــوح أنــه يمكننــا أن نكــون باريــن أمامــه .إال

أن الشــيطان جيــادل باســتمرار أنــه ال يمكننــا ذلــك ،وهــو يســتخدم

اعدة املجــادالت ادلينيــة يلجعلنــا نشــعر باذلنــب .وســوف يقــوم العــدو

بالوصــول إىل أعمــاق لك خطــأ قــد فعلتــه ويشــر إىل لك قصــور لــي
يقنعــك بأنــه ال يمكنــك أن تكــون ً
بــارا يف عيــي اهلل .أليــس مــن
املدهــش أن هــذه مشــلة أساســية يف حالــة أيــوب؟ وهــذا الســفر ،اذلي

ربمــا يكــون عمــره  4000اعم ،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

أيــوب لــل هــذا؟ يف فصلنــا القــادم ،ســوف نكتشــف اإلجابــة ىلع

هــذا الســؤال املهــم.
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استجابات أيوب
ســنجد أن قــراءة مــا حــدث أليــوب ثــم االســتماع إىل مــا قــاهل

"أصدقــاؤه" هل يه خــرة مزعجــة إىل حــد كبــر .وحنــن نعلــم نهايــة
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

يف ابلدايــة ،أعتقــد أن مفتــاح فهمنــا هــو االقــراب مــن ســفر أيــوب

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« ،الـ َّـر ُّب أَ ْع َطــى َوالـ َّـر ُّب أَ َخــذَ َ ،ف ْل َيك ُِن ْاسـ ُـم
ـاركًا» (أيــوب .)21 :1
الـ َّـر ِّب ُم َبـ َ

91

ملاذا حتدث أمور صعبة لشعب اهلل

ً
جالســا يف كومــة
وعندمــا أصابــه الشــيطان بالقــرح واكن
ـت!».
ـار ِك هللاِ َو ُمـ ْ
الرمــاد ،نصحتــه زوجتــه« ،أَنْـ َ
ـت ُم َت َم ِّســكٌ بَ ْعـ ُـد ِبك ََما ِلــكَ ؟ بَـ ِ

(أيــوب )9 :2

ـر نَق َْب ُل
إال أن أيــوب قــد أجابهــا «تَ َت َك َّل ِمـ ي ن َ
ـ� َكال َ ًمــا ك َِإ ْحـ َـدى ا ْل َج ِاهـا َ ِت! أَا ْل َخـ ي ْ َ
ش
ـر ال َ نَق َْبـ ُـل؟» (أيــوب  .)10 :2وخيربنــا الكتــاب املقــدس أن
ِمـ ْ
ـن ِع ْنـ ِـد هللاَِ ،والـ َّ َّ
أيــوب يف مجيــع مشــالكه ،لــم خيطــئ أو يتهــم اهلل بــأي محاقــة .وقــد اكن
رد فعلــه املبــديئ صاحلًــا ً
تمامــا.
اكنــت وفــاة زوجــي األوىل ،يلديــا ،أصعــب جتربــة مــررت بهــا ىلع

اإلطــاق .ومــع ذلــك ،منحتــي اســتجابة أيــوب إجابــة ىلع خســاريت:
الــر ُّب أَ َخــذَ » .وإن كنــا نســتطيع أن نثــق يف اهلل عندمــا
«الــر ُّب أَ ْع َطــى َو َّ
َّ
ً
يعطــي ،فيجــب علينــا أيضــا أن نثــق فيــه عندمــا يأخــذ .وبالنســبة يل،

اكن هــذا هــو حــل املشــلة العقائديــة خلســاريت .وأنــا مــا زلــت احتــاج
ً
مزنعجــا
للتعامــل مــع األزمــة العاطفيــة الشــخصية .إال أين لــم أكــن
مــن اهلل حــول مــا حــدث مــع يلديــا.

رثاء طويل
ً
اكنــت اســتجابة أيــوب اثلانيــة يه أنــه قــدم رثـ ً
ـاء طويــا ذكــر

فيــه عبــارات يصعــب فهمهــا (انظــر أيــوب  .)3فــي هــذا احلديــث،
ً
أطلــق أيــوب مشــاعره حقــا ،وأعتقــد أن هــذا هــو رد الفعــل الصحيــح
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ً
تمامــا .فليــس مــن املفــرض أن نكــون رواقيــن 2غــر اعطفيــن ال
نســمح ألي يشء باتلأثــر علينــا .فهدفنــا ليــس هــو أن نتجنــب أي

يشء ســيؤذينا .فالرواقيــة يه عقيــدة غريبــة وغــر مســيحية.

وقــد قابلت مســيحيني 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 ادلاخيل،
"لــن أتــرك أي شــخص يقــرب مــي بمــا يكــي إليــذايئ مــرة أخــرى".

وأنــا أســتطيع أن أفهــم تلــك االســتجابة .إال أنهــا رد الفعــل اخلطــأ
ُ
ــرس مشــاعرك .وتأمــل امللــك
 ألنــك ال يمكنــك أن تتحمــل أن ت ًِ
ً
ً
وحماربــا ً
ً
قويــا ،ورجــا أحــب
عظيمــا يف العمــل،
داود ،اذلي اكن رجــا
ً
اهلل .وقــد ســكب داود مشــاعره بلغــة قويــة جـ ً
ـدا .وإن كنــا بــدل مــن
اتلعبــر عــن مشــاعرنا ،ســنقوم بتعبئتهــا وإغالقهــا ،فســنعاين بســبب
ذلــك وســيصبح يشء مــا بداخلنــا ســببًا للمــرارة.
فمــن املناســب أن حنــزن ىلع خســائرنا .وعندمــا مــات مــوىس
بكــى بنــو ارسائيــل عليــه ثالثــن ً
يومــا .فمــن املناســب أن نقــوم

بإطــاق مشــاعرنا .وال بــأس أن ختــر اهلل بمــا تشــعر بــه فعليًــا -حــى
إن لــم يكــن ذلــك بلغــة دينيــة مجيلــة ورائعــة .ويف اآلونــة األخــرة،
( )2الرواقية هي مذهب يؤمن بالقدرية وال يسمح بالشكوى أو التعبري عن مشاعر األمل أو الفرح
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ً
ـال مثـ ً
ـرا لإلنتبــاه مــن طبيــب عــن موضــوع الرثــاء .وقــد
قــرأت مقـ
قــال يف األســاس أن الرثــاء واحلــزن جــزء رضوري مــن عمليــة الشــفاء.
فــا يمكننــا أن نقــوم خبنــق آالمنــا وأحزاننــا .بــل جيــب أن ندعهــم

خيرجــون .والقيــام بذلــك هــو أمــر يذكــره الكتــاب املقــدس.

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 مــان يمكنــي فيــه أن أحظــى بالســام" .ويف إحــدى
اللحظــات الــي اختــر فيهــا أيــوب حالــة منخفضــة جـ ً
ـدا ،اكن يقــول
يف أصحــاح :16 - 15 :7

ـت .ال َ ِإ َلــى
«ف ْ
ـار ْت نَف ِْســي ا ْل َخ ِنـ َـق ،ا ْل َمـ ْـو َت َع َلــى ِع َظ ِامــي هـ ِـذ ِهَ .قـ ْـد ُذبْـ ُ
َاخ َتـ َ
أ
أ
الَبَـ ِـد أَ ْح َيــاُ .كـ َّـف َع ِّنــي ل َ َّن أَيَّ ِامــي نَف َْخــةٌ ».

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 ًئا [إال أنــي ســأثق فيــه]َ .فقَــ ْط أُ َزكِّــي
ُ
«ه َ
ــر َش ْ
ــوذَا [رغــم أنــه] يَ ْق ُت ُل ِنــي .ال َ أَنْ َت ِظ ُ

ــه»( .أيــوب )15 :13
َط ِر ِيقــي ق َُّد َام ُ
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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 الرب:
اي ِإث ًْمــا،
ِ«إنَّـ ُـه َمــا َد َامـ ْ
ـت نَ َسـ َـم ِتي ِفـ َّـيَ ،ونَف َْخــةُ هللاِ ِفــي أَنْ ِفــيَ ،لـ ْ
ـن تَ َت َك َّلـ َـم َشـ َف َت َ
وح ال َ أَ ْعـ ِـز ُل ك ََما ِلــي
َوال َ يَ ْل ِفـ َظ ِل َســا ِني ِب ِغـ ٍّ
ـشَ .ح َاشــا ِلــي أَ ْن أُبَ ِّر َر ُكـ ْـم! َح َّتــى أُ ْسـ ِـل َم الـ ُّـر َ

ـن أَيَّ ِامــي»( .أيــوب )6 – 3 :27
َع ِّنــي .تَ َم َّسـك ُْت ِب ِبـ ِّـري َوال َ أَ ْر ِخيـ ِـهَ .ق ْل ِبــي ال َ يُ َع ِّيـ ُـر يَ ْو ًمــا ِمـ ْ
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 بـ ً
ـارا .وهذا ســيطيح بالكثــر من انلظريــات عن اهلل.
فلــم يفعــل اهلل شــيئًا إال أن يدعــم بــر أيــوب .ويذهلــي أن أصــدق

أن مشــالك أيــوب لــم تــأت ألنــه قــد فعــل خطيــة وإنمــا ألنــه اكن
بـ ً
ـارا .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 حقــا ،ألن اهلل قــد قــال يف انلهايــة أن أيــوب قــال
مــا هــو صحيــح عنــه .ودعونــا نفحــص مــا قــاهل أيــوب يف أصحــاح ،27

واآليــات :5 - 2

ـت
«حـ ٌّـي ُهـ َـو هللاُ ا َّلـ ِـذي نَـ َز َع َح ِّقــيَ ،وا ْلق َِديـ ُـر ا َّلـ ِـذي أَ َمـ َّـر نَف ِْســيِ ،إنَّـ ُـه َمــا َد َامـ ْ
َ
اي ِإث ًْمــاَ ،وال َ يَ ْل ِف ـ َظ ِل َســا ِني
نَ َسـ َـم ِتي ِفـ َّـيَ ،ونَف َْخــةُ هللاِ ِفــي أَنْ ِفــيَ ،لـ ْ
ـن تَ َت َك َّلـ َـم َش ـ َف َت َ
وح ال َ أَ ْعـ ِـز ُل ك ََما ِلــي َع ِّنــي».
ِب ِغـ ٍّ
ـشَ .ح َاشــا ِلــي أَ ْن أُبَ ِّر َر ُكـ ْـم! َح َّتــى أُ ْسـ ِـل َم الـ ُّـر َ
وقــد اكن أيــوب يعــرف أنــه اكن بـ ً
ـارا .وهــو لــن يتغــر ،وقــد قــال

أن اهلل لــم يعاملــه بعــدل .فهــل هــذا صحيــح؟ وقــد يصدمــك هــذا ،إال
ً
صحيحــا.
أن ذلــك اكن
ودعونا ننظر مرة أخرى إىل بداية القصة:
أ
« َف َقـ َ
ـس
لشـ ْـي َط ِانَ :
ـال الـ َّـر ُّب ِل َّ
«هـ ْـل َج َع ْلـ َ
ـت َق ْل َبــكَ َع َلــى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
ـوب؟ لَنَّـ ُـه َل ْيـ َ
الَرض .رجـ ٌـل كَامـ ٌـل ومسـتقيم يتقــي هللاَ ويحيــد عن الشــر .وإ َلــى آ
أ
ال َن ُه َو
ِ َ ُ ْ َ ِ ٌ َ َّ ِ
ِم ْث ُلـ ُـه ِفــي ْ ِ َ ُ
َ َ ِ ُ َ ِ َّ ِّ َ ِ
ُم َت َم ِّســكٌ ِبك ََما ِلـ ِـهَ ،و َقـ ْـد َه َّي ْج َت ِنــي [الشــيطان] َع َل ْيـ ِـه ألَبْ َت ِل َعـ ُـه ِبـا َ َسـ َـب ٍب»»( .أيوب )3 :2
وعنــد هــذه انلقطــة يبــدو أن معاملــة اهلل أليــوب اكنــت غــر

اعدلــة .ويمكــن أن يثــر هــذا بعــض األســئلة إن كنــا نفكــر يف هــذا
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ً
األمــر حقــا .ويوجــد موقــف ســائد بــن املســيحيني هــو أنــك عندمــا
تذهــب إىل الكنيســة ،يمكنــك أن تــرك عقلــك بأمــان يف املــزل .ملــاذا؟

ألنــك لــن حتتــاج أن تفكــر بينمــا أنــت يف الكنيســة! ومــع ذلــك ،فهــذا
املنظــور غــر كتــايب.

وخيربنــا الكتــاب املقــدس أننــا جيــب أن حنــب الــرب إهلنــا بــكل

قلوبنــا ،وبــكل نفوســنا ،وبــكل أفاكرنــا ،وبــكل قوتنــا .فنحــن
حنتــاج إىل أذهاننــا ألن املســيحية ليســت نشــوة بــا تفكــر .بــل مــن
ـواح عديــدة ،يه اتلحــدي انلهــايئ للتفكــر املتعقــل.
نـ ٍ

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
الــي أثارهــا أيــوب .فبرصاحــة ،أنــا ال أعتقــد أنــه مــن املمكــن

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 :35 - 32 :9
أ
ـس ُهـ َـو ِإنْ َســانًا ِم ْث ِلــي َفأُ َج ِاوبَـ ُـهَ ،ف َنأْ ِتــي َج ِم ًيعــا ِإ َلــى ا ْل ُم َحاك ََمـ ِـة.
«لَنَّـ ُـه [اللــه] َل ْيـ َ
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ـس بَ ْي َن َنــا ُم َصا ِلـ ٌـح [وســيط] يَ َضـ ُـع يَـ َـد ُه َع َلــى ِك َل ْي َنــاِ .ل َي ْر َفـ ْـع َع ِّنــي َع َصــا ُه َوال َ يَ ْبغَ ْت ِنــي
َل ْيـ َ
أ
ـت ه َكــذَ ا ِع ْنـ َـد نَف ِْســي».
ُر ْع ُبـ ُـهِ .إذًا أَتَ َك َّلـ ُـم َوال َ أَ َخا ُفـ ُـه ،لَنِّــي َل ْسـ ُ
وقــد اكن أحــد إحباطــات أيــوب هــو أنــه لــم يســتطع ادلخــول إىل
ً
حمــر اهلل وإجــراء مقابلــة مبــارشة معــه .وقــد اشــتىك قائــا" :يايلــت

اكن يوجــد بيننــا وســيط" .والفــرق بــن أيــوب وبيننــا هــو أننــا دلينــا
أ
ــ� هللاِ
ــد ِإ ٌ
وســيط .وخيربنــا بولــس« ،لَنَّ ُ
ــد َو َو ِســي ٌط َو ِاح ٌ
لــه َو ِاح ٌ
وج ُ
ــد بَ ي ْ ن َ
ــه يُ َ

ـيح» ( 1تيموثــاوس  .)5 :2وهلــذا الســبب يمكننــا
ـاسِ :إ
النْ َسـ ُ
َوال َّنـ ِ
ـان يَ ُســو ُع ا ْل َم ِسـ ُ
أن نشــكر اهلل.

جيب أن نكون مستعدين
يف أصحــاح  ،7اآليــات  ،18 - 17قــال أيــوب شــيئًا لــم أره مــن قبــل،
إال أنــه قــد غـ ّ
ـر شــيئًا يف موقــي .فقــد قــال:
ـان َح َّتــى تَ ْع َت ِبـ َـر ُهَ ،و َح َّتــى تَ َضـ َـع َع َل ْيـ ِـه َق ْل َبــكَ ؟ َوتَ َت َع َّهـ َـد ُه [تــزوره]
َ«مــا ُهـ َـو ِإ
النْ َسـ ُ

ـاحَ ،وك َُّل َل ْح َظـ ٍـة تَ ْم َت ِح ُنـ ُـه؟»
ك َُّل َص َبـ ٍ

ً
ـؤال .هــل ســتكون مسـ ً
ـتعدا لزيارتــه
ودعــوين أطــرح عليكــم سـ

صبــاح الغــد؟ فهــو ســوف يكــون هنــاك .وقــد ال تكــون ىلع علــم
بذلــك ،إال أنــه يــزورك لك صبــاح .ويقــول أيــوب ً
أيضــا أنــه خيتربنــا لك
حلظــة .فــا توجــد أي حلظــة ال خيتربنــا اهلل فيهــا .ولك يشء نقــوم بــه
خيضــع لالختبــار.

98

استجابات أيوب

وقــد نعتقــد أن هــذه طريقــة فظيعــة لــي يعاملنــا اهلل بهــا .ومــع

ذلــك ،فهــا هــو مــا أؤمــن بــه :اهلل خيتربنا ألنــه فخــور بنــا ويريــد إنتاج

األفضــل منــا .وأعتقــد أنــه توجــد فقــرات أخــرى توضــح حقيقــة أن
اهلل يثــق بنــا .فهــو دليــه نلــا هــدف أعظــم بكثــر ممــا دلينــا ألنفســنا،

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

يف الكثــر مــن األحيــان قــد ترغــب يف اتلوســل إىل اهلل لــي يــريخ
ً
يديــه قليــا ،فتقــول" :يــا اهلل ،أرجــوك انــزع هــذا الضغــط ".إال أن
ً
اهلل لــن يفعــل ذلــك .ملــاذا؟ ألن دليــه هدفــا حلياتــك ،وســوف يعمــل
ىلع حتقيقــه .ويمكنــك باتلأكيــد أن تديــر ظهــرك هلل وأن تلــي هــذه

العمليــة ،إن اخــرت ذلــك .إال أين أثــق أنــك لــن ترغب يف القيــام بذلك.

وهــا هــو اســتنتاج هــذه املســألة .إن كنــت تريــد حتقيــق مقاصــد
اهلل يف حياتــك ،فيجــب أن تكــون مسـ ً
ـتعدا لزيارتــه لــك لك صبــاح

واختبــاره لــك لك حلظــة .وقــد يصدمــك هــذا ،كمــا أعلــم أنــي قــد
ُص ِدمــت عندمــا أدركــت ذلــك .ومــع ذلــك ،فهــذا صحيــح .وعندمــا
تســتيقظ صبــاح الغــد ،كــن مسـ ً
ـتعدا لزيــارة اهلل  -ألنــه ســزورك
ً
ســواء كنــت تعــرف ذلــك أم ال.
وخيتــرك

اإلعداد كهدف
اشــتىك أيــوب ً
أيضــا بشــل ملحــوظ ،مــن أن اهلل قــد اســتخدمه
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ملمارســة اهلــدف .فــي أيــوب  20: 7ســأل هــذا الســؤال:
ـورا [هدفًــا]
ـب ال َّنـ ِ
ـاس؟ ِل َمــاذَا َج َع ْل َت ِنــي َعاثُـ ً
«أَأَ ْخ َطـأْ ُت؟ َمــاذَا أَف َْعـ ُـل َلــكَ يَــا َر ِقيـ َ
ـون َع َلــى نَف ِْســي ِح ْمـ ًـا؟»
ِل َنف ِْســكَ َح َّتــى أَ ُكـ َ
ً
فقــد احتــج أيــوب قائــا" ،يــا اهلل ،أنــت تســتخدمين كهــدف ولك

ســهامك تلتصــق يب!" وكمــا الحظنــا ،قــال اهلل أن أيــوب قــد حتــدث

عنــه حبــق .ومــع ذلــك ،إن حتدثنــا إىل اهلل مثلمــا فعــل أيــوب ،فنحــن
حنتــاج أن نتأكــد أن شــخصيتنا تشــبه شــخصيته.

ال عدل
وقــد جــادل أيــوب ً
أيضــا أنــه ال يوجــد عــدل ىلع األرض .فيقــول

أيــوب :24: 9

أ
الش ِّر ِير .يُغَ ِّشي ُو ُجو َه ق َُضا ِت َهاَ .و ِإ ْن َل ْم يَك ُْن ُه َو ،ف َِإذًا َم ْن؟»
«ال َ ْر ُض ُم َس َّل َمةٌ ِل َي ِد ِّ
يوجــد قــدر كبــر مــن احلكــم الظالــم يف حماكمنــا .وتكــون
األنظمــة القانونيــة ً
اغبلــا رحيمــة ىلع املجرمــن ،إال أنهــا ال تضــع
اعتبـ ً
ـارا للضحيــة .كمــا تدعــم املحاكــم أوئلــك اذليــن يســتطيعون

حتمــل اتلاكيلــف ابلاهظــة للمحامــن ،بينمــا تــرك الفقــراء ملحــايم
ادلفــاع األقــل كفائــة.

والصفــة الــي جيــب أن نعجــب بهــا يف أيــوب يه صدقــه .فهــو
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"يقــول األمــور كمــا يه" .وأعتقــد أن اهلل قــد أحــب ذلــك ً
أيضــا.
وطــوال الكتــاب املقــدس ،لــن جتــد اهلل أبـ ً
ـدا وهــو يغضــب مــن أي
شــخص أو يدينــه ىلع اتلحــدث بصــدق .فقــد يقــوم بتصحيحهــم ،إال
أنــه ال يدينهــم ً
أبــدا.
ومــن خــال تعامــل أيــوب الصــادق مــع وضعــه ،نــرى بعــض

اإلعالنــات املدهشــة الــي تنبــع مــن ذلــك .وســيكون هــذا موضــوع
الفصــل القــادم.
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يف وســط لك بــؤس أيــوب ،اكن دليــه بعــض الومضــات املجيــدة

مــن اإلعــان انلبــوي .وهــذه يه الســمات املمــزة ملــا يمكــن أن
حيــدث نلــا .فقــد نكــون حمبطــن ،مكتئبــن ،ونشــتيك ،عندمــا نفقــد
انتصارنــا .فــي تلــك اللحظــة ،ودون أي ســبب مــن جانبنــا ،نســتقبل
إعالنًــا جميـ ً
ـدا عــن احلــق ممــا يغــر توقعاتنــا بالاكمــل يف حلظــة.

قيامة األجساد
قصيــدة "املســيا" للمؤلــف هانــدل يه إحــدى أروع انلغمــات

املكتوبــة ويه تضــم أحــد اإلعالنــات املذكــورة يف ســفر أيــوب .ونقــرأ

يف هــذه اللكمــات املعروفــة يف أيــوب :27 - 25 :19

أ
آ
«أَ َّمــا أَنَــا َف َقـ ْـد َع ِل ْمـ ُ َ
ـومَ ،وبَ ْع َد
ـادي] َحـ ٌّـيَ ،وال ِخـ َـر َع َلــى ال َ ْر ِض يَ ُقـ ُ
ـت أ َّن َو ِل ِّيــي [فـ ّ
ـاي
ون َج َسـ ِـدي أَ َرى هللاَ .ا َّلـ ِـذي أَ َرا ُه أَنَــا ِل َنف ِْســيَ ،و َع ْي َنـ َ
أَ ْن يُ ْف َنــى ِج ْلـ ِـدي هــذَ اَ ،و ِبـ ُـد ِ

ـاي ِفــي َج ْو ِفــي».
ـس َآخـ ُـرِ .إ َلــى ذ ِلــكَ تَ ُتـ ُ
ـوق ُك ْل َي َتـ َ
تَ ْن ُظـ َـر ِان َو َل ْيـ َ

وبعبــارة أخــرى ،فبغــض انلظــر عمــا حــدث جلســد أيــوب ،هــو

اكن يعلــم أنــه ســيقام .وقــد عــرف أيــوب أنــه ســيعود بذلــك اجلســد.
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َ
وهــذا األمــر جيــب أن يبعــث األمــل يف داخلنــا .فــإن لــم ي ُعــد الــرب
ً
أول ،ســوف تتحلــل أجســادنا .إال أنهــا يف يــوم مــن األيــام ،ســوف
تقــام .وســرى الــرب بنفــس هــذه العيــون اجلســدية الــي نســتخدمها
اآلن ،إال أنهــا يف أجســاد ممجــدة بالاكمــل.

واعتقــادي الشــخيص هــو أن اقــراب مــيء الــرب لــل واحــد
منــا هــو مثــل اقــراب يــوم موتنــا ً
تمامــا .وعندمــا نمــوت ،ســنعرب 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.

عندمــا آمــن قديســو العهــد اجلديــد مثــل بولــس وبطــرس أن
مــيء الــرب اكن قريبًــا ،اكنــوا ىلع حــق .فاقرتابــه هــو ً
تمامــا مثــل
ً
اقــراب يــوم موتــك ،إن لــم يــأيت الــرب أول.
وربمــا يكــون ســفر أيــوب هــو أقــدم ســفر يف الكتــاب املقــدس.
ومــع ذلــك ،فهــو يذكــر ذلــك اتلأكيــد الواضــح ً
تمامــا واذلي ال لبــس
ـى
فيــه عــن قيامــة جســده فيمــا يتعلــق بشــخص يســميه أيــوب َ
«و ِلـ ي ِّ ي
ـادي]» .فكيــف يمكــن إلنســان يف وضــع أيــوب يف ذلــك الوقــت أن
[فـ ّ
يكــون دليــه مثــل هــذا الفهــم الواضــح بعيـ ً
ـدا عــن أن يكــون هــو
هــذا اإلعــان انلبــوي اذلي يــأيت مــن الــرب؟
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أرجــوك تشــجع بأنــه يف وســط إحباطاتــك ،ومشــالكك ،وضغوطــك،
ً
قــد يمنحــك اهلل فجــأة بريقــا مــن اإلعــان انلبــوي .ومــا يظهــره
لــك ســوف يغــر لك يشء .وربمــا ال حيــدث ذلــك بشــل دائــم ،وإنمــا
ســيحدث يف تلــك اللحظــة الــي حتتاجــه فيهــا .وعندمــا حيــدث

هــذا اإلعــان ،ســيتم نقلــك ،كمــا حــدث ،خــارج الوقــت إىل حالــة
أبديــة .وعندهــا ســتتمكن مــن رؤيــة نفســك ً
وجهــا لوجــه مــع ّ
ويلــك

[فاديــك].

الوديان اجلافة
العبــارة اتلايلــة الــي نطــق بهــا أيــوب ألصدقائــه اكنــت "قــد
ً
مجيعــا ىلع ذلــك .وقــد قاهلــا بطــرق
خذتلمــوين" .وأعتقــد أننــا نتفــق

خمتلفــة .إال أننــا ســنليق نظــرة ىلع عــدد قليــل مــن تلــك العبــارات.
ً
أول ،أيــوب :17- 14 :6
ون َم ْعـ ُـر ٌ
ـن َص ِاح ِبـ ِـهَ ،و ِإ ْن تَـ َـركَ َخ ْشـ َـيةَ ا ْلق َِديـ ِـر .أَ َّمــا ِإ ْخ َوا ِنــي
َ
وف ِمـ ْ
«حـ ُّـق ا ْل َم ْحـ ُـز ِ
ـن
ـان يَ ْع ُبـ ُـر َ
َف َقـ ْـد َغـ َـد ُروا ِم ْثـ َـل ا ْلغَ ِديـ ِـرِ .م ْثـ َـل َسـ ِ
ون ،ا َّل ِتــي ِهـ َـي َع ِكـ َـر ٌة ِمـ َ
ـاق َي ِة ا ْل ُو ْديَـ ِ

ـن َمكَا ِن َهــا».
ـت َج َّفـ ْ
ـتِ .إذَا َح ِم َيـ ْ
ا ْل َبـ َـرِدَ ،ويَ ْخ َت ِفــي ِفي َهــا ا ْل َج ِليـ ُـدِ .إذَا َجـ َـر ِت انْ َق َط َعـ ْ
ـت ِمـ ْ
عندمــا حتــدث أيــوب عــن «ا ْلغَ ِديـ ِـر» ،اكن يشــر إىل الــوادي كمــا

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 حـ ً
ـارا ويــأيت االحتيــاج إىل املــاء حقــا ،ال يوجــد يشء
يف الــوادي ألنــه يكــون قــد جــف .وقــد اتهــم أيــوب أصدقائــه بأنهــم
ً
ً
"مجيعــا
مثــل هــذا الــوادي .فعندمــا اكن حيتــاج حقــا إىل "املــاء" ،اكنــوا

قــد جفــوا " ولــم يكــن دليهــم مــا يقدمونــه هل .وقــد جــاءت فكــرة

مماثلــة ذللــك يف أيــوب :5 - 2 :16

ُــم! َه ْ
يــرا ِم ْث َ
ــن ِن َهايَ ٍــة
«ق ْ
ون ُم ْت ِع ُب َ
ــل هــذَ اُ .م َعــ ُّز َ
ــون ُك ُّلك ْ
ــل ِم ْ
َــد َس ِــم ْع ُت ك َِث ً
يع أَ ْن أَتَ َك َّلـ َـم ِم ْث َل ُكـ ْـم،
ـاو َب؟ أَنَــا أَيْ ًضــا أَ ْسـ َت ِط ُ
ـار ٍغ؟ أَ ْو َمــاذَا يُ َه ِّي ُجــكَ َح َّتــى تُ َجـ ِ
ِلـ َكال َ ٍم َفـ ِ
ـض َرأْ ِســي ِإ َل ْي ُكـ ْـم.
َان نَف ِْســيَ ،وأَ ْن أَ ْسـ ُـر َد َع َل ْي ُكـ ْـم أَ ْقـ َـو ًال َوأُنْ ِغـ َ
ـت أَنْف ُُسـك ُْم َمـك َ
َلـ ْـو كَانَـ ْ
ـت أُ َشـ ِّـد ُدك ُْم ِبف َِمــيَ ،وتَ ْع ِزيَــةُ َش ـ َف َت َّي تُ ْم ِس ـ ُكك ُْم».
بَـ ْـل ُك ْنـ ُ

وقــد اكن أيــوب خيربهــم أنهــم لــم يمنحــوه مــا اكن حيتاجــه .بــل

اكنــوا يضيفــون فقــط إىل مشــالكه .ويف هــذه اآليــة ،ذكــر أيــوب أن

وظيفــة الصديــق يه اتلعزيــة وليــس اإلتهــام .فكــم عــدد املســيحيني
اذليــن حيتاجــون أن يتعلمــوا هــذا ادلرس؟

جماالن من اإلفتراضات
ً
يف دفاعــه املســتمر ردا ىلع أصدقائــه ،رفــض أيــوب بعــد ذلــك

"إجنيــل الرخــاء" باعتبــاره غــر واقــي لســببني.

ً
أول ،رفــض أيــوب اإلفــراض القائــل بــأن األبــرار ال تصيبهــم

ابلاليــا .وهــذا مــا قــاهل أيــوب يف أيــوب :26 - 23 :21
106

اإلعالن اجلديد

اضـ ُـه َم آلنَــةٌ َل َب ًنــا،
ـاك ٌن .أَ ْح َو ُ
«هــذَ ا يَ ُمـ ُ
ـن َو َسـ ِ
ـوت ِفــي َع ْيـ ِـن ك ََما ِلـ ِـهُ .ك ُّلـ ُـه ُم ْط َم ِئـ ٌّ

ـوت ِب َن ْفـ ٍـس ُم َّرٍة َو َلـ ْـم يَــذُ ْق َخ ْيـ ًـراِ .كال َ ُه َمــا يَ ْض َط ِج َع ِان
َو ُمـ ُّـخ ِع َظ ِامـ ِـه َطـ ِـر ٌّيَ .وذ ِلــكَ يَ ُمـ ُ
ـاه َما».
َم ًعــا ِفــي ال ُّتـ َـر ِاب َوالـ ُّـدو ُد يَغْ َشـ ُ
قــد يمــوت شــخصان .أحدهمــا لــم يكــن يعــاين ً
يومــا مــن
مشــلة واحــدة ،بينمــا لــم خيتــر اآلخــر الســعادة ً
يومــا .ومــع ذلــك،
مــن يســتطيع أن يقــول أن أحدهمــا أبــر مــن اآلخــر؟ طــوال حيــايت
ـخاصا لــم يبــدوا أبـ ً
وخدمــي ،كنــت باســتمرار أقابــل أشـ ً
ـدا أنهــم قــد
اختــروا الســعادة ً
يومــا يف حياتهــم .ولــم أســتطع أن أقــول أنهــم خطــاة

أرشار أســوأ مــن غريهــم .كمــا لــم أســتطع أن أعطيهــم الســبب ملــا
حيــدث ألنــه لــم تكــن َّ
دلي إجابــة .وقــد يمكنــي أن أخربهــم عــن
ً
حمبــة اهلل ،وأحيانــا يمكننــا أن نــرى أســبابًا للباليــا الــي حتــدث يف
حياتهــم.

وكتــايب" ،الربكــة أو اللعنــة :أنــت ختتــار" ،يقــدم عــدة أســباب عــن

ملــاذا تصيــب املــآيس بعــض انلــاس .إال أنــه ال يفــر لك األســباب

بــأي وســيلة .وأحــد االجتاهــات الــي جيــب أن نكــون حذريــن منهــا
هــو اتلفكــر يف أنــه يمكننــا تفســر لك يشء .فلكمــا اكن دلينــا هــذا

املوقــف ،ســوف نكتشــف برسعــة أننــا خمطئــون.

اكن أيــوب يتعامــل مــع افــراض أن األرشار يعاقَبــون ً
دائمــا وأن
ً
األبــرار يتمتعــون بالرخــاء ً
دائمــا .وهــو يف األســاس أجــاب قائــا" :هــذا
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ً
صحيحــا!" وأنــا أشــكر اهلل ىلع وجــود مــن
كالم أمحــق؛ فهــذا ليــس
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

أ
ـون
ـن ا ْلق َِديـ ِـر ،ال َ يَـ َـرى َع ِار ُفــو ُه يَ ْو َمـ ُـه؟ يَ ْن ُق ُلـ َ
« ِل َمــاذَا ِإ ْذ َلـ ْـم تَ ْخ َت ِبـ ِـئ ال َ ْزِم َنــةُ ِمـ َ
ـون ثَـ ْـو َر
ال ُّت ُخـ َ
ـار ا ْل َي َت َامــىَ ،ويَ ْرتَ ِه ُنـ َ
ـون ق َِط ًيعــا َويَ ْر َع ْونَـ ُـه .يَ ْس ـ َتاق َ
ـوم .يَغْ َت ِص ُبـ َ
ُون ِح َمـ َ
أ
أ
ـون َج ِم ًيعــاَ .هــا ُهـ ْـم
ين ال َ ْر ِض يَ ْخ َت ِب ُئـ َ
ال َ ْر َم َلـ ِـة .يَ ُصـ ُّـد َ
ون ا ْل ُف َقـ َـرا َء َعـ ِـن ال َّط ِريـ ِـقَ .م َسـ ِ
ـاك ُ
ـام .ا ْل َب ِاديَــةُ َل ُهـ ْـم ُخ ْبـ ٌـز
ـون ِإ َلــى َع َم ِل ِهـ ْـم يُ َبكِّ ـ ُـر َ
كَا ْل َفـ َـر ِاء ِفــي ا ْل َق ْفـ ِـر يَ ْخ ُر ُجـ َ
ون ِلل َّط َعـ ِ
أ
ــم»( .أيــوب )5 – 1 :24
ل َ ْوال َ ِد ِه ْ
وتصــف هــذه اآليــات معاملــة الفقــراء ،واملظلومــن ،وانلــاس

اذليــن ال حيصلــون ىلع اتلوزيــع العــادل مــن املجتمــع .وهنــاك أنــاس

يناســبون هــذا الوصــف  -ليــس فقــط يف دول العالــم اثلالــث الفقــرة
وإنمــا ً
أيضــا يف ادلول املتقدمــة.
«ا ْلباديــةُ َلهــم خـ ز أ
ف
ـون َكـ ْـر َم
ون َع َل َف ُهـ ْـمَ ،ويُ َع ِّل ُلـ َ
ـر ل َ ْوال َ ِد ِهـ ْـم ِ .ي� ا ْل َح ْقـ ِـل يَ ْح ُصـ ُـد َ
َ ِ َ ُ ْ ُ بْ ٌ
ال�ش ِّ ِّ يـ ِـر»( .أيــوب )6 ، 5 :24
وقــد اكن أيــوب يقــول أن الفقــراء واملظلومــن ال حيصلــون إال ىلع

مــا يتبــى بعــد أن جيمــع األرشار لك مــا يريــدون.

ـن َم َطـ ِـر
ـس َل ُهـ ْـم ك َْسـ َـو ٌة ِفــي ا ْل َبـ ْـرِد .يَ ْب َت ُّلـ َ
«يَ ِبي ُتـ َ
ـون ِمـ ْ
ـون ُعـ َـرا ًة ِب ـا َ ِل ْبـ ٍـسَ ،و َل ْيـ َ
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ـن
الص ْخـ َـر« .يَ ْخ َط ُفـ َ
ـالَ ،و ِل َعـ َـد ِم ا ْل َم ْل َجـ ِـإ يَ ْع َت ِن ُقـ َ
ـون ا ْل َي ِتيـ َـم َعـ ِـن ال ُّثـ ِـد ِّيَ ،و ِمـ َ
ـون َّ
ا ْل ِج َبـ ِ
ون
ـون ُح َز ًمــا .يَ ْع ِصـ ُـر َ
ـن يَ ْح ِم ُلـ َ
ـونُ .عـ َـرا ًة يَذْ َه ُبـ َ
ـاك ِين يَ ْرتَ ِه ُنـ َ
ا ْل َم َسـ ِ
ـون ِبـا َ ِل ْبـ ٍـسَ ،و َجا ِئ ِعيـ َ
ــت َد ِاخ َ
ــاس
ــر َويَ ْع َط ُش َ
وس َ
الزيْ َ
َّ
ــونِ .م َ
ــل أَ ْس َ
ــع أُنَ ٌ
ــو ِار ِه ْم .يَ ُد ُ
ــون ا ْل َم َع ِاص َ
ــن ا ْل َو َج ِ

يثَ ،وهللاُ ال َ يَ ْن َت ِبـ ُـه ِإ َلــى ال ُّظ ْلـ ِـم»( .أيــوب )12 – 7 :24
ـس ا ْل َج ْر َحــى تَ ْسـ َت ِغ ُ
يَ ِئ ُّنـ َ
ـونَ ،ونَ ْفـ ُ

تناقضات واضحة
املجــال األول االفــراض اذلي نتنــاوهل هــو االفــراض القائــل أن

األبريــاء ال يعانــون مــن اآلالم  -وهــو أمــر غــر صحيــح بشــل واضــح.
واالفــراض اثلــاين اذلي نفرتضــه ً
اغبلــا هــو أن لك يشء اعدل  -وإن اكن
انلــاس ينالــون معاملــة ســيئة ،فذلــك بســبب خطأهــم .وقــد ســألين

بعضهــم ملــاذا ال يتدخــل اهلل يف اإلبــادات اجلماعيــة واالضطهــادات
الفظيعــة الــي مــزت العقــود األخــرة .فمــا شــهده العالــم يف روانــدا

ويوغوســافيا يه مواقــف يبــدو أنهــا موصوفــة بشــل واضــح يف
الفقــرات الــي كنــا ندرســها من أيــوب .فلمــاذا ال يتدخــل اهلل؟ وإجابيت

يه :مــاذا تتوقــع أن يفعــل اهلل؟ أن تبــاد مجاعــة مــن انلــاس بأكملهــا؟

أن يتــم إســقاط نــوع مــن األســلحة انلوويــة ىلع أحــد اجلوانــب؟ فــي
ً
واضحــا أن اهلل ال يفعــل شــيئًا.
غيــاب مثــل هــذه األعمــال ،يبــدو
وهــذه مشــلة خطــرة للكثرييــن  -وخاصــة الشــباب .فــي وجــه

املعانــاة وابلــؤس ،هــم يتســاءلون" :أيــن اهلل؟" وقــد تســاءل أيــوب عــن
ً
نفــس الــيء قبــل  4000ســنة .فهــو ليــس ســؤال ال يصلــح للحــارض.
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وقــد جــادل أيــوب أن األبــرار ال يتمتعــون بالرخــاء ً
دائمــا كمــا ال
ً
يعاقَــب األرشار ً
دائمــا .وحقــا ،اكن أيــوب يــرى األشــياء كمــا يه يف
احلقيقــة.

وأنــا أؤمــن أن هــذا هــو أحــد األســئلة العظيمــة الــي تتصــارع

البرشيــة معــه :أيــن عــدل اهلل؟ ملــاذا يتمتــع األرشار بالرخــاء؟ وليــس
فقــط األرشار يتمتعــون بالرخــاء  -بــل ويف بعــض األحيــان يتــم
مدحهــم ىلع ذلــك.

واكن هــذا هــو الســؤال اذلي جــاء إىل ذهــن املرنــم عندمــا كتــب

مزمــور  .73فقــد بــدأ يف آيــة :2

أ
ـن
ـايَ .لـ ْـوال َ ق َِليـ ٌـل َل َز ِل َقـ ْ
ـت َخ َط َوا ِتــي .لَنِّــي ِغـ ْـر ُت ِمـ َ
«أَ َّمــا أَنَــا َفـكَا َد ْت تَـ ِـز ُّل ق ََد َمـ َ
أ
أ
ـت ِفــي َم ْو ِت ِهـ ْـم َشـ َـدا ِئ ُدَ ،و ِج ْسـ ُـم ُه ْم
ـت َسـا َ َمةَ ال َ ْشـ َـر ِار .لَنَّـ ُـه َل ْي َسـ ْ
ـنِ ،إ ْذ َرأَيْـ ُ
ا ْل ُم َتكَ ِّب ِريـ َ
ـونِ .لذ ِلــكَ تَ َق َّلـ ُـدوا ا ْل ِك ْب ِريَــا َء.
ـاسَ ،و َمـ َـع ا ْل َب َشـ ِـر ال َ يُ َصابُـ َ
ـب ال َّنـ ِ
َسـ ِـم ٌ
ينَ .ل ْي ُســوا ِفــي تَ َعـ ِ

ـب.
ـن َّ
َل ِب ُســوا َك َثـ ْـو ٍب ُظ ْل َم ُهـ ْـمَ .ج َح َظـ ْ
الشـ ْـح ِمَ .جـ َ
ـت ُع ُيونُ ُهـ ْـم ِمـ َ
ـاو ُزوا تَ َصـ ُّـو َر ِات ا ْل َق ْلـ ِ
اه ُهـ ْـم ِفــي
ـونَ .ج َع ُلــوا أَف َْو َ
ـون ِب َّ
ـن ا ْل َع ـا َ ِء يَ َت َك َّل ُمـ َ
ُون َويَ َت َك َّل ُمـ َ
يَ ْس ـ َت ْه ِزئ َ
الشـ ِّـر ُظ ْل ًمــاِ .مـ َ
الســماء ،وأَ ْلسـنتهم تتمشــى فــي أ
ال َ ْر ِض»( .مزمــور )9 – 2 :73
َّ َ ِ َ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ِ
ويشــكو اكتــب املزمــور مــن أن األرشار يفلتــون بالــر اذلي
يفعلونــه .ونتيجــة ذللــك فقــد اكد يفقــد إيمانــه تقريبًــا .بينمــا بعــد
ذلــك يقــول يف آيــة :15
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ـت أُ َحـ ِّـد ُث ه َكــذَ اَ ،لغَ ـ َـد ْر ُت ِب ِجيـ ِـل بَ ِنيــكَ َ .ف َل َّمــا ق ََصـ ْـد ُت َم ْع ِر َفــةَ هــذَ ا،
« َلـ ْـو ُق ْلـ ُ
ــم».
َــاد َس هللاَِ ،وانْ َت َب ْه ُ
ــيَ .ح َّتــى َد َخ ْل ُ
ــت َمق ِ
ــت ِإ َلــى ِآخ َ ِرت ِه ْ
ِإذَا ُه َ
ــو تَ َع ٌ
ــب ِفــي َع ْي َن َّ
(مزمــور )17 – 15 :73
والشــخص الوحيــد اذلي يســتطيع أن يــرح لــك اتلناقضــات

الواضحــة يف احليــاة هــو اهلل .فعندمــا دخــل اكتــب املزمــور إىل حمــر

اهلل ،بــدأ يــرى األشــياء مــن منظــور خمتلــف .ثــم أدرك نهايــة األرشار:
ـاروا ِل ْل َخـ َـر ِاب
َ
«ح ًّقــا ِفــي َم َزا ِلـ َـق َج َع ْل َت ُهـ ْـم .أَ ْس ـ َق ْط َت ُه ْم ِإ َلــى ا ْل َبـ َـو ِار .ك َْيـ َـف َصـ ُ
الد َو ِاهــي»( .مزمــور )19 – 18 :73
بَغْ َتــةً ! ْ
ـن َّ
اض َم َح ُّلــواَ ،ف ُنــوا ِمـ َ
ً
أرشارا ويتمتعــون
وعندمــا رأى اكتــب املزمــور انلــاس اذليــن اكنــوا

بالرخــاء يف رشهــم ،تســاءل إن اكن اهلل يهتــم بذلــك .إال أن اهلل يقــول
أنــه يف اللحظــة الــي خيــرج فيهــا هــؤالء األرشار مــن الزمــن إىل

األبديــة ،فهــم ســيغرقون يف الظــام األبــدي .وهــذا ال حيــدث يف هــذه

احليــاة ،وإنمــا يف يــوم ادلينونــة .وال حيــدث ذلــك يف الوقــت احلــارض بــل
يف األبديــة.

اختبار مستمر
واكنــت املرحلــة األخــرة مــن دفــاع أيــوب يه ذاكرتــه عــن رخائــه

وجمــده الســابقني .فنجــد أن لك أصحــاح  29هــو وصــف عــن غنــاه

ورخائــه .وســنليق نظــرة ىلع عــدد قليــل مــن اآليــات.
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السا ِلف َِة»( .أيوب )2 :29
«يَا َل ْي َت ِني ك ََما ِفي ُّ
ور َّ
الش ُه ِ
ً
موقرا،
ثــم ذهب أيــوب إىل مجيــع اتلفاصيــل املتعلقــة بكيــف اكن
ً
ً
ومتمتعــا بالرخــاء – وكيــف تمكــن مــن مســاعدة جممــواعت
ومكرمــا،
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 ســابقا .فقــد قــال
اكتــب املزمــور وهــو يتلكــم إىل اهلل يف مزمــور :10 :102
أ
«لَنَّكَ َح َم ْل َت ِني [رفعتني] َو َط َر ْح َت ِني».
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 شـ ً
ـخصا غــر اعدي يف مقاصــد اهلل،
ً
جــدا .واهلل يعــرف لك
وقــد تعامــل اهلل معــه بطريقــة غــر معتــادة

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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«وأَما آ
ال َن َفق َْد َض ِحكَ َع َل َّي أَ َص ِاغ ِري أَيَّ ًاما»( .أيوب )1 :30
َ َّ
يف الــرق األوســط ،هــو أمــر فظيــع أن يســخر األصغــر ســنًا مــن

كبــار الســن .ثــم وصــف أيــوب يف اآليــات  10 - 9كيــف اعملــه أدىن
انلــاس يف املجتمــع:

آ
ــم َم َث ً
ون
ــا! يَكْ َر ُهونَ ِنــي .يَ ْب َت ِع ُ
ــد َ
ــمَ ،وأَ ْص َب ْح ُ
ــت َل ُه ْ
ــر ُت أُغ ِْن َي َت ُه ْ
«أَ َّمــا ال َن ف َِص ْ
ــق».
َع ِّنــيَ ،وأَ َم َ
ــام َو ْج ِهــي َل ْ
ــم يُ ْم ِســكُوا َع ِ
ــن ا ْل َب ْص ِ
والســمة األخــرى ثلقافــة الــرق األوســط يه أن األشــخاص اذلين

يعتــرون فاشــلني يتــم تذكريهــم باســتمرار بأنهــم فاشــلون .وانلــاس ال

يســتخدمون اللباقــة يف ذلــك؛ بــل يقولــون هلــم ذلــك مبــارشة .وقــد
تابــع أيــوب هــذا الوصــف يف اآليــات :13 - 11

أ
يــن
«لَنَّ ُ
ــه [اللــه] أَ ْط َل َ
ــان َو َق َه َ ِرنــيَ ،ف َن َز ُعــوا ال ِّز َم َ
ــق ا ْل َع َن َ
ــن ا ْل َي ِم ِ
ــام ق َُّد ِامــيَ .ع ِ
ون َع َلـ َّـي ُط ُر َق ُهـ ْـم ِل ْل َبـ َـو ِار .أَف َْسـ ُـدوا ُسـ ُـب ِلي.
ا ْل ُفـ ُـر ُ
ـون ِر ْج ِلــيَ ،ويُ ِعـ ُّـد َ
يحـ َ
ُومـ َ
وخ يَق ُ
ـون يُ ِز ُ
ـاع َد َع َل ْي ِهـ ْـم».
ُوطي .ال َ ُم َسـ ِ
أَ َعانُــوا َع َلــى ُس ـق ِ
فقــد تعامــل انلــاس مــع أيــوب كمــا يكــون األدىن مســتوى يف
ً
نفــس جمتمعــه اذلي فيــه تــم تكريمــه وتقديــره ســابقا .وقــد بــارك
أيــوب وســاعد العديــد مــن انلــاس ،إال أن نفــس األشــخاص اذليــن
ســاعدهم هــم اذليــن اكنــوا يعاملونــه اآلن باحتقــار .وقــد يكــون هــذا

هــو أحــد أصعــب االختبــارات الــي اكن جيــب أن يتحملهــا أيــوب.
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ىلع مــدار هــذا الكتــاب حــى اآلن ،قدمنــا بعــض املالحظــات

املثــرة لالنتبــاه .وقــد اكن يوجــد إعــان جديــد ،وربمــا غــر

متوقــع عــن الشــيطان؛ وعــن تقديــر ملبــادرة اهلل؛ وعــن مــآيس أيــوب
الشــخصية؛ وعــن "معــزي" أيــوب؛ وكذلــك عــن اســتجابة أيــوب لــل
ذلــك األمــر.

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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اهلل يتحدى أيوب
درســنا يف الفصــول الســابقة ،كيــف أعلن أيــوب بثبات بــره وبراءته
ً
وأخريا ،استســلموا
مــن اخلطية أثنــاء ردود أفعــاهل مــع أصدقائه اثلالثــة.
ً
أصحاحــا .ويقــول الكتــاب املقــدسَ « :ف َكـ َّـف هـ ُـؤال َ ِء
بعــد واحــد وثالثــن
الر َج ُ
ــارا ِ ف ي� َع ْيــن َ ي ْ نَف ِْس ِــه» (أيــوب .)1 :32
ــال ال َّثالَثَــةُ َع ْ
ــوب ِلك َْو ِن ِــه بَ ًّ
ــن ُم َج َاوبَ ِــة أَيُّ َ
ِّ
ثــم جنــد شــابًا يُــدىع أيلهــو يتحــدث يف األصحاحــات الســتة

اتلايلــة مــن أيــوب .ولــن نناقــش مــا اكن أيلهــو يقــوهل ،ليــس ألنــه غــر
مهــم وإنمــا ألن اهتمامنــا األســايس اآلن هــو اســتجابة اهلل ىلع أيــوب

وأصدقائــه اثلالثــة.

ً
وبــدء مــن األصحــاح  ،38يتحــدث الــرب مبــارشة إىل أيــوب

مــن العاصفــة .ومــن املؤكــد أنهــا اكنــت جتربــة مرعبــة هلــم عندمــا
اقرتبــت العاصفــة وحتــدث اهلل بنفســه معهــم شــخصيًا .وفيمــا يــي

إاعدة صياغــة لعبــارة اهلل األوىل إىل أيــوب" ،قــد كنــت تتحــدث عــن
أشــياء ال تفهمهــا .واكنــت لكماتــك يف غــر حملهــا وال عالقــة هلــا بمــا

جيــري ىلع اإلطــاق .إال أين سأســاعدك ىلع أي حــال".

هــل تعــرف أشـ ً
ـخاصا يبــدو أنهــم ينطقــون أو يفعلــون شــيئًا غــر
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بلــق أو حمــرج يف لك مــرة يفتحــون فيهــا أفواههــم؟ إن كنــت أنــت مــن

هــؤالء األشــخاص ،ضــع يف اعتبــارك أن الــرب ال يــزال حيبــك ودليــه

إجابــة لــك .وإيلكــم تلخيــي ملــا قــاهل اهلل أليــوب وأصدقائــه يف
األصحاحــات األربعــة اتلايلــة .فقــد وصــف اهلل أليــوب وأصدقائــه

كيــف يديــر الكــون ومــا اذلي يتضمنــه هــذا العمــل .ثــم حتــدى اهلل
ً
أيــوب قائــا هل" ،هــل تريــد أن تتــوىل هــذه املســؤويلة؟ وهــل يمكنــك
القيــام بالعمــل بصــورة أفضــل ممــا أفعلــه إلدارة الكــون؟ "

أسئلة نفاذة
بعــد عبارتــه االفتتاحيــة إىل أيــوب ،عــر اهلل ىلع قائمــة طويلــة

ومثــرة لإلنتبــاه إىل حــد كبــر ملــا يتضمنــه إدارة اخلليقــة .وفيمــا
يــي بعــض األشــياء الــي تناوهلــا اهلل ،بينمــا اكن يســأل أيــوب" ،هــل

يمكنــك اتلعامــل مــع هــذا؟" فعــى ســبيل املثــال ،يف أصحــاح  ،38بــدأ
ً
اهلل ،قائــا:
♦ عند خلق األرض ،هل كنت هناك؟ (أيوب )7 - 4 :38
♦ هل يمكنك السيطرة ىلع ابلحر؟ (أيوب )11 - 8 :38
♦ هل يمكنك اتلحكم يف رشوق الشمس وضوء الشمس؟ (أيوب )12: 38
♦ •هــل تعــرف أبعــاد األرض وهــل تعــرف العالــم الســفيل اذلي هــو
اهلاويــة ومســكن املــوىت؟ (أيــوب )18 - 16 :38
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♦ مــاذا يمكنــك أن تفعل فيما يتعلق بانلور والظــام؟ (أيوب )21 - 19 :38
♦ هــل يمكنــك اتلحكــم يف العنــارص – أي الشــمس ،واملطــر،
والصقيــع ،والــرد؟ (أيــوب )30 - 22 :38

♦ هل يمكنك اتلحكم يف الكواكب واألجرام السماوية؟ (أيوب )35 - 31 :38
•♦ هــل يمكنــك اتلحكــم يف املطــر واثللــج ،وهــل هــم حتــت قيادتك؟
وهــل تعــرف كيف تديرهــا؟ (أيــوب )38 - 34 :38

ويف األصحاحــات  38و  39حــى نهايــة أصحــاح  ،39وصــف اهلل
ً
عــددا مــن املخلوقــات احليــة ،الــي حيرســها باســتمرار .وهــذه القائمــة

مثــرة لإلنتبــاه – فــي تضم األســد ،والغــراب ،واملاعــز اجلبــي ،والغزال،

واحلمــار الــري ،واحلمــار الوحــي (وهــو نــوع آخــر مــن احلمــر)،
واثلــور الــري ،وانلعــام ،واللقلــق ،واحلصــان ،والصقــر ،والنــر .وقــد
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  ،5 - 4 :40قائل ،يف الواقع" ،ســأصمت!"
ـت َفـا َ
َ
ـت يَـ ِـدي َع َلــى ف َِمــيَ .مـ َّـر ًة تَ َك َّل ْمـ ُ
«هــا أَنَــا َح ِقيـ ٌـر ،ف ََمــاذَا أُ َج ِاوبُــكَ ؟ َو َض ْعـ ُ
ـبَ ،و َم َّرتَ ْيـ ِـن َفـا َ أَ ِزيـ ُـد».
أُ ِجيـ ُ
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التعامل مع األشرار
وقــد واصــل الــرب رســاتله املطولــة يف أصحــاح  ،40اآليــات ،14 - 8
ً
ً
ً
ومهمــا" :هــل يمكنــك أن تتــويل
وقــد ســأل أيــوب ســؤال نافــذا
مســئويلة اتلعامــل مــع األرشار؟" وعندمــا تأملــت يف هــذه اآليــات

فكــرت يف الــر الفظيــع املنتــر يف األرض ايلــوم .وقلــت نلفــي
كثـ ً
ـرا" :أشــكر اهلل أين لســت مضطـ ً
ـرا للتعامــل مــع هــذا الــر!" إال أن
هــذا مــا قــاهل اهلل أليــوب:

ـت؟ َهـ ْـل َلــكَ ِذ َرا ٌع ك ََمــا ِهللِ،
« َل َع َّلــكَ تُ َن ِاقـ ُ
ـض ُحك ِْمــي ،تَ ْسـ َتذْ ِن ُب ِني ِل َكـ ْـي تَ َت َبـ َّـر َر أَنْـ َ
وبصــوت مثــل صوتــه ترعــد؟ تزيــن آ
ال َن ِبا ْل َج ـا َ ِل َوا ْل ِع ـ ِّزَ ،وا ْل َبـ ِـس ا ْل َم ْجـ َـد َوا ْل َب َهــا َء.
َ ِ َ ْ ٍ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َ َ َّ ِ
ـض غ ََض ِبــكَ َ ،وانْ ُظـ ْـر ك َُّل ُم َت َع ِّظـ ٍـم َو ْاخ ِف ْضـ ُـه .اُنْ ُظـ ْـر ِإ َلــى ك ُِّل ُم َت َع ِّظـ ٍـم َو َذ ِّل ْلـ ُـه،
َفـ ِّـر ْق ف َْيـ َ
أ
وه ُهـ ْـم ِفــي
ـس ُو ُج َ
َو ُد ِس ال َ ْشـ َـر َار ِفــي َمكَا ِن ِهـ ِـم .ا ْط ِم ْر ُهـ ْـم ِفــي ال ُّتـ َـر ِاب َم ًعــاَ ،و ْاح ِبـ ْ
ال َّظـا َ ِمَ .فأَنَــا أَيْ ًضــا أَ ْح َمـ ُـدكَ أل َ َّن يَ ِمي َنــكَ تُ َخ ِّل ُصــكَ »( .أيــوب )14 – 8 :40
وأنــا أؤمــن أن اتلحــدي اذلي وجهــه اهلل أليــوب هــو حتــدي

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
يتعامــل مــع األرشار ،وعلينــا أن نكــون مســتعدين لــرك هــذه
املهمــة هل.
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بـَهِيمـُ ُ
وث و َل ِويـَ َ
ان
اث َ

بعــد ذلــك ،وبـ ً
ـدءا مــن أصحــاح  ،40اآليــات  24 - 15وحــى نهايــة

أصحــاح  ،41تعامــل اهلل مــع خليقتــن معينتــن .فــي أصحــاح ،40
اآليــة  15قــال:

وث ا َّل ِذي َص َن ْع ُت ُه َم َعكَ ».
ُ
«ه َوذَا بَ ِه ُيم ُ
وحنــن ال نعــرف مــا هــو بهيمــوث .ويعتقــد ابلعــض أنــه الفيــل،
وهــو أمــر ممكــن ً
تمامــا .فقــد تنــاول الكثــر مــن اتلفاصيــل حــول
الفيــل ،وقــد ســأل أيــوب" ،هــل يمكنــك اتلعامــل مــع الفيــل؟"

ثــم ذكــر اهلل خملــوق مدهــش يســميه لوياثــان (انظــر أيــوب .)41

وأنــا ال أعتقــد أن أي شــخص يعــرف ىلع وجــه ايلقــن مــا هــو لوياثــان.
َ
نف ًســا ً
ناريــا
أمــا إن قــرأت الوصــف ،فســيبدو أنــه اتلنــن ألنــه يمتلــك
ً
يمكنــه أن حيــرق األشــياء .كمــا أنــه ال يتأثــر بتاتــا بــأي نــوع مــن
األســلحة.

توجــد العديــد مــن األســاطري ،خاصــة يف الصــن ،ويه حتمــل صــور
حيــة للتنــن .وأنــا شــخصيًا أعتقــد أنــه قــد يكون هنــاك بعــض احلقيقة

وراءهــم .فأنــا أؤمــن بوجــود لوياثــان وهــو مــا يتحــدث عنــه الكتــاب

املقــدس يف أماكــن خمتلفــة (انظــر أيــوب 8 :3؛ مزمــور 14 :74؛ 26 :104؛

إشــعياء  ،)1 :27ويبــدو أن لوياثــان يعيــش بشــل أســايس يف ابلحــر.
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يف اخلمســينات مــن القــرن العرشيــن ،صادفــت كتابًــا يف إجنلــرا
يســجل تقاريـ ً
ـرا مــن ابلحريــة الربيطانيــة عــن خملوق تــم رؤيتــه يف عدة
ً
ـا جـ ً
ـدا ويتلــوى بطــرق خمتلفــة.
مناســبات يف ابلحــر .وقــد اكن طويـ

واكنــت هــذه تقاريــر رســمية للبحريــة ،وليســت إشــااعت .وأعتقــد

أن هــذه ربمــا اكنــت بعــض املشــاهدات للوياثــان .ويلكــن كمــا

يكــون ،فقــد حتــدى اهلل أيــوب" ،هــل يمكنــك اتلعامــل مــع لوياثــان؟"
ً
جــدا ألنــه قــد تــم إعطــاء هــذا
وهــو أمــر مثــر لإلنتبــاه

األصحــاح بأكملــه لوصــف لوياثــان ،ذللــك جيــب أن يكــون هل بعــض

األهميــة .ويف اآليــة األخــرة ،ويه اآليــة  ،34قــال اهلل عــن لوياثــان:
«يُ ْش ِر ُف َع َلى ك ُِّل ُم َت َعالُ .ه َو َم ِلكٌ َع َلى ك ُِّل بَ ِني ا ْل ِك ْب ِريَ ِاء».
وهــذا بوضــوح هــو وصــف الشــيطان .فهــو امللــك ىلع لك بــي

الكربيــاء .ويكتــب بولــس يف أفســس :2 - 1 :2

ـب َد ْه ِر
َ
وب َوا ْل َخ َطايَا ،ا َّل ِتي َسـ َلكْ ُت ْم ِفي َها ق َْب ًل َح َس َ
«وأَنْ ُت ْـم ِإ ْذ ُك ْن ُت ْـم أَ ْم َواتًـا ِبالذُّ نُ ِ
آ
وح ا َّل ِذي يَ ْع َم ُل ال َن ِفي أَبْ َن ِاء ا ْل َم ْع ِص َي ِة».
هذَ ا ا ْل َعا َل ِمَ ،ح َس َب َ ِرئ ِيس ُس ْل َط ِان ا ْل َه َو ِاءُّ ،
الر ِ
«الــروح ا َّلــذي يعمـ ُـل آ
ال َن ِفــي أَبْ َنـ ِـاء ا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة» لــه نفــس معنــى َ«م ِلــكٌ
ُّ ِ ِ َ ْ َ

َع َلــى ك ُِّل بَ ِنــي ا ْل ِك ْب ِريَـ ِـاء» .لذلــك ،كان اهلل يقــول أليــوب بأســلوب مميــز:
"هــل يمكنــك التعامــل مــع الشــيطان؟" وأنــا ســعيد ألن اهلل قــد قبل أن

يتــوىل هــذه المســؤولية .ولــن أريــد أن آخــذ هــذه المهمــة مــن يديــه!
120

اهلل يتحدى أيوب

طرح هذه األسئلة على أنفسنا
عندمــا تواجــه أيــوب مــع هــذا اتلحــدي ،قــال ،بكلمــات كثــرة،
مهمــا جـ ً
درســا ً
"يــا رب ،حاشــا يل ".وجنــد هنــا ً
ـدا نلــا .فكثري مــن انلاس
ايلــوم يهامجــون الطريقــة الــي يديــر اهلل بهــا العالــم بــكل أنــواع
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

كذلــك ،فدعــوين أديــر الكــون بطريقــي" .فهــل تــرى هــذه الرســالة
ً
مجيعــا – أي أنهــا ليســت فقــط مــن أجــل أيــوب؟
املهمــة نلــا

االهتمام احلميم هلل
ً
جــدا تتضــح نلــا يف إجابــة اهلل -
توجــد قضيــة أخــرى مهمــة
ً
وهــو أمــر يتــم جتاهلــه ً
اغبلــا :اهلل ليــس بعيــدا وغــر مكــرث بمــا

يتعلــق خبليقتــه .فهــو يهتــم بشــل دائــم ومحيــم جبميــع خملوقاتــه،
ســواء اكنــت هــذه اخلليقــة يه محـ ً
ـزا ،أو غرابًــا ،أو نـ ً
ـارا ،أو ماعـ ً
ـرا ،أو
أسـ ً
ـدا .واهلل ليــس مــن اآلهلــة ابلعيــدة وينظــر إىل خليقتــه مــن بعيــد.

فهــو متدخــل يف لك يشء .وهــو مهتــم بالوقــت اذلي تــد فيــه الغــزال،
ويراقــب ذلــك بالفعــل .وهــذه صــورة خمتلفــة ً
تمامــا عــن صــورة
معظــم انلــاس عــن اهلل.
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وقد أعطانا يسوع صورة ،ويه بطريقة ما ،تقول لك يشء:
«أَ َليــس عصفُــوران يباعــان ب َف ْلــس؟ وواحــد منهمــا ال يســ ُق ُط ع َلــى أ
ال َ ْر ِض
َ
ْ َ ُ ْ
َ ِ َُ َ ِ ِ ٍ َ َ ِ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ ْ
ُــم»( .متــى )29 :10
ِب ُ
ون أَ ِبيك ْ
ــد ِ
فــاهلل اآلب مهتــم بــكل عصفــور يســقط ىلع األرض .وقد ســمعت
ً
واعظــا يقــول ذات مــرة" :اهلل يقيض وقتًــا اكفيًا حلضور جنــازة العصفور".
وســنجد أن تعليــم يســوع ســيكون أكــر إثــارة لإلعجــاب إن

قرأنــاه مــع لوقــا  ،6 :12حيــث قــال يســوع:

ـت َخ ْم َســةُ َع َص ِافيـ َـر تُ َبــا ُع ِب َف ْل َسـ ْـي ِنَ ،و َو ِاح ٌد ِم ْن َهــا َل ْي َس َم ْن ِسـ ًّـيا أَ َم َام هللاِ؟»
«أَ َل ْي َسـ ْ
فلســا واحـ ً
إن كنــت تملــك ً
ـدا ،ســيمكنك أن تشــري اثنــن مــن

العصافــر .أمــا إن كنــت تملــك فلســن ،فســيمكنك رشاء مخســة
ً
عصافــر .وبعبــارة أخــرى ،ســيتم إضافــة عصفـ ً
ـورا آخــر جمانــا .وقــد
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 .وكمســيحيني ،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:
ـوب الـ َّـر َّب َف َقـ َ
يع ك َُّل َشـ ْـي ٍءَ ،وال َ يَ ْع ُسـ ُـر
ـت أَنَّــكَ تَ ْسـ َت ِط ُ
ـالَ « :قـ ْـد َع ِل ْمـ ُ
ـاب أَيُّـ ُ
« َفأَ َجـ َ
َع َل ْيــكَ أَ ْمـ ٌـر»( .أيــوب )2 – 1 :42
مــن املهــم أن تعــرف أن اهلل يســتطيع أن يفعــل لك يشء ولــن

خييــب أي مــن مقاصــده .وياهلــا مــن فقــرة قويــة مــن الكتــاب املقــدس
جيــب أن نتمســك بهــا وجيــب أن تمنحنــا راحــة ورجــاء كبرييــن .فقــد
ً
تابــع أيــوب ،قائــا:
ــم
َــة؟ َو ِلك ِّنــي ق ْ
َــد نَ َطق ُ
ــذي يُ ْخ ِفــي ا ْلق ََضــا َء ِبــا َ َم ْع ِرف ٍ
ــن ذَا ا َّل ِ
ْــت ِب َمــا َل ْ
«ف ََم ْ
أَ ْفهــم .بعجائــب فَوقــي َلــم أَعر ْفهــا .اســمع آ
ال َن َوأَنَــا أَتَ َك َّلـ ُـم .أَ ْس ـأَ ُلكَ َف ُت َع ِّل ُم ِنــي.
َ ْ ِ َ َ ِ َ ِْ
ْ ِْ َ ِ ْ َ ِ
آ
أ
ـض [نفســي] َوأَنْـ َـد ُم
ِب َسـ ْـم ِع الُذ ُِن َقـ ْـد َسـ ِـم ْع ُت َع ْنــكَ َ ،وال َن َرأَتْــكَ َع ْي ِنــيِ .لذ ِلــكَ أَ ْر ُفـ ُ

ـاد» (أيــوب )6 – 3 :42
الر َمـ ِ
ِفــي ال ُّتـ َـر ِاب َو َّ

عندمــا حصــل أيــوب ىلع لقــاء شــخيص مــع اهلل ،تغــر موقفــه

بالاكمــل بشــل جــذري .وقــد نتســاءل ملــاذا بينمــا اكن أيــوب يقــول
ً
ً
ــد ُم ِ ف ي�
أنــه اكن
بــارا ،اكن يمكنــه أيضــا أن يقــول« ،أَ ْرف ُ
ُــض [نفســي] َوأَنْ َ
ت
ــاد».
الر َم ِ
ُّ َ
الــر ِاب َو َّ
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وإجابــي الشــخصية ىلع هــذا األمــر ،وأنــت لــك احلريــة يف اختــاذ

قــرارك عنــه ،هــو أنــه يوجــد بعــدان روحيــان – أي ابلعــد األفــي
ً
بــارا بــكل املقاييــس
والــرأيس .فعندمــا نظــر أيــوب أفقيًــا ،اكن
اإلنســانية .أمــا عندمــا نظــر إىل ابلعــد الــرأيس ورأى اهلل يف قداســته،

رأى كــم هــو حقــر ودينء باملقارنــة مــع اهلل.

ذللــك يصبــح الســؤال :مــع مــن تقــارن نفســك؟ فلــم يشــكك اهلل
أبـ ً
ـدا يف أن أيــوب اكن صاحلًــا منــذ بدايــة هــذا الســفر وحــى نهايتــه.
بينمــا عندمــا رأى أيــوب اهلل قــال" ،أنــا حقــر .وأنــا لســت مناســبًا
ملحــرك ،فأنــا غــر مســتحق" .وأيــوب لــم يتغــر .بــل قــد رأى نفســه
ببســاطة مــن منظــور خمتلــف ً
تمامــا.

هناية لألسئلة
ذات مــرة عندمــا كنــت أناقــش ســفر أيــوب مــع صديــق مقــرب

مؤمــن يهــودي يف إرسائيــل ،قــدم يل مالحظــة عفويــة مازلــت أتذكرهــا.
فقــد قــال" :بعــد أن رأى أيــوب الــرب ،لــم يعــد دليــه املزيــد مــن

األســئلة" .وهــذا أمــر رائــع! فعندمــا تقابــل أيــوب مــع الــرب ،أنــى
ذلــك اللقــاء مجيــع أســئلته.

وأريــد أن أقــرح أنــه إن اكن دليــك الكثــر من املشــالك واألســئلة،

فربمــا يكــون احلــل هــو أن تتقابــل مــع الــرب .وليــس الغــرض مــن
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هــذه املقابلــة هــو اإلجابــة ىلع مجيــع أســئلتك ،بــل اتلعــرف ىلع اهلل
ً
جوهريــا .ولــم يعــد دليــه مشــالك
مــن هــو .فقــد اكن اتلغيــر يف أيــوب
ً
متبقيــة بعــد أن تقابــل مــع الــرب .فقــد اعــرف ،قائــا« :بســمع أ
الُذ ُِن
ِ َ ْ ِ
َقــد ســمعت عنــكَ  ،و آ
ال َن َرأَتْــكَ َع ْي ـ ِن ي » (أيــوب .)5 :42
َ
ْ َ ِ ْ ُ َْ
يــا هل مــن فــرق ذاك اذلي حيــدث عندمــا يكــون دليــك رؤيــة عن

الــرب! فــا يوجــد يشء آخر ســيمكنه أن جييــب ىلع مشــالكك .وال يشء
آخــر ســيحل لك شــكوكك .وال يشء آخــر ســيمنحك سـ ً
ـاما حقيقيًــا،
ً
ـا ،ومسـ ً
ـتقرا إال عندمــا تعــرف الــرب.
واكمـ
ذللــك ،إيلــك اقــرايح لــك :توقــف عــن القلــق حنــو مشــالكك

وابــدأ يف طلــب الــرب .وعندمــا تبــدأ باتلقابــل معــه ،ســوف تتســاءل

عمــا حــدث ملشــالكك .ملــاذا؟ ألنهــم لــن يكونــوا مهمــن بعــد اآلن.

الرب كشخص
ً
ً
مهتمــا جـ ً
ً
ـدا باحلــق .وقــد تأملــت
بصفــي فيلســوفا حمرتفــا ،كنــت
كثـ ً
ـرا حــول هــذا املوضــوع .إال أن الكتــاب املقــدس يقــول أن احلــق
ً
ً
مفهومــا
هــو شــخص وليــس مبــدأ جمــردا .والــر هــو شــخص ،وليــس
جتريديًــا للوجــود.
وكمفكريــن غربيــن ،حنــن قــد تأثرنــا بالفلســفة ايلونانيــة .وحنــن

نميــل إىل اتلفكــر مــن جهــة األفــار اتلجريديــة ،واملبــادئ ،والقوانــن.
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ومــع ذلــك ،فــأىلع شــل مــن أشــال احلــق والواقــع ليــس هــو فكــرة
جتريديــة .بــل هــو شــخص ،وهــو يســوع املســيح .فيجــب أن نغــر

طريقــة تفكرينــا .وقــد اســتغرق األمــر مــي ســنوات للخــروج مــن
فلســفيت ،ومازلــت لســت خارجهــا ً
ً
كثــرا عمــا
تمامــا .إال أين أبعــد
كنــت عليــه عندمــا بــدأت.
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صالة االسترداد
بعــد أن تــاب أيــوب ،خاطــب اهلل أصدقــاء أيــوب .فهــل تتذكــر مــا
ً
قلنــاه ســابقا يف هــذا الكتــاب؟ فاملدخــل لفهــم ســفر أيــوب هــو أن اهلل
يقــول مرتــن" ،قــال أيــوب مــا هــو صــواب عــي".
ً
أول ،حتدث اهلل إىل أيلفاز اتليماين:
أ
ــي
«ق ِ
ُــم َل ْ
َــد ْاح َت َمــى غ ََض ِبــي َع َل ْيــكَ َو َع َلــى ِكال َ َص ِاح َب ْيــكَ  ،لَنَّك ْ
ــم تَقُو ُلــوا ِف َّ
أ
آ
ــاش
ــب َعةَ ِك َب ٍ
اب ك ََع ْب ِ
الص َ
َّ
ــدي أَيُّ َ
ــو َ
يــر ٍان َو َس ْ
ــوبَ .وال َن ف َُخــذُ وا لَنْف ُِســك ُْم َس ْ
ــب َعةَ ِث َ
أ
ـوب
ـوبَ ،وأَ ْص ِعـ ُـدوا ُم ْح َر َقــةً ل َ ْجـ ِـل أَنْف ُِس ـك ُْمَ ،و َع ْبـ ِـدي أَيُّـ ُ
َواذ َْه ُبــوا ِإ َلــى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
أ
ُــم،
َــع َو ْج َه ُــه ِل َئــا َّ أَ ْص َن َ
ُــم ،لَنِّــي أَ ْرف ُ
ــب َح َماق َِتك ْ
ــع َم َعك ْ
ــن أَ ْج ِلك ْ
يُ َص ِّلــي ِم ْ
ُــم َح َس َ
أ
ــوب»( .أيــوب )8 – 7 :42
اب ك ََع ْب ِ
ُــم َل ْ
لَنَّك ْ
الص َ
ــي َّ
ــدي أَيُّ َ
ــو َ
ــم تَقُو ُلــوا ِف َّ
مــن بدايــة هــذه ادلراســة حىت 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،

«حـ ٌّـي ُهـ َـو هللاُ ا َّلـ ِـذي نَـ َـز َع َح ِّقــي» (أيــوب  .)2 :27ويمكننــا أن نعتقد أن اهلل اكن
َ

ســيعرتض ىلع هــذه العبــارة إال أنــه لــم يعــرض  -ألنه ،كمــا أرشت ،اكن
ً
صحيحــا .فبطريقــة مــا ،لــم يتعامــل اهلل مــع أيــوب بشــل اعدل.
ذلــك
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االسترداد يأيت
بعــد أن حتــدث اهلل إىل أيلفــاز ،وأمــره أن يقــدم ذبيحــة ،حــدث

يشء رائــع ،تعــر عنــه اآليــة :10

وب َل َّما َص َّلى أل َ ْج ِل أَ ْص َح ِاب ِه».
َ
الر ُّب َس ْب َي أَيُّ َ
«و َر َّد َّ
وتقــدم نلــا الرتمجــة الــي يف أيدينــا نفــس مــا تقدمــه اللغــة
ً
ـوب» .ويعــي هــذا أن اهلل قــد أنقــذ
العربيــة حرفيــاَ ،
ـى أَيُّـ َ
«و َر َّد الـ َّـر ُّب َسـ ب ْ ي َ
أيــوب مــن ســبيه .وأحــد الطــرق حنــو الشــفاء هــو الصــاة 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 .فــا حتمــل أي ضغينــة .وال تتمســك
بــأي يشء ضــد اآلخريــن ألن ذلــك ســيعيق شــفائك.

وقــد تعامــل اهلل مــع اجلميــع يف هــذه القصــة .فقــد اكن ىلع أيلفــاز

وأصدقائــه أن يتواضعــوا .واكن عليهــم أن يأتــوا إىل أيــوب بذباحئهــم
ويقولــون هل" ،يــا أيــوب ،صــي ألجلنــا" .وبعــد لك تعليقاتهــم غــر
اللطيفــة حنــو أيــوب ،اكن عليهــم أن يطلبــوا منــه الصــاة مــن أجلهــم.
إال أن أيــوب ً
أيضــا اكن عليــه أن يتواضــع .فقــد اكن هــو الشــخص اذلي

اكن عليــه أن يصــي مــن أجلهــم ،حــى بعــد لك مــا قالــوه مــن لكمــات.
وهكــذا يتعامــل اهلل مــع العالقــات .فهــو حيســم مشــلة اجلميــع يف
انلهايــة .وحكمــة اهلل تبهــرين ً
دائمــا.
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آخـِرَ َة أَيُّوبَ
ثم يف أيوب  ،12: 42نقرأ كيف رد اهلل سيب أيوب:
ـن
ـن أُوال َ ُهَ .وك َ
َ
َان َلـ ُـه أَ ْربَ َعــةَ َع َشـ َـر أَ ْل ًفــا ِمـ َ
ـوب أَ ْك َثـ َـر ِمـ ْ
«وبَـ َ
ـاركَ الـ َّـر ُّب ِآخـ َـر َة أَيُّـ َ
ـان».
ـن ِإ
ا ْلغَ َنـ ِـمَ ،و ِس ـ َّتةُ آال َ ٍف ِمـ َ
ال ِبـ ِـلَ ،وأَ ْلـ ُـف َفـ َّـد ٍان ِمـ َ
ـن ا ْل َب َقـ ِـرَ ،وأَ ْلـ ُـف أَتَـ ٍ
لــم يـ ُ
ـرد 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 املمتلــات املاديــة .وتفاجئنــا وعــود
اهلل كثـ ً
ـرا 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
ً
ال تــدع إيمانــك يكــون معلقــا ىلع حقيقــة أنــه يوجــد كســاد
مــايل أو أنــك قــد تكــون معـ ً
ـوزا 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 أبـ ً
ـدا .واثلمــن
اذلي اكن ىلع يســوع ورســله أن يدفعــوه هــو نفــس اثلمــن اذلي جيــب
أن ندفعــه ايلــوم .فــاهلل ليــس دليــه ختفيضــات يف األســعار أبـ ً
ـدا وهــو ال

تضخمــا أبـ ً
ً
ـدا .واهلل يمكنــه اتلعامــل مــع اتلوفــر املــادي؛ وليــس
خيتــر
دليــه أي مشــلة يف ذلــك.

أ
ـب ِغ َنــا ُه ِ ف ي� ا ْل َم ْجـ ِـد
تقــول فيلــي « ،19: 4ف ََي ْمــ� ُ ِإ ِلهــي ك َُّل ْاح ِت َي ِاج ُكـ ْـم ِب َح َسـ ِ
ف
ـيح يَ ُســو َع».
ِ ي� ا ْل َم ِسـ ِ
الحــظ أنــه ال يمدنــا حبســب ثرواتنــا – بــل هــو يوفــر حبســب

غنــاه هــو .وإحــدى أكــر مشــالكنا يه أننــا ننظــر إىل مــا دلينــا ونقــوم
حبســاب قــدرة اهلل ىلع تســديد االحتياجــات ىلع ذلــك األســاس.

أبناء أيوب
اخلســارة الوحيــدة الــي لــم يســردها اهلل مضاعفــة يه أبنــاء أيوب.

فبعــد حمنــة أيــوب ،لــم يمنحــه اهلل إال ســبعة أبنــاء آخريــن وثــاث

بنــات .وهــو لــم يكــن حباجــة إىل مضاعفــة عــدد األبنــاء .ملــاذا؟ ألن
اآلخريــن لــم يهلكــوا .فــي أيــوب  ،5 :1عندمــا يُذكــر أبنــاء أيــوب نقرأ:
ـوب أَ ْر َسـ َـل َفق ََّد َس ـ ُه ْمَ ،وبَكَّ ـ َـر ِفــي ا ْلغَ ـ ِـد
َان َل َّمــا َد َار ْت أَيَّـ ُ
«وك َ
َ
ـام ا ْل َو ِل َيمـ ِـة ،أَ َّن أَيُّـ َ
أ
ــوب ق َ
ــي
َوأَ ْص َع َ
ــد ُم ْح َرق ٍ
ــم ُك ِّل ِه ْ
َــات َع َلــى َع َد ِد ِه ْ
َــالُ :
ــم ،ل َ َّن أَيُّ َ
«ربَّ َمــا أَ ْخ َطــأَ بَ ِن َّ
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أ
ــوب يَف َْع ُ
ــام».
ــم» .هكَــذَ ا ك َ
ــل ك َُّل الَيَّ ِ
َو َج َّدفُــوا َع َلــى هللاِ ِفــي ُق ُل ِوب ِه ْ
َان أَيُّ ُ
وســيكون مــن الســهل أن نفكــر يف أن شــفاعة أيــوب ألبنائــه لــم
ً
مجيعــا يف حــادث اكريث واحــد .ومــع ذلــك،
تفدهــم ألنهــم قــد هلكــوا

اكن اهلل قــد ســمع لصــاة أيــوب .والســبب أنــه لــن حيتــاج إىل مضاعفة

أبنائــه هــو أن اآلخريــن لــم يهلكــوا؛ بــل اكنــوا قــد ســبقوه .وجيــب أن
ـجعا جـ ً
يكــون ذلــك مشـ ً
ـدا ملــن فقــدوا أحبائهــم.
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حــى اآلن لــم نقــرأ عــن أيــوب تقريبًــا إال يف الســفر اذلي حيمــل
اســمه .إال أنــه مــن املفيــد جـ ً
ـدا أن نقــرأ تعليقــات يعقــوب ىلع قصــة
أيــوب .فنقــرأ يف يعقــوب :11 - 10 :5

أ
أ
«خــذُ وا يَــا ِإ ْخ َو ِتــي ِم َثـ ً
ـن تَ َك َّل ُمــوا
ُ
َّات َوالَنَـ ِ
ـال ا ْل َم َش ـق ِ
ـال ْ
ـاة :الَنْ ِب َيــا َء ا َّل ِذيـ َ
الح ِت َمـ ِ
ـوب
الص ِاب ِريـ َ
ِب ْاسـ ِـم الـ َّـر ِّبَ .هــا نَ ْحـ ُ
ـن نُ َطـ ِّـو ُب َّ
ـنَ .قـ ْـد َسـ ِـم ْع ُت ْم ِب َص ْبـ ِـر [أو إحتمــال] أَيُّـ َ
أ
الر ْح َمـ ِـة َو َر ٌ
ؤُوف».
َو َرأَيْ ُتـ ْـم َع ِاق َبــةَ الـ َّـر ِّب .ل َ َّن الـ َّـر َّب ك َِثيـ ُـر َّ
يشــر يعقــوب هنــا إىل أنبيــاء العهــد القديــم كمثــال نلــا ىلع

خربتــن 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
نبيًــا .ومــع ذلــك ،لــم يكــن ذلــك مــن املبهــر جـ ً
ـدا يف أيــام الكتــاب
املقــدس .فقــد قــال يســوع يف املوعظــة ىلع اجلبــل:
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ــة
ُــم ك َُّل ك َِل َم ٍ
ُــم َوقَا ُلــوا َع َل ْيك ْ
ُــم َو َط َر ُدوك ْ
ُــم [التالميــذ] ِإذَا َع َّي ُروك ْ
« ُطوبَــى َلك ْ
أ
السـ َـم َاو ِات،
ـن أَ ْج ِلــي ،ك َِاذ ِبيـ َ
ِشـ ِّـر َيرٍةِ ،مـ ْ
ـنِ .اف َْر ُحــوا َوتَ َه َّل ُلــوا ،ل َ َّن أَ ْج َر ُكـ ْـم َع ِظيـ ٌـم ِفــي َّ
أ
ُــم»( .متــى )12 – 11 :5
يــن ق َْب َلك ْ
ف َِإنَّ ُه ْ
ــر ُدوا الَنْ ِب َيــا َء ا َّل ِذ َ
ــم هكَــذَ ا َط َ
فهــل حنســب هــذه االضطهــادات بركــة؟ قــال يســوع أنــه جيــب

علينــا ذلــك .وهــو يقــول أننــا يف صــف األنبيــاء ،ذلا فاتلحديــات الــي
مــر بهــا األنبيــاء ربمــا ســتحدث لــك ويل .إال أنــه ،مــن املدهــش إىل

حــد مــا ،أن يســوع يقــول أنــه عندمــا تظهــر هــذه اتلحديــات ،جيــب
أن نفــرح ونتهلــل جـ ً
ـدا.
وعندمــا تتحــدث ً
أيضــا عــن أنبيــاء العهــد القديــم ،تقــول

عربانيــن :38 - 37 :11

ـود
ـود َغ َنـ ٍـم َو ُج ُلـ ِ
السـ ْـي ِفَ ،طا ُفــوا ِفــي ُج ُلـ ِ
ُ
«ر ِج ُمــوا ،نُ ِشـ ُـرواُ ،ج ِّربُــواَ ،ماتُــوا َق ْتـ ًـا ِب َّ
ـن
ـنَ ،و ُهـ ْـم َلـ ْـم يَ ُكـ ِـن ا ْل َعا َلـ ُـم ُم ْسـ َت ِحقًّا َل ُهـ ْـم .تَا ِئ ِهيـ َ
ـن ُمذَ ِّليـ َ
ـن َمكْ ُر ِوبيـ َ
ِم ْعـ َـزىُ ،م ْع َت ِازيـ َ
أ
ُوق ال َ ْر ِض».
ِفــي بَـ َـر ِار َّي َو ِج َبــال َو َمغَ ِايـ َـر َو ُشـق ِ
وقــد طرحــت هــذا الســؤال يف فصــل ســابق :كــم منــا يريــد

وظيفــة الرســول بعــد ســماع الوصــف الوظيــي الكتــايب هل؟ وبعــد أن
ســمعنا هــذه اتلفســرات عــن معاملــة األنبيــاء ،كــم منــا ســيتقدم

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

اهلل يه بنــاء الشــخصية .ويمكــن أن يــأيت اإلعــان يف أي حلظــة .إال
أن الشــخصية جيــب أن يتــم بنائهــا بمــرور الوقــت.

يف الفقــرة املقتبســة يف بدايــة هــذا الفصــل –أي يعقــوب 11 - 10 :5
ً
يوجــه يعقــوب إنتباهنــا حنــو عنرصيــن يف قصــة أيــوب  -أول ،قــدرة
أيــوب ىلع اتلحمــل ،وثانيًــا ،مــا فعلــه اهلل مــن أجلــه يف انلهايــة .فمــن
املهــم أن نــدرك أنــه إن لــم يكــن أيــوب قــد حتمــل ،ملــا وصــل إىل هــذه
انلهايــة انلاجحــة.

صقل القدرة على التحمل
أكــد اهلل يل بشــل مزتايــد ىلع مــدى أهميــة صقــل القــدرة ىلع
اتلحمــل .فأنــت ال تعــرف أبـ ً
ـدا حــى مــى سيســتمر االختبــار .وعندمــا
يضعــك اهلل يف اختبــار ،نـ ً
ـادرا ما ســيخربك إن اكن سيســتمر ســتة أشــهر
ً
أو ســنة .ذلا أنــت تظــل مرتوك تتســاءل .ومــع ذلــك ،إن اكن اهلل ينوي أن
يســتمر االختبــار ملــدة ســتة أشــهر وأنت قــد حتملت ملــدة يــوم واحد أقل

مــن تلــك الفــرة ،وقد وصلــت إىل نقطــة القــول" ،ال يمكنــي أن أحتمل

املزيــد .وأنــا أستســلم" فقــد اكنــت تعــوزك نعمــة اهلل ملــدة يــوم واحــد.
ال توجــد طريقــة تلنميــة اتلحمــل إال بــأن تتحمــل .وحنــن نــرى

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 :7 - 5 :1
ـاد ق َِّد ُمــوا ِفــي [أضيفـوا إلــى] ِإ َيما ِن ُكـ ْـم
ـون ك َُّل ْاج ِت َهـ ٍ
«و ِلهــذَ ا َع ْي ِنـ ِـه َوأَنْ ُتـ ْـم بَ ِاذ ُلـ َ
َ
ــرا
َــة تَ َع ُّففًــاَ ،و ِفــي ال َّت َعف ِ
ف َِضيلَــةً َ ،و ِفــي ا ْلف َِضي َل ِــة َم ْع ِرفَــةً َ ،و ِفــي ا ْل َم ْع ِرف ِ
ُّــف َص ْب ً
[تحمــل] ،وفــي الصبــر ت ْقــوى ،وفــي الت ْقــوى مــود ًة أَخويــةً  ،وفــي ا ْلمــودة أ
ال َ َخ ِويَّـ ِـة
َ َ َّ ِ
َّ َ َ َ َّ َ ِ َّ َ ِ
َّ ْ ِ َ َ َ ِ
َِ
َم َح َّبــةً ».

عملية اإلضافة
احليــاة املســيحية يه عمليــة لإلضافــة .ويه تبــدأ باإليمــان – أي

ال توجــد أي بدايــة إال اإليمــان .ويقــول بطــرس أنــه جيــب أن نضيــف
الفضيلــة إىل اإليمــان .وأفضــل ترمجــة للفضيلــة يه "اتلفــوق واتلمـ ُ
ـز".

فاللكمــة ايلونانيــة تعــي أكــر بكثــر مــن جمــرد الفضيلــة األخالقيــة.
ـز إىل إيماننــا .فــإن كنــت ً
ومــن املهــم جـ ً
ـدا إضافــة اتلمـ ُ
ممرضــا،
جيــب أن تصبــح ً
ً
ً
ً
معلمــا
معلمــا ،تكــون
متمــزا .وإن كنــت
ممرضــا

ـزا .وإن كنــت رجــل أعمــال ،تصبــح رجــل أعمــال متمـ ً
متمـ ً
ـزا .ومهمــا
ً
كنــت تفعــل مــن قبــل ،قــم بذلــك اآلن بتمـ ُ
ـز .فســيكون هــذا ديلــا
ىلع إيمانــك.

ثــم يقــول بطــرس أضــف املعرفــة إىل فضيلتــك .وأنــا ال أعتقــد

أنــه يتحــدث عــن املعرفــة الــي نتعلمهــا مــن خــال اتلعليــم .بــل يه

معرفــة مشــيئة اهلل كمــا يه معلنــة يف الكتــاب املقــدس.
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ثــم إىل املعرفــة نضيــف اتلعفــف [ضبــط انلفــس] .وعنــد هــذه

انلقطــة ،نصــل إىل نــوع مــن اختنــاق عنــق الزجاجــة .فــإىل ضبــط

انلفــس جيــب أن نضيــف املثابــرة [الصــر] أو اتلحمــل .ومــع ذلــك،
إن لــم نصقــل ضبــط انلفــس ،فلــن حنقــق أبـ ً
ـدا القــدرة ىلع اتلحمــل.
ملــاذا؟ ألنــه يف لك مــرة يتــم فيهــا اختبارنــا ،سيفشــل ضبــط انلفــس

اذلي دلينــا وسنستســلم .وال يوجــد طريــق يتجنــب هذيــن األمريــن.

فبــايق تقدمنــا يف احليــاة املســيحية يعتمــد ىلع ضبــط انلفــس واتلحمــل.
وبعــد ذلــك ،ننتقــل إىل الكنــوز احلقيقيــة – أي اتلقــوى ،واملــودة

األخويــة ،واملحبــة .وممــا يشــجعين أن أعــرف أنــه يف هــذا الرتتيــب،
تكــون املحبــة يه اهلــدف انلهــايئ .ومــن الصعــب أن يكــون دليــك

مــودة أخويــة .فحــى أن تكــون طيــب القلــب حنــو إخوتك املســيحيني
ليــس هــو باألمــر الســهل ً
دائمــا .ومــع ذلــك ،فاملــودة األخويــة ليســت
يه انلهايــة.

واملحبــة تعــي حمبــة اجلميــع  -حــى أوئلــك اذليــن ليســوا مؤمنني،

وحــى أوئلــك اذليــن ال يشــكرون وغــر املقدســن .وممــا يشــجعين أن
أعــرف أن املحبــة يه هــدف لك تقدمنــا .وقــد اســتغرق األمــر عمــري
ً
لكــه ألصــل إىل أبعــد حــد وصلــت إيلــه ،وأحيانــا أشــعر أنــي لــم
أذهــب كثـ ً
ـرا بالفعــل!
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شرط أساسي
انلقطــة الــي جيــب أن نؤكدهــا يه أن اتلحمــل هــو رشط أســايس
ِّ
لدلخــول يف تســديد اهلل لالحتياجــات .وذات مــرة ،عندمــا كنــت أعلــم
مجاعــة كبــرة جـ ً
ـدا ،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

توجــد إال طريقــة واحــدة فقــط لصقــل اتلحمــل ،ويه بــأن تتحمــل.
ذللــك ،دعــوين أحذركــم أينمــا كنتــم اآلن – اســتمروا يف اتلحمــل
والصمــود وال تستســلموا!

فاهلل دليه اغية وهو يريدها لفائدتك.
ىلع مــر الســنني ،أتيحت يل الفرصة ملشــاهدة املســيحيني يف مراحل

خمتلفــة مــن اتلقــدم .وبــن احلــن واآلخــر كنــت أفقــد اتلواصــل بــأخ

أو أخــت وبعــد ذلــك بعــر أو عرشيــن ســنة كنــت أتلــي بــه أو بهــا
ً
مــرة أخــرى .وكنــت أحيانــا 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

حــى انلهايــة .وإن لــم تستســلم ،فــاهلل ســوف خيرجــك منــه .ومــع
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.

ً
ربمــا تعــرف عــددا مــن املواقــف الصعبــة يف حياتــك حــن

ضعفــت قدرتــك ىلع اتلحمــل .وربمــا تعــرف أنــك ىلع وشــك اتلخــي
عــن بعــض هــذه األهــداف.

ودعونــا نغلــق هــذا الفصــل بصــاة بســيطة نصليهــا ً
معــا 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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دروس من أيوب
بعــد أن أكملنــا رحلتنــا يف حيــاة أيــوب واختبــاره ،أريــد مشــاركة

بعــض اإلجابــات الشــخصية مــن دراســي أليــوب .وهــذه دروس
مهمــة أنــا قــد تعلمتهــا .وأنــا ال أعــي أنهــا ســتكون بالــرورة يه

نفــس ادلروس الــي ســتتعلمها .فاألمــر مــروك لــك تلطبيــق الكتــاب

املقــدس ىلع حياتــك اخلاصــة .إال أنهــا ذات قيمــة بالنســبة يل  -وأرجــو
أن تكــون مفيــدة لــك ً
أيضــا.

تعلم الثقة
أحــد ادلروس األساســية الــي تعلمتهــا مــن أيــوب هــو أنــه ال
يمكننــا أبـ ً
ـدا أن نفهــم مجيــع تعامــات اهلل معنــا أو مــع أي شــخص

آخــر .ذللــك ،ال تــدع اإلحبــاط يصيبــك إن اكنــت األمــور غــر

واضحــة لــك .فقــد ال حتتــاج أن تفهــم لك يشء .ومــا جيــب عليــك أن

تفعلــه هــو أن تثــق .وتقــول نلــا األمثــال« ،تَـ َـوك َّْل َعـ َـى الـ َّـر ِّب ِب ـك ُِّل َق ْل ِبــكَ ،

َو َع َ
ــد» (أمثــال .)5 :3
ــى َف ْه ِمــكَ ال َ تَ ْع َت ِم ْ

ويف انلهايــة ،ســنجد أن األســاس احلقيــي ملعظــم مشــالكنا هــو

عــدم اثلقــة يف صــاح اهلل .ذللــك ،عندمــا نواجــه صعوبــات احليــاة،
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جيــب أن نبــدأ بــأن نفهــم أن الكثــر مــن األمــور اخلاصــة بــاهلل وطرقــه
ً
تفــوق اكتشــافاتنا .وجيــب أن نــدرك أول أن اثلقــة ،وليــس الفهــم ،يه
األســاس الوحيــد اآلمــن للســر مــع الــرب .وال جيــب أن تظــن أنــك

جيــب أن تفهــم لك يشء .بــل جيــب أن تثــق يف صــاح اهلل.

حيتفظ اهلل بالسيادة
ادلرس اثلــاين اذلي علمــه يل أيــوب هــو أن اهلل ال يتنــازل أبـ ً
ـدا عن

ســيادته .وقــد انســحبت لكمــة الســيادة بشــل أو بآخــر مــن مفرداتنــا

املســيحية ،بينمــا يه لكمــة مهمــة للغايــة .وتعرييف للســيادة هــو :أن اهلل

يفعــل مــا يريــد ،عندمــا يريــد ،بالطريقــة الــي يريدهــا ،وهــو ال يطلــب
اتلرصيــح مــن أحــد .وجيــب أن نتكيــف مــع هــذا الواقــع يف تفكرينــا.
فــا يمكننــا أن خنــر اهلل كيــف جيــب أن يديــر الكــون اذلي يملكــه

أو كيــف جيــب أن يديــر حياتنــا.

ً
أبــدا نلــا بــأن نضعــه يف صنــدوق صغــر مــن
وال يســمح اهلل

املبــادئ ادلينيــة .وقــد رأيــت انلــاس ىلع مــر الســنني حياولــون وضــع
اهلل يف صنــدوق .وهــم يعلنــون أن اهلل هــو طريــق معــن ،وأنــك جيــب

أن تتبــع هــذه املبــادئ ،وجيــب أن تعيــش حياتــك بطريقــة معينــة .وىلع
عكــس اتلوقعــات ،يظهــر اهلل بثبــات يف مــان آخــر خــارج صندوقهــم.
ذللــك ،ال تهتــم بمحاولــة وضــع لك يشء يف حزمــة صغــرة أنيقــة .فهــذا

تضييــع للوقــت.
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الناموسية
القواعــد واملبــادئ ادلينيــة يه بعــض أكــر اإلاعقــات نلــا لــي

نفهــم اهلل .وجيــب أن توجــد قواعــد معينــة يف الكنيســة ألنــه جيــب

علينــا أن نتــرف بطريقــة معينــة .فخــاف ذلــك ،ســيكون هنــاك
ارتبــاك تــام .إال أنــك جيــب أن تتذكــر أن اتبــاع القواعــد ال جيعلنــا
ً
أبــرارا .وهــذا مهــم ألنــه إن اكنــت جمموعــة أخــرى تتبــع قواعــد

خمتلفــة عــن القواعــد الــي وضعناهــا ،فهــذا ال يعــي أنهــم أقــل بـ ً
ـرا
ممــا حنــن عليــه.

فــإن اكن برنــا يعتمــد ىلع اتبــاع القواعــد وحنــن نتبــع هــذه

القواعــد الصحيحــة ،لــن يمكــن ألي شــخص آخــر أن يكــون
ً
بــارا .واملشــلة اجلذريــة يه انلاموســية ،الــي يه أن تبــي إيمانــك

ىلع احلفــاظ ىلع جمموعــة مــن القواعــد أو ىلع احليــاة بمبــادئ معينــة.
ً
أبــدا.
فالقواعــد واملبــادئ لــن تغــر قلــوب انلــاس

السياسة
عندمــا نصــي مــن أجــل األمــة ،مــن اجليــد أن نصــي مــن أجــل

القوانــن اجليــدة .إال أنــك ال جيــب أن تتخيــل أن القوانــن اجليــدة

ســتغري انلــاس .فالقوانــن يمكنهــا أن تكبــح الــر بينمــا ال يمكنهــا
ً
أبــرارا .وأعتقــد أن العديــد مــن املســيحيني يصلــون مــن
أن تنتــج
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أجــل احلكومــة لــي تقــوم بعمــل الكنيســة .وليســت وظيفــة احلكومــة

أن جتعــل انلــاس صاحلــن .بــل يه وظيفتنــا  -فانلــاس ال يســتقيمون

بالقواعــد والقوانــن .وإن قمنــا بتغيــر مجيــع القوانــن الســيئة لدلولــة
ـدا ،فذلــك ً
غـ ً
أيضــا لــن يغــر انلــاس.
واملحصلــة البســيطة ملشــالك أي أمــة يه هــذا :يوجــد الكثــر مــن

انلــاس األرشار أكــر مــن الصاحلــن .وعــاوة ىلع ذلــك ،فــاألرشار
يــزدادون سـ ً
ـوءا .واحلــل ليــس هــو ســن القوانــن .بــل احلــل الوحيــد

ســيكون هــو وجــود يشء مــا لــي يغــر األرشار إىل أنــاس صاحلــن

برسعــة.

فمــا هــو هــذا احلــل؟ إنــه إجنيــل ملكــوت يســوع املســيح .ذللــك

دعونــا ال نقــي الكثــر مــن الوقــت يف الصــاة مــن أجــل أن تضــع
ً
احلكومــة القوانــن الصحيحــة .ودعونــا بــدل مــن ذلــك نركــز ىلع
الصــاة مــن أجــل اتلبشــر باإلجنيــل.

اإلجهاض
دلي شــعور قــوي حنــو هــذا األمــر بســبب تعاطــي مــع حركــة
احليــاة َّ
املؤيــدة .فأنــا أعتقــد أن اإلجهــاض هــو جريمــة قتــل وأنــا ال

أتغــاىض عــن ذلــك .ومــع ذلــك ،ال أعتقــد أن الكنيســة حمقــة يف أن

تصنــع عــداوة مــع اذليــن يمارســون اإلجهــاض .بــل جيــب علينــا أن
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حنبهــم ونكســبهم للــرب ،ال أن نشــن احلــرب عليهــم .فقــد قــال
أ
ـص ِبـ ِـه
يســوع« ،لَنَّـ ُـه َلـ ْـم يُ ْر ِسـ ِـل هللاُ ابْ َنـ ُـه ِإ َل ا ْل َعا َلـ ِـم ِل َي ِديـ َ
ـن ا ْل َعا َلـ َـم ،بَـ ْـل ِل َي ْخ ُلـ َ

ا ْل َعا َلـ ُـم» (يوحنــا  .)17 :3وخدمــة اإلدانــة يه خدمــة العهــد القديــم .أمــا
خدمــة العهــد اجلديــد فــي خدمــة الــر.

ولــم يــأت يســوع إىل العالــم يلحســب هلــم خطاياهــم .وقــد بــى
ً
جــدارا ثابتًــا مــن الكراهيــة ضدنــا بســبب أرصارنــا ىلع أن
العالــم
خنــر انلــاس بمــدى ســوءهم .ولــم يفعــل يســوع ذلــك قــط .واكنــت
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 قلقــا بشــدة حــول هــذه املســألة ألنــي أعتقــد أن
الكثــر مــن قــوة الصــاة يضيــع بســبب ذلــك .وأعتقــد أن انلــاس
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 ً
أيضــا مــن أيــوب هــو أن اهلل يتعامــل

معــك ومــي كأفــراد .وأنــه ليــس دليــه خطة عمــل واحــدة للجميــع .بل
دليــه خطــة حمــددة وتفصيليــة للك حيــاة ،بمــا يف ذلــك حياتــك وحيايت،
ً
مجيعــا خمتلفــون .ويعــي هــذا أنــه مــن احلماقــة أن نقارن أنفســنا
ألننــا
باملســيحيني اآلخريــن ،كمــا خيربنــا بولــس يف كورنثــوس اثلانيــة :12: 10
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أ
ون أَنْف َُسـ ُه ْمَ ،وال َ
ـن يَ ْم َد ُح َ
ـن ا َّل ِذيـ َ
ـن َقـ ْـو ٍم ِمـ َ
«لَنَّ َنــا ال َ نَ ْج َتـ ِـر ُئ أَ ْن نَ ُعـ َّـد أَنْف َُسـ َنا بَ ْيـ َ
ـون
ـون أَنْف َُس ـ ُه ْم َع َلــى أَنْف ُِسـ ِـه ْمَ ،ويُق َِاب ُلـ َ
يسـ َ
أَ ْن نُق َِابـ َـل أَنْف َُس ـ َنا ِب ِهـ ْـم .بَـ ْـل ُهـ ْـم ِإ ْذ يَ ِق ُ
ـون».
أَنْف َُسـ ُه ْم ِبأَنْف ُِسـ ِـه ْم ،ال َ يَ ْف َه ُمـ َ
فمــن احلماقــة أن تقيــس نفســك ىلع مســيحيني آخريــن .وال

يمكنــك أن تقــول" :اهلل قــد فعــل ذلــك مــن أجــل فــان وغــره؛
ذللــك ،اهلل ســيفعل هــذا يل" .وحقيقــة أن اهلل فعــل شــيئًا لــأخ جــورج

أو األخــت مــاري ليــس ســببًا لــي تعتقــد بأنــه ســيفعل نفــس الــيء
مــن أجلــك .والســبب هــو أن مشــيئة اهلل لــك قــد تكــون خمتلفــة
ً
تمامــا .وجيــب أن تكتشــف مشــيئة اهلل يف لك أمــورك كفــرد.
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  ،21أخــر يســوع بطــرس بمــا ســيحدث هل يف
نهايــة حياتــه .ثــم قــال بطــرس ،عندمــا رأى يوحنــا يمــي بالقــرب

ــه؟» (يوحنــا  .)21:21فمــاذا اكن رد يســوع ىلع
منــه« ،يَــا َر ُّبَ ،وهــذَ ا َمــا َل ُ
ــت!»
ــت أَ َشــا ُء أَنَّ ُــه يَ ْبقَــى َح ت َّ
بطــرس؟ ِ«إ ْن ُك ْن ُ
ــى أَ ِجــي َء ،ف ََمــاذَا َلــكَ ؟ اتْ َب ْعــ ِن ي أَنْ َ
(يوحنــا  .)22 : 21وبعبــارة 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
ً
خصيصــا لــك .فــاهلل يصمــم خططــه بصــورة فرديــة .وهــو
مصممــة
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ال ينتــج املالبــس للرجــال أو النســاء بكميــات ضخمــة – بــل يصمــم
قيــاس لك واحــد بمفــرده.

مقاصد اهلل ستتحقق
َ
ـكل يف الســي
درس رائــع آخــر مــن قصــة أيــوب هــو أن اهلل ال يـ ِ

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.

ً
ـا فريـ ً
ـدا
اهلل اكن دليــه خطــة خاصــة أليــوب .فقــد رأى اهلل رجـ
ويمكنــه أن يصنــع منــه شــيئًا ال يســتطيع أن يصنعــه مــن أي شــخص

آخــر ىلع وجــه األرض .وقــد اســتلزمت خطتــه اتلضحيــة بــكل قطيــع
ماشــية أيــوب ،وببعــض عبيــده ،وبــكل أبنــاءه العــرة .ولك هــذه
اتلضحيــة اكنــت لغــرض واحــد وهــو أن اهلل يمكنــه أن يشــق طريقــه

يف حيــاة أيــوب .وهــذه فكــرة مذهلــة! فبمعــى آخــر ،لــن يتوقــف اهلل
عنــد أي يشء للحصــول ىلع انلتائــج الــي يريدهــا يف حياتــك.

وكمــا قلــت ،يمكنــك أن تطلــب منــه أن يتوقــف .ومــن املمكــن

هل أن يــركك بمفــردك .إال أن هــذه ســتكون أكــر اكرثــة يمكــن أن

حتــدث لــك ىلع اإلطــاق .فــا يمكننــا أن نقــول هلل كيــف يتعامــل
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معنــا .وال يمكننــا أن نضــع الــروط الــي جيــب أن يعمــل بهــا اهلل.
فهــو صاحــب الســيادة وهــو ال حيتــاج منــا أن نقــول هل كيــف يديــر

حياتنــا ومصرينــا فيــه.

ويف الفصــل اتلــايل ،ســوف نــرى املنظــور األبــدي دلروس أيــوب

ودروس حياتنــا.
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الفصل 17

األبدية أمام عينيه
بينمــا نــدرس معامــات اهلل مــع أيــوب ،ســنبدأ يف إدراك أن

أولويــات اهلل نلــا ربمــا تكــون خمتلفــة عــن أولوياتنــا .فقــد نعتقــد
مهمــا ،بينمــا قــد يــرى اهلل األشــياء بشــل خمتلــف ً
أن شــيئًا مــا ً
تمامــا.

ً
أول ،اهلل يضــع األمــور الروحيــة فــوق املاديــة؛ وثانيًــا ،اهلل يضــع
ً
األمــور األبديــة فــوق الزمنيــة .ولــن يضــي اهلل أبــدا بــأي يشء أبــدي
مــن أجــل يشء زمــي .فهــو يعمــل ً
دائمــا وهــو يضــع األبديــة أمــام

عينيــه .ولــن يمكننــا إال عندمــا نصــل إىل األبديــة أن ننظــر إىل الــوراء

ونــرى مــا فعلــه اهلل مــن أجلنــا .فــا يمكننــا اآلن رؤيــة لك هــذه
األمــور .بــل جيــب أن نســر باإليمــان واثلقــة.

يف ً
تؤثــر ّ
دائمــا فقــرة رائعــة كتبهــا هدســون تايلــور .وهــو اكن أحــد

املرســلني العظمــاء يف القــرن اتلاســع عــر ،ومؤســس بعثــة الصــن
ادلاخليــة ورجــل اهلل اذلي اكن دليــه رؤيــة للصــن .وقــد كتــب يف ماكن
ً
مــا بالقــرب مــن نهايــة حياتــه" ،كنــت معتــادا 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 ً
ذاكء .بــل
أن تصبــح أكــر ثقــة.
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اهلل يتمتع بإخالصنا
يمكننــا أن نــرى مــن قصــة أيــوب أن اهلل يمكنــه أن يفتخــر

خبدامــه املخلصــن .وأنــا أســتخدم هــذه العبــارة حبــذر ألن اهلل ليــس
مصابًــا بالكربيــاء .ومــع ذلــك ،فــاهلل يفــرح باذليــن يفعلــون مشــيئته.
وتأمــل مــرة أخــرى مــا قــاهل اهلل للشــيطان يف أيــوب :8 :1

«هـ ْـل جع ْلــت َق ْلبــكَ ع َلــى عبــدي أَيــوب؟ ألَنــه َليــس مث ُلــه فــي أ
ال َ ْر ِضَ .ر ُجـ ٌـل
َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ُّ َ َّ ُ ْ َ ِ ْ ُ ِ

الشـ ِّـر».
ك َِامـ ٌـل َو ُم ْس ـ َت ِق ٌيم ،يَ َّت ِقــي هللاَ َويَ ِحيـ ُـد َعـ ِـن َّ

ً
ً
جــدا مــن أيــوب دلرجــة أنــه أشــار عليــه إىل
مــرورا
اكن اهلل

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 اليت ظهر فيها الشيطان:
أ
« َف َقـ َ
ـس
لشـ ْـي َط ِانَ :
ـال الـ َّـر ُّب ِل َّ
«هـ ْـل َج َع ْلـ َ
ـت َق ْل َبــكَ َع َلــى َع ْبـ ِـدي أَيُّـ َ
ـوب؟ لَنَّـ ُـه َل ْيـ َ
الَرض .رجـ ٌـل كَامـ ٌـل ومس ـتقيم يتقــي هللاَ ويحيــد عــن الشــر .وإ َلــى آ
أ
ال َن
ِ َ ُ ْ َ ِ ٌ َ َّ ِ
ِم ْث ُلـ ُـه ِفــي ْ ِ َ ُ
َ َ ِ ُ َ ِ َّ ِّ َ ِ
ُهـ َـو ُم َت َم ِّســكٌ ِبك ََما ِلـ ِـهَ ،و َقـ ْـد َه َّي ْج َت ِنــي َع َل ْيـ ِـه ألَبْ َت ِل َعـ ُـه ِبـا َ َسـ َـب ٍب»( .أيــوب )3 :2
هــل تــدرك وأنــت تقــرأ هــذا أن اهلل قــد يشــر عليــك؟ وقــد

يقــول عنــك للشــيطان" ،يــا شــيطان ،هــل فكــرت يف ذلــك الشــخص؟
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إنهــم خملصــون .وقــد مــروا بوقــت عصيــب .ولــم يستســلموا أبـ ً
ـدا .ولــم
ينكــروين أبـ ً
ـدا .وقــد ظلــوا خملصــن تلكريســهم األول" .ففكــرة أن اهلل
يمكنــه أن يفتخــر بنــا يه أمــر مثــر!

منظور مساوي
يعطينــا ســفر أيــوب ً
ـورا سـ ً
أيضــا منظـ ً
ـماويا 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

دلينــا الســيناريو اذلي يشــر فيــه اهلل ىلع أيــوب للشــيطان ويقــول:
ً
"أيهــا الشــيطان ،إنــك لــم تنجــح معــه .فهــو ال يــزال متمســا

باســتقامته .وأنــا فخــور بــه".

اعل.
قــد عملــت لســنوات عديــدة لــي أعلــن لكمــة اهلل بصــوت ٍ
ً
ً
جديدا مــن اهلل وأبــدأ بإعالنه،
وقــد اكتشــفت أنــه عندما أنــال إعالنــا
حيــدث يشء مبــارشة تقريبًــا يلعيقــي .وســتحدث بعــض األمــور الــي
تســبب االرتبــاك أو اإلاعقــة الــي تهــدف إىل وضــع هــذا اإلعــان
جانبًــا .أو قــد توجــد حماولــة مــن العــدو إلثبــات أن هــذا اإلعــان غري

صحيــح ،أو ملحاولــة إقنــايع أين ال أســتطيع أن أعلــن أنــه هــو احلــق.
وعنــد هــذه انلقطــة ،أواجــه ً
ً
قــرارا  -فهــل سأســتمر يف
دائمــا

إعــان هــذا األمــر أم ســأدع الظــروف تمــي يلع مــا أفعلــه؟ ولكمــا
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حــدث ذلــك ،أعتــره عالمــة جيــدة ،ألن أحــد مــؤرشات أن هــذا
األمــر يف مشــيئة اهلل هــو أن الشــيطان يعارضــه .وعندمــا تواجهنــا

مقاومــة العــدو ،فهــذا يعــي أننــا نســبب للشــيطان بعــض األذى.

إعالن مصرينا
اكن دلى اهلل خطــة وأهــداف نهائيــة أليــوب ،وباملثــل فــاهلل دليــه

أهــداف نهائيــة عظيمــة نلــا يف املســيح .وأهــداف اهلل انلهائيــة هــذه

مذهلــة .وتــكاد األمــور الــي خططهــا اهلل نلــا تكــون أمــور ال
َّ
تصــدق .ويكتــب بولــس يف أفســس :6 - 4 :2
ـن أَ ْجـ ِـل َم َح َّب ِتـ ِـه ا ْلكَ ِثيـ َـرِة ا َّل ِتــي أَ َح َّب َنــا ِب َهــا،
الر ْح َمـ ِـةِ ،مـ ْ
«اَهللُ ا َّلـ ِـذي ُهـ َـو غ َِنـ ٌّـي ِفــي َّ
ـون َوأَق ََام َنــا
ـيح ِبال ِّن ْع َمـ ِـة أَنْ ُتـ ْـم ُم َخ َّل ُصـ َ
ـن أَ ْمـ َـو ٌ
َونَ ْحـ ُ
ات ِبا ْل َخ َطايَــا أَ ْح َيانَــا َمـ َـع ا ْل َم ِسـ ِ

ـيح يَ ُســو َع».
َم َعـ ُـهَ ،وأَ ْج َل َس ـ َنا َم َعـ ُـه ِفــي َّ
السـ َـم ِاويَّ ِات ِفــي ا ْل َم ِسـ ِ

وتقــول بعــض الرتمجــات" ،أجلســنا معــه ىلع العــرش ".فــاهلل قــد

أحيانــا مــع املســيح .وقــد أقامنــا معــه .وقــد أجلســنا معــه ىلع العــرش.

وقــد حــدث لك ذلــك يف املــايض وليــس يف املســتقبل .ثــم يمنحنــا

بولــس الســبب يف آيــة :7

«لي ْظهــر فــي الدهـ آ
ـيح
ـور ال ِت َيـ ِـة ِغ َنــى ِن ْع َم ِتـ ِـه ا ْلفَا ِئـ َـقِ ،بال ُّل ْطـ ِ
ُِ ِ َ ِ
ُّ ُ ِ
ـف َع َل ْي َنــا ِفــي ا ْل َم ِسـ ِ
يَ ُسو َع ».
152

األبدية أمام عينيه

وهــذا فكــر مذهــل! فــاهلل يقــول" ،هــؤالء اخلطــاة اذليــن اكنــوا

متمرديــن ،وجنســن ،وتائهــن – أنــا ســأخلصهم ،وأقدســهم ،وأقيمهــم.

وطــوال األبديــة ،ســيكونون هــم اإلثبــات لــل الكــون عــن نعمــي".

فــإن اكنــت هــذه يه وجهتنــا ،فــا عجــب أن نمــر ببعــض االختبــارات.
وعندمــا نــرى دروس أيــوب مــن منظــور األبديــة ،ســنفهم ملــاذا

جيــب أن نســارع تلحقيــق مقاصــد اهلل مــن أجلنــا.
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إظهار حكمة اهلل
يســتخدم اهلل لك يشء يف اخلليقــة يلعلــن عــن نفســه ألنــه هلإ

يعلــن عــن ذاتــه .وتكشــف نلــا جوانــب عديــدة مــن اخلليقــة عــن

اهلل بطــرق خمتلفــة .أمــا عندمــا أراد اهلل أن يعلــن نعمتــه ،فقــد اختــار
اخلطــاة يلتمــم ذلــك .وال يتناســب مــا ســأقوهل مــع الهــوت اجلميــع،
إال أنــه اكن علينــا أن خنطــئ لــي يعلــن اهلل عــن نعمتــه .ولــن يتفــق
ابلعــض مــي ،وهلــم لك احلــق يف اســتثناء مــا قلتــه للتــو.

ومــع ذلــك ،فقــد اختــار اهلل أن يعلــن هــذا اجلانــب املتفــرد

مــن شــخصيته ،الــي يه نعمتــه ،مــن خــال اخلطــاة املفديــن.

ذللــك ،فطــوال األبديــة ،ســيتفرس فينــا املالئكــة بذهــول وإعجــاب

وســيقولون" ،انظــروا مــاذا فعــل اهلل معهــم".
ويوضح بولس هذه احلقيقة يف أفسس :10: 2

أ
ـيح يَ ُســو َع أل َ ْع َمــال َصا ِل َحـ ٍـةَ ،قـ ْـد َسـ َـب َق
ـن َع َم ُلـ ُـهَ ،م ْخ ُل ِ
وقيـ َ
«لَنَّ َنــا نَ ْحـ ُ
ـن ِفــي ا ْل َم ِسـ ِ
هللاُ َفأَ َع َّد َهــا ِل َكـ ْـي نَ ْسـ ُلكَ ِفي َهــا».
تباركــي اللكمــة ايلونانيــة اليت تعــي « َع َم ُلـ ُـه» ،ويه لكمــة ، poiema
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الــي تعطينــا اللكمــة اإلجنلزييــة اليت تعــي قصيدة شــعر .فنحــن قصيدة

اهلل ،أي عملــه الفــي الرائــع .واحلقيقــة املذهلــة يه أن اهلل قــد ذهــب
إىل كومــة مــن اخلــردة لــي حيصــل ىلع املــواد اخلــام الــي حيتاجهــا
ملجــرد إثبــات مــا يمكــن أن يفعلــه كخالــق.

ويؤكد بولس هذه احلقيقة يف أفسس :9 - 8 :3
ـين [الحــظ كيــف يتضــع بولــس ،قائـ ًـا أنــه أصغــر
ـع ا ْل ِق ِّد ِيسـ َ
« ِلــي أَنَــا أَ ْصغَ ـ َـر َج ِميـ ِ
أ
ــذي ال َ
الجميــع] ،أُ ْع ِط َي ْ
ــيح ا َّل ِ
ــت ِ
ــر بَ ْي َ
هــذ ِه ال ِّن ْع َمــةُ  ،أَ ْن أُبَ ِّش َ
ــن ال ُ َم ِــم ِب ِغ َنــى ا ْل َم ِس ِ

ـور ِفــي هللاِ
ـوم ُم ْنــذُ ُّ
السـ ِّـر ا ْل َمكْ ُتـ ِ
يُ ْسـ َتق َْصىَ ،وأُ ِنيـ َـر ا ْل َج ِميـ َـع ِفــي َمــا ُهـ َـو َشـ ِـركَةُ ِّ
الد ُهـ ِ
ـيح».
ـع ِب َي ُســو َع ا ْل َم ِسـ ِ
َخا ِلـ ِـق ا ْل َج ِميـ ِ
ً
ومــرة أخــرى ،أجــد هــذا األمــر مذهــا .فقــد اكن دلى اهلل خطــة

رسيــة ،لــم يكشــف عنهــا حــى ظهرنــا أنــا وأنــت يف املشــهد .ولك

األزمنــة الســابقة لــم تكــن تعــرف أي يشء عــن هــذه اخلطــة الرسيــة.
وينيه بولس هذه الفقرة بأن يذكر مقاصد خطة اهلل يف أفسس :10: 3
آ
ــم ِاويَّ ِاتِ ،ب َو ِاســ َط ِة
ــر َف ال َن ِع ْن َ
ؤَس ِ
الس َ
الســا َ ِط ِين ِفــي َّ
ــاء َو َّ
الر َ
ــد ُّ
َــي يُ َع َّ
« ِلك ْ
ــة».
ــة هللاِ ا ْل ُم َت َن ِّو َع ِ
ــةِ ،ب ِحك َْم ِ
يس ِ
ا ْلكَ ِن َ
واللكمــة الــي تعــي «ا ْل ُم َت َن ِّو َعـ ِـة» يه لكمــة يونانيــة تعــي "متعــددة

اجلوانــب" .وعلينــا أن نكــون ذلــك ادليلــل ىلع حكمــة اهلل املتعــددة
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ُ
ظهر جانبًــا
اجلوانــب جلميــع الاكئنــات الســماوية .فــل واحــد منــا ســي ِ
ً
خمتلفــا مــن حكمــة اهلل .وهــذا هــو مصرينــا .فدعــي أشــجعك مــرة
أخــرى أن تتحمــل! فــا 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 جـ ً
ـدا .فتقــول رســالة
ـاص» .ولكمــة
ـاب َل ْي َسـ ْ
ـت ِمـ ْ
ـر َخـ ٍّ
بطــرس اثلانيــة « ،20: 1أَ َّن ك َُّل نُ ُبـ َّـو ِة ا ْل ِك َتـ ِ
ـن تَف ِْسـ ي ٍ

ـاص» تعــي "شــخيص" .فــا يمكننــا تقديــم تفســرنا الشــخيص عــن
َ
«خـ ٍّ
الكتــاب املقــدس .وال يوجــد إال مفــر واحــد للكتــاب املقــدس وهل
الســلطان لعمــل ذلــك .فمــن هــو هــذا املفــر؟ هــو الــروح القــدس.

فقــد تكــون دلينــا نظرياتنــا والهوتياتنــا الصغــرة ،بينمــا إن لــم
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 خــال اإلعــان .فقد نــدرس الكتــاب املقدس ونعرفــه عن ظهر
ً
قلــب .إال أننــا لن نــرى حقــا أي شــيئ إال إن أعلنــه الروح القــدس نلا.
ودعونــا نلــي نظــرة ىلع مثــل صغــر يوضــح هــذا األمــر بوضــوح.

فنحــن دلينــا اعمــان أساســيان لإلعــان اذلي دلينــا – أي الكتــاب
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املقــدس والــروح القــدس .فــأن كنــت تنظــر إىل ابليانــو ،ســتجد
مفتاحــا ً
ً
أبيضــا،
أنــه أداة حمــدودة .وهــو يتكــون مــن اثنــن ومخســن
ً
ً
مفتاحــا أســودا ،وهــذه املفاتيــح تمتــد ىلع ســبعة
ومــن ســتة وثالثــن

أوكتافــات (جممــواعت موســيقية) .ذللــك ،فــي هلــا حــدود معينــة .ومــع
ذلــك ،عندمــا جيلــس اعزف بيانــو بــارع ،يبــدو أنــه ال يوجــد حــدود

للموســيىق الــي يمكنــه إنتاجهــا مــن هــذا ابليانــو.

وابليانــو هــو الكتــاب املقــدس واعزف ابليانــو هــو الــروح

القــدس .واألحلــان الوحيــدة ذات القيمــة يه تلــك الــي يلعبهــا

الــروح القــدس .ومــن الواضــح أنــه ال يوجــد أي حــدود لقدرتــه ىلع
اإلعــان  -فــي ال تنتــي! وجيــب أال نفكــر أبـ ً
ـدا يف أننــا نعــرف
لك يشء عــن الكتــاب املقــدس ألن ذلــك يمنــع الــروح القــدس

مــن اتلدخــل .فيمكننــا أن نشــكر اهلل ىلع مــا نعرفــه – إال أنــه جيــب
علينــا ً
دائمــا أن نفســح املجــال ملــا لــم نعرفــه بعــد.

اإلعالن له تكلفة من الوقت
أنــا قــد تعلمــت أن اســتقبال اإلعــان يســتغرق وقتًــا .فيجــب أن

نكــون مســتعدين لالنتظــار أمــام اهلل واتلأمــل يف الكتــاب املقــدس.

وال يمكننــا التــرع بــأن نقــدم هل عــر دقائــق ثــم نفكــر قائلــن،
"هــذا لك يشء .لــم يتحــدث اهلل يف عــر دقائــق .وجيــب َّ
يلع أن أذهب".
ً
وهــذا ليــس أمـ ً
ـرا ســهل للبعــض مــن اذليــن دليهــم جــداول مزدمحــة
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جـ ً
ـدا .إال أن اإلعــان يتطلــب الوقــت .وعندمــا نقــول هــذا ،ســنجد
ً
أيضــا أن اإلعــان يمكــن أن يــأيت عندمــا تصــل توقعاتنــا إىل احلــد

األدىن هلــا بأنــه ســيأيت  -ذلا جيــب أن نكــون مســتعدين لإلســتجابة هل.
والغريــب أن اإلعــان يــأيت يل ً
اغبلــا عندمــا أقــوم باحلالقــة.
وكمثــال ،يف أحــد األيــام اعم  ،1966كنــت أفكــر يف خدمــة املبــر.
وكنــت أنظــر إىل املرآة وأقــول نلفيس" :بالطبع ،أنت لســت مبـ ّ ً
ـرا" .فقال
ِ
يل الــروح القــدس مبــارشة" ،يمكنك أن تكــون مبـ ً
ـرا إن أردت ذلك".
ً
أبــدا يف نفــي بهــذه الطريقــة ،إال أنــه اكن
ولــم أكــن ألفكــر
ً
إعالنــا .وقــد قبلــت مــا قــاهل الــروح القــدس كلكمــة مــن اهلل يل .واآلن
يمكنــي أن أقــوم خبدمــة املبــر إن لــم يوجــد مبــر آخــر .أمــا إن
اكن يوجــد مبــرون آخــرون ،فســأفعل شــيئًا آخــر .ومــن خــال تلــك
ً
اخلــرة ،أراين اهلل أين كنــت أضــع حــدودا ملــا يمكنــه أن يفعلــه يب .فــا
تضــع أي حــدود نلفســك إال تلــك الــي يضعهــا اهلل.

عشرة دروس مفيدة
فيمــا يــي االســتنتاجات العــرة الــي اســتخلصتها مــن أيــوب.

وأرجــوك ال تــردد يف أن تقــوم بتطبيقهــا  -أو حــى بإضافــة دروس
خاصــة بــك هلــم.

 )1ال يمكننا ً
أبدا أن نفهم مجيع معامالت اهلل.
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ـدا عــن ســيادته .وهــو ال خيضــع أبـ ً
 )2اهلل ال يتنــازل أبـ ً
ـدا ملجموعة
مــن القواعــد ادلينية.

 )3يتعامل اهلل مع لك منا كأفراد.
 )4من الغباء أن نقارن أنفسنا باآلخرين.
 )5اهلل دليه هدف خاص ومتفرد للك حياة.
يكل يف سعيه تلحقيق مقاصده.
 )6اهلل ال ِ
 )7أولويــات اهلل ختتلــف عــن أولوياتنــا .فهــو يضــع األمــور
الروحيــة فــوق املاديــة ،واألبديــة فــوق الزمنيــة.

 )8اهلل يفتخر خبدامه األبرار.
 )9دلينــا مصــر عظيــم .فســوف نكــون إثبــات نعمــة اهلل لــل
الكــون عــر لك العصــور.

 )10املفــر الوحيــد للكتــاب املقــدس هــو الــروح القــدس.
فالكتــاب املقــدس هــو ابليانــو .والــروح القــدس هــو اعزف
ابليانــو .وإن أردنــا أن نســمع أحــد األحلــان ،علينــا أن نــدع

اعزف ابليانــو يلعــب .وخــاف ذلــك ســيكون دلينــا جمــرد أداة.
وبينمــا نصــل إىل نهايــة هــذه ادلراســة ،قــد تشــعر خبيبــة أمــل

ألنــي لــم أتمكــن مــن اإلجابــة ىلع مجيــع أســئلتك أو حــل مجيــع

معضالتــك .ومــع ذلــك ،فكمــا قلــت يف ابلدايــة ،أنــا ال أســتطيع أن
أمنحــك لك اإلجابــات.
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فــا أحــد منــا ســيفهم اهلل وطرقــه بالاكمــل .وإن اســتطعنا ذلــك
فلــن يكــون هــو اهلل ولــن حنتــاج أبـ ً
ـدا أن نتعلــم اثلقــة بــه .وكمــا
َّ
تعلــم أيــوب ،اهلل يعلــم مــا يفعلــه  -وهــذا جيــب أن يكــون اكفيًــا نلــا.
ويف اخلتام ،دعونا نفكر مرة أخرى يف لكمات يعقوب اذلي كتب:
أ
الر ْح َمـ ِـة
« َقـ ْـد َسـ ِـم ْع ُت ْم ِب َص ْبـ ِـر أَيُّـ َ
ـوب َو َرأَيْ ُتـ ْـم َع ِاق َبــةَ الـ َّـر ِّب .ل َ َّن الـ َّـر َّب ك َِثيـ ُـر َّ
َو َر ٌ
ؤُوف»( .يعقــوب )11 :5
وأنــا أثــق أنــه بمــا أنــك قــرأت هــذه ادلراســة عــن حيــاة أيــوب،

فســتجد يف داخلــك أنــك تنمــو يف ثقتــك بصــاح 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 ثابتًــا يف إيمانــك ،مــع العلــم أن مقاصد

اهلل يف انلهايــة يه إظهــار شــفقته ورمحتــه لــك .وهــو بصــدد أن جيعلــك
إثباتًــا جميـ ً
ـدا لــل الكــون عــن نعمتــه العظيمــة وحمبتــه لك.
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نبذة عن حياة الكاتب
ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَّــن .درس ايلونانيــة

والالتينيــة يف إثنــن من أشــهر املعاهــد اتلعليمية ،جامعة إيتــون وجامعة
كمربيــدج مــن  1940إىل  .1949حصــل ىلع الزمالة من جامعــة  Kingكمربيدج

وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة .درس العربيــة واآلراميــة
ً
أيضــا يف لك مــن جامعــة كمربيــدج واجلامعــة العربيــة يف القــدس.
ً
وباإلضافــة إىل ذلــك يتحــدث ديريــك عــددا مــن اللغــات املعــارصة.
يف أوائــل ســنني احلــرب العامليــة اثلانيــة ،بينمــا اكن خيــدم مــع

اجليــش الربيطــاين كمــرف مستشــى ،إختــر ديريــك برنــس لقــاء

مغــر للحيــاة مــع يســوع املســيح.

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس:
من هذا اللقاء خرجت بنتيجتني لم أقابل ما جيعلين أتغري من جهتهما:
األوىل ىه أن يسوع املسيح َّ
يح.
واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق ،عميل وعرصي.
ً
هاتان انلتيجتان غريتا مسار حيايت جذريا وبال رجعة.
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يف نهايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة ،ظــل ديريــك برنــس (حيــث

أرســله اجليــش الربيطــاين ) يف القــدس .وتــزوج مــن زوجتــه األوىل
ً
ً
يلديــا ،أصبــح أبــا باتلبــي ثلمــاين فتيــات .شــهدت العائلــة معــا إاعدة
قيــام دولــة إرسائيــل يف  .1948وبينمــا اكن ديريــك ويلديــا يف كينيــا
يعمــان كمعلمــن ،تبنيــا إبنتهمــا اتلاســعة – طفلــة أفريقيــة .توفيــت

يلديــا يف اعم  .1975ويف اعم  1978تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة
ً
 20ســنة  .ســافرا معــا اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن

ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس.
توفيــت روث يف ديســمرب .1998

ً
إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح أبوابــا لســماع

تعايلمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة خمتلفــة ،وهــو
ً
معــروف دويلــا كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن .يصــل
برناجمــه اإلذايع ايلــويم« ،مفاتيــح احليــاة انلاجحــة» إىل نصــف العالــم

يف  13لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة واألســبانية.

ُ
بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترمجــت

إىل  60لغــة خمتلفــة .منــذ  1989يوجــد تركــز ىلع رشق أوربــا ودول
ً
اإلحتــاد املســتقلة (الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفييت ســابقا)

ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول .مدرســة
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســا
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ً

نبذة عن حياة الكاتب

لعــرات مــن مــدارس الكتــاب اجلديــدة يف هــذا اجلــزء مــن العالــم
ً
اذلي لــم يكــن خمدومــا مــن قبــل.
مــن خــال الربنامــج الكــرازي العالــي ،وزعــت خدمــة ديريــك

برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة

يف أكــر مــن  120دولــة – لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرشائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت

بواليــة شــمال اكرويلنــا ،ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة
و أســرايلا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا وهونلــدا ونيوزيالنــدا وســنغافورة

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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