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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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السؤال الدائم
لـــدى لـــدى املســـيحيني أســـباباً منطقيـــة وعقالنيـــة جـــداً لإلميـــان باللـــه، رغـــم كل الدعايـــة   
ـــة  ـــاس بنظري ـــن الن ـــري م ـــن كث ـــي، ال يؤم ـــكل منطق ـــك. وبش ـــض ذل ـــّروج نقي ـــي ت ـــائدة الت الس
ـــور  ـــة التط ـــم نظري ـــىل أن مفاهي ـــول ع ـــع" العق ـــل وأمل ـــن "أفض ـــض م ـــد بع ـــم تأكي ـــّور رغ التط
املتعلقـــة "باالنتقـــاء الطبيعـــي" و "الطفـــرات العشـــوائية" ميكنهـــا تفســـري مـــا للحيـــاة مـــن 
ـــم أن  ـــي تزع ـــة" الت ـــات "العلمي ـــدث الترصيح ـــن أح ـــم م ـــىل الرغ ـــامل. وع ـــة وج ـــد وروع تعقي
ـــاً،  ـــة وإقناع ـــر عقالني ـــري األك ـــرون أن التفس ـــاس ي ـــم الن ـــدم"، إاّل أن معظ ـــن "ع ـــأ م ـــامل نش الع
ـــق  ـــذي خل ـــو ال ـــدي ه ـــه الرسم ـــق إىل الوجـــود، هـــو أن الل ـــة مجـــيء الخل ـــق بكيفي ـــام يتعل في

ـــدم".  ـــن "الع ـــاء م ـــود ج ـــم أن الوج ـــي تزع ـــرة الت ـــض الفك ـــىل نقي ـــك ع ـــون، وذل الك
ومـــع ذلـــك، فإنـــه رغـــم أن املنطـــق والعقـــل يف صالحنـــا كمســـيحيني، ال تـــزال هنـــاك   
ـــه موجـــوداً، وإذا  ـــم: إذا كان الل ـــاس الســـؤال الدائ ـــا يطـــرح الن ـــة وجـــود الـــرش. ومـــن هن معضل
ـــاة واألمل؟  ـــري مـــن املعان ـــاك الكث ـــامذا هن ـــراً جـــداً، فل ـــاً جـــداً وقدي ـــه صالحـــاً جـــداً وُمحب كان الل
ـــو  ـــر ه ـــش يف األم ـــع. واملده ـــذا الرب ـــوب يف ه ـــفر أي ـــتنا لس ـــأيت دراس ـــك، ت ـــوء ذل ويف ض  
ـــاب  ـــفار الكت ـــني أول أس ـــن ب ـــم"، كان م ـــاول مســـألة "الســـؤال الدائ ـــذي يتن ـــوب، ال ـــفر أي أن س
ـــا يف وقـــت مبكـــر جـــداً بعـــض  ـــه قـــد أعطان ـــم تدوينهـــا. وهكـــذا نجـــد أن الل ـــي يت املقـــدس الت

ـــان.  ـــن اإلنس ـــدور بذه ـــي ت ـــع الت ـــب املواضي ـــن أصع ـــوع م ـــىل موض ـــة ع األجوب
ـــا ال  ـــة. فرمب ـــس كل األجوب ـــة، ولي ـــض األجوب ـــوى بع ـــوب س ـــفر أي ـــّدم س ـــك، ال يق ـــع ذل م  
ـــى  ـــل وحت ـــئلة؛ ب ـــىل كل األس ـــب ع ـــدس أن يجي ـــاب املق ـــفار الكت ـــن أس ـــد م ـــن لســـفر واح ميك
الكتـــاب املقـــدس ككل ال ميكنـــه ذلـــك. وبالرغـــم مـــن هـــذا، يرفـــع ســـفر أيـــوب الســـتار 
ـــو  ـــى ول ـــا، حت ـــره لن ـــا ميكـــن لحواســـنا أن تُظه ـــع يتجـــاوز م ـــارئ عـــن وجـــود واق ويكشـــف للق
ـــة  ـــفر إىل عـــامل هـــو، مـــن ناحي ـــا السِّ ـــة. ويأخذن كانـــت هـــذه الحـــواس مدعومـــة بأجهـــزة عملي
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ـــكل ال  ـــا بش ـــب مّن ـــو قري ـــرى، ه ـــة األخ ـــن الناحي ـــك، وم ـــع ذل ـــد؛ وم ـــا كل البع ـــد عّن ـــا، بعي م
ـــكل  ـــدس بش ـــاب املق ـــفار الكت ـــة أس ـــاً بقي ـــره أيض ـــا تُظه ـــوب م ـــفر أي ـــا س ـــر لن ق. ويُظه ـــدَّ يُص
ـــاً ال  ـــض ارتباط ـــا البع ـــط ببعضه ـــة ترتب ـــة للطبيع ـــور الخارق ـــة واألم ـــور الطبيعي ـــري: إنَّ األم كب
ـــرب  ـــن أع ـــر اللذي ـــدأ والتحذي ـــن املب ـــكل م ـــة ل ـــا تصويري ـــو درام ـــوب ه ـــفر أي ـــم. إن س ينفص
ـــاِء،  ـــَع الرَُّؤَس ـــْل َم ـــٍم، بَ ـــَع َدٍم َولَْح ـــْت َم ـــا لَيَْس ـــِإنَّ ُمَصاَرَعتََن ـــق: "فَ ـــت الح ـــس يف وق ـــام بول عنه
ـــِة يِف  ِّ الرُّوِحيَّ ـــرشَّ ـــاِد ال ـــَع أَْجَن ـــِر، َم ْه ـــَذا الدَّ ـــِة ه ـــىَل ظُلَْم ـــِم َع ـــَع ُوالَِة الَْعالَ ـــالَِطنِي، َم ـــَع السَّ َم

ـــاَمِويَّاِت" )أفســـس 6: 12(.  السَّ
ـــاول قصـــة شـــخص واحـــد، إال أن قصـــة أيـــوب هـــي  وعـــىل الرغـــم مـــن أن ســـفر أيـــوب يتن  
ـــس  ـــان، أن لي ـــن األحي ـــري م ـــدو، يف كث ـــرق تب ـــاين بط ـــاً نع ـــا جميع ـــك ألنن ـــاً، وذل ـــا جميع قصتن
ـــي  ـــس ه ـــوب، تعك ـــوا إىل أي ـــن أت ـــة الذي ـــال األربع ـــة الرج ـــى قص ـــل وحت ـــا. ب ـــا يربره ـــا م له

ـــن؟ ـــاة اآلخري ـــباب معان ـــر أس ـــاول تربي ـــْم يح ـــا لَ ـــن ِمنَّ ـــاً، فََم ـــا أيض ـــرى حالتن األخ
ـــاه  ـــه ســـتفوتنا نقطـــة هامـــة وحاســـمة بشـــأن ســـفر أيـــوب إذا نحـــن جعلن ـــك، فإن ومـــع ذل  
مقتـــرصاً فقـــط عـــىل معانـــاة أيـــوب، ونظرنـــا إليـــه عـــىل أنـــه مجـــرد محـــاوالت ِمـــن ِقبـــل 
ـــم  ـــرِد يف ســـياق الـــرصاع العظي ـــوب تَ ـــإّن قصـــة أي ـــاة اإلنســـانية. ف البـــرش البائســـني لفهـــم املعان
بـــني املســـيح والشـــيطان، وهـــو مـــا يتـــم تصويـــره هنـــا بطريقـــة َجلِيَّـــة وواضحـــة للغايـــة. 
ـــدأت يف  ـــي ب ـــة الت ـــة، وهـــي املعرك ـــارك الواقعي ـــر املع ـــن أك ـــة هـــي م ـــذه املعرك ـــك ألن ه وذل

ـــان.  ـــد كل إنس ـــل وجس ـــب وعق ـــا يف قل ـــبة هن ـــزال ناش ـــامء، وال ت الس
ـــارش  ـــوب يف الســـياق املب ـــب إىل قصـــة أي ـــع، ســـنلقي نظـــرة عـــن كث ـــذا الرب ويف دراســـتنا له  
ـــفر، بحيـــث ال نتعـــرف عـــىل كيـــف  لألحـــداث. وســـنلقي كذلـــك نظـــرة شـــاملة عـــىل السِّ
ـــدأت  ـــا ب ـــي فيه ـــرب الت ـــة األك ـــا نتعـــرف أيضـــاً عـــىل الخلفي ـــوب فحســـب، ولكنن ينتهـــي ســـفر أي
ـــرّاء، بعـــد  ـــا كق ـــة بالنســـبة لن أحـــداث القصـــة ترتســـم. وهكـــذا تكـــون املســـألة البالغـــة األهمي
ـــاب املقـــدس ككل، هـــي أن نحـــاول النظـــر إىل الصـــورة  ـــوب وعـــىل الكت ـــا عـــىل ســـفر أي اطِّالعن
ـــدرك ملـــاذا نعيـــش يف عـــامل مـــن الـــرش؛ ليـــس  ـــا أن نحـــاول بقـــدر اإلمـــكان أن ن ـــة. وعلين الكامل
هـــذا فحســـب، ولكـــن األهـــم مـــن ذلـــك هـــو أن نحـــاول أن نـــدرك بقـــدر اإلمـــكان أيضـــاً 

ـــذا.  ـــامل كه ـــش يف ع ـــي أن نعي ـــف ينبغ كي
وبطبيعـــة الحـــال، فإنـــه حتـــى بعـــد أن نـــدرس ســـفر أيـــوب، وحتـــى وإن فعلنـــا ذلـــك   
ـــع  ـــيبقى. وم ـــم" س ـــؤال الدائ ـــإن "الس ـــدس، ف ـــاب املق ـــفار الكت ـــة أس ـــتنا لبقي ـــياق دراس يف س
ــِذي ِفيـــِه لََنـــا الِْفـــَداُء  ذلـــك، فنحـــن متيقنـــون مـــن "اإلجابـــة الدامئـــة": يســـوع املســـيح "الَـّ
ـــه كل  ـــأيت من ـــذي ت ـــو ال ـــس 1: 7(، وه ـــِه" )أفس ـــى نِْعَمِت ـــَب ِغَن ـــا، َحَس ـــرَاُن الَْخطَايَ ـــِه، ُغْف ِبَدِم

األجوبـــة.   

ـــو  ـــار. وه ـــدس للكب ـــاب املق ـــة الكت ـــل دراس ـــر دلي ـــس تحري ـــو رئي ـــتاين ه ـــورد غولدش كليف  
يعمـــل يف املجمـــع العـــام منـــذ عـــام 1984.



4www.RevivalandReformation.org

دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاوي

تواصل مع الله بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك يف رحلــة عــرب 
الكتــاب املقــدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات الــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول عــىل 
قــراءات يوميــة مــن الكتــاب املقــدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غــريك مــن القــراء، وكذلــك 

بعــض املقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

ــن باســتخدام  ــاً مــع اآلخري ــا بالصــالة مع ــزم فيه ــادرة نلت متحــدون يف الصــالة: هــي مب
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل عــىل طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العــامل. 

قم باالشرتاك يف هاتني املبادرتني من خالل التسجيل عىل املوقع التايل: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا يف 
املسيح حول العامل
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www.menapa.com

جمعيـــة الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا للنـــرش

+961 1 690290 | www.menapa.com
ــن،  ــدة امل ــبتية، جدي ــردوس، الس ــارع الف ش

بــريوت، لبنــان 12022040
www.RevivalandReformation.org

قم بتحميل
نسختك اإللكرتونية املجانية
من دليل دراسة الكتاب املقدس عرب املوقع التايل: 

اشرتك يف
رسالتنا اإلخبارية

املجانية
تزّود بآخر املعلومات املتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!



٦

النِّهايَُة

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: أيوب 42: 10- 17؛ تكوين 4: 8؛ متى 14: 10؛ 1كورنثوس 4: 5؛ 

دانيال 2: 44؛ أيوب 14: 14و 15.

آية الحفظ: "َقاَل لََها يَُسوُع: ‘أَنَا ُهَو الِْقَياَمُة َوالَْحَياُة. َمْن آَمَن ِب َولَْو َماَت َفَسَيْحَيا’ " 
)يوحنا 11: 25(.

الطالُب، يف صفوف تعلّم الكتابة واإلنشاء، يتعلمون أهمية أن تكون خامتة النصوص التي   
يكتبونها جيدة، وال سيام يف الروايات التي يكون كل ما يرد فيها هو ِمن نسيج خيال املؤلف. 
وهنا يحتاج املؤلف إىل أن يضع نهاية مقنعة لروايته. لكن حتى يف القصص غري الروائية، تَُعد 
الخامتة الجيدة أمراً مهامً. لكن ماذا عن الواقع؟ ماذا عن الحياة ذاتها، الحياة التي ال ميكن عيشها 
عىل صفحات كتاب أو يف سيناريو فيلم وإمنا يف الجسد والدم؟ ماذا عن قصصنا نحن؟ ما هي 
الخامتة التي نضعها لحياتنا؟ كيف ينتهي بنا املطاف؟ هل نقوم بربط األطراف املسرتسلة معاً 

بشكل جيد، كام هو الحال يف قطعة أدبية جيدة؟
ال يبدو أن األمر هكذا، أليس كذلك؟ فكيف ميكن لحياتنا أن تنتهي نهاية جيدة يف حني أن   
قصصنا تنتهي دامئاً باملوت؟ وبهذا املعنى، ال يكون لدينا نهايات سعيدة حقاً، ألنه ليس هناك 

سعادة يف أن ميوت الناس.
وينطبق اليشء ذاته عىل قصة أيوب. فعىل الرغم من أن خامتتها تصور يف كثري من األحيان   
عىل أنها نهاية سعيدة، عىل األقل باملقارنة مع كل ما عاىن منه أيوب، إال أنها يف الحقيقة ليست 
سعيدة إىل هذا الحد ألن هذه القصة أيضاً تنتهي باملوت. ويف هذا األسبوع، وإذ نبدأ دراستنا 
لسفر أيوب، فإننا سنبدأ من نهايته، وذلك ألن هذه النهاية تطرح أسئلة حول نهاياتنا نحن أيضاً، 

ليس فيام يتعلق بحياتنا الراهنة فحسب، ولكن فيام يتعلق  بأبديتنا كذلك.

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 1ترشين 
األول )أكتوبر(

24-30 أيلول )سبتمرب( الدرس األول
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25 أيلول )سبتمرب( األحد

وعاشوا سعداء بعد ذلك؟ 

ـــك."  ـــد ذل ـــعداء بع ـــوا س ـــارة، "وعاش ـــال بعب ـــص األطف ـــي قص ـــان تنته ـــن األحي ـــري م يف كث  
ــة".  ــة مبتذلـ ــيه" أو "صيغـ ــن "كليشـ ــارة عـ ــارة عبـ ــذه العبـ ــات تكـــون هـ ويف بعـــض اللغـ
ـــك  ـــب متوحـــش، مل ـــة، ذئ ـــرية مخطوف ـــواء أم ـــاة- س ـــام كان املأس ـــه مه ـــا هـــي أن ـــرة كله الفك

رشيـــر- فـــإنَّ البطـــل ورمبـــا زوجتـــه الجديـــدة ينتـــرصان يف النهايـــة. 
ـــن  ـــدو م ـــا يب ـــذا م ـــل ه ـــىل األق ـــوب، ع ـــفر أي ـــا س ـــي به ـــي ينته ـــة الت ـــي الطريق ـــذه ه وه  
ـــه، انتهـــى األمـــر بأيـــوب مبـــا  ـــه بعـــد كل التجـــارب واملحـــن التـــي لحقـــت ب ـــة األوىل. فإنّ الوهل

ـــعيدة.  ـــة س ـــه نهاي ـــىل أن ـــه ع ـــن وصف ميك

ـــا هـــذه  ـــاذا تخربن ـــه. م ـــوب بأكمل ـــات األخـــرة مـــن ســـفر أي ـــوب 42: 10- 17، اآلي ـــرأ أي أق
ـــه؟  ـــوب ســـني حيات ـــى أي ـــف أنه ـــات عـــن كي اآلي

 

ال شـــك يف أنـــه إذا طلبـــت مـــن بعـــض النـــاس أن يحـــددوا لـــك ســـفراً، مـــن أســـفار   
الكتـــاب املقـــدس، انتهـــى نهايـــة جيـــدة بالنســـبة للشـــخصية الرئيســـية، وانتهـــى بعبـــارة 
ـــوب. ـــفر أي ـــريون إىل س ـــم سيش ـــن منه ـــتجد أن الكثريي ـــك؟"، فس ـــد ذل ـــعداء بع ـــوا س "وعاش
ـــة  ـــة القصـــة. فـــإنَّ أفـــراد العائل فعـــىل كل حـــال، انظـــر إىل كل مـــا كان لـــدى أيـــوب يف نهاي  
واألصدقـــاء الذيـــن مل يكونـــوا بجـــواره أثنـــاء محنـــه ومعاناتـــه )باســـتثناء أليفـــاز وبلـــدد 
ـــث  ـــوا أســـخياء أيضـــاً حي ـــه. وكان ـــوا بتعزيت ـــه وقام ـــوا إلي ـــوب( أت ـــو وزوجـــة أي ـــر وأليه وصوف
ـــة،  ـــة القص ـــه يف بداي ـــا كان لدي ـــف م ـــوب ضع ـــدى أي ـــة، كان ل ـــة القص ـــاالً. وبنهاي ـــوه م أعط
عـــىل األقـــل فيـــام يتعلـــق بالـــراء املـــادي واملـــايل )قـــارن أيـــوب 42: 12 مـــع أيـــوب 1: 3(. فقـــد 
كان لديـــه عـــرشة أبنـــاء، َســـبَْعُة بَِنـــنَي َوثثَـــالَُث بََنـــاٍت، الســـتعاضة الســـبعة بنـــني والثـــالث 
بنـــات الذيـــن ماتـــوا )انظـــر أيـــوب 1: 2و 18و 19(، "َولَـــْم تُوَجـــْد نَِســـاٌء َجِميـــالٌَت كَبََنـــاِت 
ــوَب يِف كُلِّ األَْرِض" )أيـــوب 42: 15(، وهـــو يشء مل يقـــل عـــن بناتـــه األَُول. وقـــد عـــاش  أَيُـّ
ـــوُب  ـــاَت أَيُّ ـــمَّ َم ـــرى. "ثُ ـــنة أخ ـــيك، 140 س ـــوت وش ـــن أن امل ـــني م ـــىل يق ـــذي كان ع ـــوب، ال أي
ـــارة  ـــتخدمت عب ـــد اس ـــوب 42: 17(. وق ـــاِم" )أي ـــبَْعاَن األَيَّ ـــيًْخا َوَش ـــوُب َش ـــاَت أَيُّ ـــمَّ َم ـــيًْخا ثُ َش
ــاِم"، )وأحيانـــاً ترتجـــم يف العربيـــة بشـــكل مثـــري لالهتـــامم فيُقـــال "شـــبعان  "َشـــبَْعاَن األَيَـّ
ـــن 35: 29(، وداود  ـــن 25: 8( وأســـحق )تكوي ـــم )تكوي ـــام إبراهي الســـنني"(، لوصـــف أواخـــر أي
ـــة  ـــد ويف حال ـــكان جي ـــرة وجـــود الشـــخص يف م ـــري إىل فك ـــام 29: 28(. وهـــي تُش ـــار األي )1أخب

ـــداً.  ـــاً ج ـــاً ُمحِزن ـــد حدث ـــذي يُع ـــوت، ال ـــة امل ـــل مواجه ـــدة قب جي
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جمعينـــا نحـــب القصـــص ذات النهايـــات الســـعيدة، أليـــس كذلـــك؟ مـــا هـــي بعـــض 
القصـــص ذات النهايـــات الســـعيدة التـــي تعرفهـــا؟ مـــا هـــي الـــدروس التـــي ميكننـــا 

اســـتخالصها مـــن هـــذه القصـــص؟

26 أيلول )سبتمرب( االثنني

نهايات غر سعيدة

اُْختُِتــَم ســفر أيــوب بــأن األمــور أصبحــت تســري بشــكل جيــد بالنســبة أليــوب الــذي مــات   
"َشــبَْعان األَيَّــاِم". وكــام نعلــم جميعــاً، فــإنَّ قصــص أشــخاص كثرييــن آخريــن ال تنتهــي بهــذه 
ــم  ــن نهايته ــتقيمني مل تك ــاء ومس ــاء ورشف ــوا أوفي ــن كان ــك الذي ــى أولئ ــه حت ــة. فإن الطريق

ــوب.  ــة أي ــل نهاي ســعيدة مث

كيف انتهت قصة كل من شخصية من شخصيات الكتاب املقدس التالية؟  
   هابيل )تكوين 4: 8(  

   يوريا )2صموئيل 11: 17(  
   عايل )1صموئيل 4: 18(  

   امللك يوشيا )2أخبار األيام 35: 22- 24(  
   يوحنا املعمدان )متى 14: 10(  

   اْستَِفانُوس )أعامل الرسل 7: 59و 60(  

 

كــام نــرى، فــإّن الكتــاب املقــدس مــيء بالقصــص التــي ليــس لهــا نهايــات ســعيدة. وذلــك   
ألن الحيــاة نفســها مليئــة بالقصــص التــي نهاياتهــا غــري ســعيدة. ومعظــم النــاس ال يخرجــون 
مــن املحــن والضيقــات منترصيــن كــام فعــل أيــوب؛ فمنهــم َمــن يستشــهدون لســبب وجيــه، 
أو ميوتــون إلصابتهــم مبــرض فظيــع، أو يعيشــون حيــاة ملؤهــا األمل والبــؤس. يف الواقــع، ولــي 
ــا، كــام  ــد معن نكــون صادقــني، كــم هــو عــدد املــرات التــي ســارت فيهــا األمــور بشــكل جي
حــدث مــع أيــوب؟ كــام أننــا ال نحتــاج حتــى إىل الرجــوع إىل الكتــاب املقــدس ملعرفــة هــذه 

الحقيقــة الرهيبــة. فمــن مّنــا ال يعــرف عــن النهايــات غــري الســعيدة؟ 

مـــا هـــي بعـــض القصـــص ذات النهايـــات غـــر الســـعيدة التـــي تعرفهـــا؟ مـــا الـــذي تعلمتـــه 
مـــن هـــذه القصـــص؟ 
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27 أيلول )سبتمرب( الثالثاء

االسرتداد )الجزيئ(

نعـم، لقـد انتهـت قصـة أيـوب بشـكل إيجـايب، باملقارنـة مـع قصـص شـخصيات الكتـاب   
املقـدس األخـرى أو األشـخاص اآلخريـن بشـكل عـام. يف بعض األحيـان، يتحدث علـامء الكتاب 
املقـدس عـن مـا يطلقون عليه اسـم "اسـرتداد" أيوب. وبالفعـل، وإىل حد ما، اُْسـرْتِدت إىل أيوب 

كثرية.  أشـياء 
ولكـن، لـو أن تلـك كانـت هـي النهايـة الكاملـة للقصة، فهـل سـتكون القصة مكتملـة حقاً؟   
املؤكـد هـو أن األمـور سـارت عـىل نحـو أفضـل بالنسـبة أليـوب، بـل عـىل نحـو أفضـل بكثـري، 
ولكـن أيـوب مـات يف نهاية املطـاف، كام مات كل أبنائـه. ومات كذلك كل أحفـاده، وهلم جرا. 
وال شـك يف أنهـم جميعـاً قـد واجهـوا ،إىل حد مـا، العديد من نفـس الصدمات النفسـية واملحن 
التـي نواجههـا جميعـاً. فإن الصدمات واملحن هي ببسـاطة مـن ُمْعطَيَات الحياة يف عامل سـاقط. 
وبقـدر مـا نعلـم، فـإّن أيـوب مل يعـرف األسـباب وراء كل الكـوارث والباليـا التـي لحقـت   
بـه. صحيـح أن أيـوب ُرزق مبزيـد مـن األبنـاء، لكـن ماذا عـن حزنه وِحـَداده عىل أولئـك الذين 
فقدهـم؟ مـاذا آثـار عـن الجـروح التـي ال شـك يف أنـه حملهـا يف جسـمه لبقيـة حياتـه؟ كانـت 
نهايـة أيـوب سـعيدة، لكنها مل تكن نهاية سـعيدة بشـكل تـام. فقد كان ال يزال هنـاك الكثري من 

عالمـات االسـتفهام واألسـئلة غـري املُجابة. 
وَب" )أيوب 42: 10(، وهو مـا حدث له بالفعل،  يقـول الكتـاب املقـدس "َوَردَّ الرَّبُّ َسـبَْي أَيُـّ  
خصوصـاً باملقارنـة مـع مـا حـدث أليـوب قبـل ذلـك. لكـن كان هنـاك الكثـري الذي ال يـزال غري 

مكتمـل وغـري ُمجـاب وغـري متحقق. 
ال ينبغـي لهـذا األمـر أن يكون مسـتغرباً، أليـس كذلك؟ فعىل كل حال، سـتبقي بعض األمور   
يف هـذا العـامل، كـام نعرفـه اآلن، غـري مكتملـة وبـدون جـواب وغـري متحققـة، بغـض النظر عن 

نهايتنـا، سـواء كانـت نهايـة جيدة أو سـيئة.
ولهـذا السـبب ميكـن، مبعنى مـن املعاين، النظر إىل قصة أيوب عىل أنها رمـز، وإن كان باهتاً،   
للنهايـة الحقيقيـة والفعليـة لـكل ويـالت ومعانـاة البرش. فإنهـا تنبئ بالرجـاء والوعـد النهائيني 
اللذيـن نحصـل عليهـام مـن خـالل بشـارة يسـوع املسـيح، وهـام الوعـد والرجـاء باسـرتداد تام 
وكامـل بطريقـة مـن شـأنها أن تجعل االسـرتداد الذي اختربه أيـوب آنذاك ضئيالً جـداً باملقارنة 

َمـنِيِ لنا. بالوعـد والرجاء املُقدَّ

ـــذه  ـــه، يف ه ـــف أن ـــول كي ـــة ح ـــة الكتابي ـــذه اآلي ـــا ه ـــاذا تخربن ـــوس 4: 5. م ـــرأ 1كورنث اق
الحيـــاة التـــي نعيشـــها اآلن، ســـوف تبقـــى بعـــض األمـــور غـــر تامـــة وبـــدون إجابـــة 

ـــة؟ ـــذه اآلي ـــه ه ـــدنا إلي ـــذي ترش ـــاء ال ـــو الرج ـــا ه ـــل، م ـــة؟ يف املقاب ـــر متحقق وغ
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28 أيلول )سبتمرب( األربعاء

اململكة النهائية

كتاب  مجرد  ليس  لكنه  التاريخ.  عن  كتاب  أخرى،  أمور  بني  من  هو،  املقدس  الكتاب  إن   
تاريخ. يتحدث الكتاب املقدس عن أحداث تاريخية يف املايض، ويستخدمها )من بني أمور أخرى( 
إلعطائنا دورس روحية. وهو يستخدم أحداثاً من املايض ليعلمنا الحقائق املتعلقة بكيف ينبغي 

لنا أن نعيش حياتنا اليومية اآلن. )انظر 1كورنثوس 10: 11.(  
لكن الكتاب املقدس ال يتكلم عن املايض فحسب، إمنا يتحدث عن املستقبل كذلك. فإنه ال   
يخربنا عن األحداث التي وقعت بالفعل، ولكن عن األحداث التي سوف تقع. إنه يوّجهنا إىل 
املستقبل، بل وحتى إىل نهاية الزمان. إن املصطلح الالهويت الذي يُشري إىل أحداث زمن املنتهى 
هو "علم األمور األخرية"، وهو منبثق عن الكلمة اليونانية التي تعني "آخر". ويف بعض األحيان، 
يُستخدم هذا املصطلح ليشمل املُْعتََقد بشأن املوت والدينونة والسامء والجحيم كذلك. ويتعلق 

هذا املصطلح أيضاً بوعد الرجاء املقدم لنا بأنه سيكون هناك ُوُجود جديد يف عامل جديد. 
أيوب  انتهى سفر  لقد  نعم،  املنتهى.  زمن  األمور عن  بالكثري من  املقدس  الكتاب  ويخربنا   
مبوت أيوب. ولو كان سفر أيوب هو السفر الوحيد الذي لدينا لنقرأه، العتقد املرء أن قصة 
أيوب، مثل قصتنا جميعاً، قد انتهت باملوت وال يشء سوى ذلك. وما كان هناك ما ميكن للمرء أن 
يرجوه ألننا، يف ظل اختباراتنا ومعرفتنا املحدودة، كنا سنعتقد أنه ليس هناك يشء بعد املوت. 
مع ذلك، يعلّمنا الكتاب املقدس شيئاً آخر. إنه يعلّمنا أن مملكة الله األبدية ستتأسس يف   
للمفديني.  األبدي  املوطن  ستكون  وبأنها  األبد،  إىل  ستدوم  اململكة  هذه  وبأن  املنتهى،  زمن 

وخالفاً للماملك الدنيوية التي جاءت ثم زالت، فإّن هذه اململكة تَثْبُُت إِىَل األَبَِد . 

بزمن  يتعلق  اآليتان فيا  إليه هاتان  الذي تشر  الرجاء  ما هو  دانيال 2: 44و 7: 18.  اقرأ 
املنتهى؟ 

 

"وسيكون من نتائج تدبري الخالص العظيم أن العامل يستعيد رىض الله كامالً، فيستعيد كل   
ما قد خرس بسبب الخطية. وليس اإلنسان وحده بل األرض أيضاً ستعتق لتكون املوطن األبدي 
للطائعني. لقد ظل الشيطان وحده يحارب مدة ستة آالف سنة ليملك عىل العامل. واآلن قد تم 
يُسو الَْعِيِّ فَيَأُْخُذوَن الَْمْملََكَة َومَيْتَلُِكوَن الَْمْملََكَة إِىَل  ا ِقدِّ غرض الله األصي من خلقه للعامل ‘أَمَّ

األَبَِد َوإِىَل أَبَِد اآلِبِديَن’ ]دانيال 7: 18[ " )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 298(. 
يف الواقع، لقد انتهى سفر أيوب مبوت أيوب. واألخبار السارة بالنسبة لنا، وبالنسبة أليوب،   
هي أن نهاية سفر أيوب هي ليست نهاية قصة أيوب. كام أن موتنا هو ليس نهاية قصتنا نحن، 

أيضاً.
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29 أيلول )سبتمرب( الخميس

القيامة والحياة

ـــوب  ـــف جـــاوب أي ـــوب، وكي ـــذي يطرحـــه أي ـــا هـــو الســـؤال ال ـــوب 14: 14و 15. م ـــرأ أي اق
ـــه الخاصـــة؟  نفســـه عـــى الســـؤال بطريقت

 

يتعامـــل أحـــد املوضوعـــات يف ســـفر أيـــوب مـــع مســـألة املـــوت. وكيـــف ال؟ فـــإن أي   
ســـفر يتحـــدث عـــن املعانـــاة اإلنســـانية ال بـــد وأن يتحـــدث عـــن املـــوت بطبيعـــة الحـــال. 
ـــا إذا كان املـــوىت ســـيحيون مـــرة  ـــوب م ـــا. ويســـأل أي ـــري مـــن معاناتن فاملـــوت هـــو مصـــدر الكث
ـــه". والكلمـــة العربيـــة التـــي تعنـــي "انتظـــُر"  أخـــرى، ثـــم يقـــول أنـــه ســـينتظر إىل أن يـــأيت "بَدلَ
ـــرب إىل أن  ـــر أو تص ـــرد أن تنتظ ـــت مج ـــي ليس ـــاء. فه ـــرة الرج ـــىل فك ـــاً ع ـــدل أيض ـــرِبُ" ت أو "أَْص
ـــيشء.  ـــك ال ـــىل ذل ـــول ع ـــو الحص ـــل وترج ـــاً أن تأم ـــي أيض ـــا تعن ـــا، وإمن ـــىل يشء م ـــل ع تحص
ـــواردة يف  ـــَديِل"، ال ـــة "بَ ـــوب؟ إن كلم ـــوه أي ـــذي كان يرج ـــري ال ـــدل" أو التغي ـــو "البَ ـــا ه وم  
عـــد 14، تـــأيت مـــن الكلمـــة العربيـــة التـــي ميكـــن أن تعطـــي فكـــرة "التجديـــد" أو "االســـتبدال". 
ويف كثـــري مـــن األحيـــان، تعنـــي تبديـــل الثـــوب أو اللبـــاس. وعـــىل الرغـــم مـــن أن الكلمـــة 
يف حـــد ذاتهـــا واســـعة النطـــاق وكثـــرية الـــدالالت، إال أنـــه بالنظـــر إىل الســـياق – حيـــث 
ـــذي يرجـــوه أيـــوب بعـــد املـــوت- نجـــد أن مـــا يرجـــوه أيـــوب هـــو أن يتغـــري )أو  "التبديـــل" ال
ـــه. )أنظـــر  ـــِل يَِدي ـــه إِىَل َعَم ـــه يشـــتاق الل ـــذي في ـــت ال ـــاة يف الوق ـــوت إىل الحي ـــن امل ـــدل( م يتب

أيـــوب 14: 15(. 
ـــو  ـــون ه ـــن يك ـــوت ل ـــأن امل ـــم ب ـــد العظي ـــم، الوع ـــا العظي ـــإّن رجاءن ـــال، ف ـــة الح وبطبيع  
ـــأّن  ـــد[ ب ـــد الجدي ـــم ]العه ـــيح. "يَُعلِّ ـــوع املس ـــة يس ـــوت وخدم ـــاة وم ـــن حي ـــا م ـــة، يأتين النهاي
ــم بـــأن اللـــه ســـيقيم  املســـيح قـــد غلـــب املـــوت الـــذي هـــو ألـــد عـــدو للبرشيـــة، و يَُعلِـّ
األمـــوات إىل دينونـــة نهائيـــة. لكـــن هـــذه العقيـــدة تصبـــح عقيـــدة محوريـــة إلمياننـــا الكتـــايب... 
ـــىل  ـــيح ع ـــرصة املس ـــة ن ـــن حقيق ـــا م ـــب مصداقيته ـــا تكتس ـــك ألنه ـــيح، وذل ـــة املس ـــد قيام بع
املـــوت." ]جـــون ي. هارتـــي، ســـفر أيـــوب، طبعـــة إيكوردانـــس اإللكرتونيـــة. )جرانـــد رابيـــدز: 

ـــة 237[.  ـــز، 1988(، صفح إردمان

" َقـــاَل لََهـــا يَُســـوُع: ‘أَنَـــا ُهـــَو الِْقَياَمـــُة َوالَْحَيـــاُة. َمـــْن آَمـــَن ِب َولَـــْو َمـــاَت َفَســـَيْحَيا’ " 
)يوحنـــا 11: 25(. مـــا الـــذي يقولـــه املســـيح لنـــا هنـــا ومينحنـــا الرجـــاء واليقـــني فيـــا 

يتعلـــق "بالنهايـــة"؟ مبعنـــى، مـــا الـــذي نعرفـــه ومل يكـــن أيـــوب يعرفـــه؟
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30 أيلول )سبتمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــه  ـــَق مخلصـــاً لل ـــه مل يب ـــوب، فإن ـــي أملـــت بأي ـــة الت ـــوارث املروع ـــن كل الك ـــم م عـــىل الرغ  
ـــق  ـــام يتعل ـــه وفي ـــك، فإن ـــع ذل ـــده. وم ـــام فق ـــداً م ـــري ج ـــه الكث ـــد ل ـــد أُعي ـــل وق ـــب ب فحس
بهـــذه النقطـــة، وغريهـــا مـــن نقـــاط وردت يف ســـفر أيـــوب، ال تـــزال هنـــاك أســـئلة دون 
ـــاب  ـــفار الكت ـــن أس ـــد م ـــفر واح ـــرد س ـــو مج ـــوب ه ـــفر أي ـــو أن س ـــد ه ـــن املؤك ـــة. لك إجاب
ـــد.  ـــايب واح ـــفر كت ـــرد س ـــىل مج ـــل ع ـــويت كام ـــر اله ـــاء فك ـــأ بن ـــن الخط ـــيكون م ـــدس، وس املق
فنحـــن لدينـــا بقيـــة أســـفار الكتـــاب املقـــدس، التـــي تضيـــف الكثـــري والكثـــري مـــن الفهـــم 
ـــوب.  ـــفر أي ـــا يف س ـــم طرحه ـــي يت ـــة الت ـــئلة الصعب ـــن األس ـــد م ـــق بالعدي ـــام يتعل واإلدراك في
والعهـــد الجديـــد خصوصـــاً يســـلط الضـــوء عـــىل العديـــد مـــن األمـــور التـــي مل يكـــن مـــن 
ـــو  ـــك ه ـــىل ذل ـــال ع ـــرب مث ـــلَّ أك ـــم. ولع ـــد القدي ـــة العه ـــام يف أزمن ـــكل ت ـــا بش ـــن فهمه املمك
ـــودي الصـــادق  ـــه الشـــخص اليه ـــا فهم ـــام كان م ـــه مه ـــاً. فإن ـــكل قدمي ـــات الهي ـــه خدم ـــا تعني م
ـــذا ال  ـــح ه ـــام الذبائ ـــكل، إال أنَّ نظ ـــات الهي ـــل خدم ـــات ومجم ـــوت الحيوان ـــأن م ـــاُ بش قدمي
ـــاعد  ـــب. ويس ـــىل الصلي ـــه ع ـــيح وموت ـــوع املس ـــالن يس ـــالل إع ـــن خ ـــام إال م ـــكل ت ـــح بش يتض
ـــِدس.  ـــات املق ـــة لخدم ـــاين الحقيقي ـــن املع ـــري م ـــاء الضـــوء عـــىل الكث ـــني عـــىل إلق ســـفر العرباني
وعـــىل الرغـــم مـــن أنـــه لدينـــا اليـــوم امتيـــاز معرفـــة "الحـــق الحـــارض" )2بطـــرس 1: 12(، 
ـــور  ـــوق الن ـــور يف ـــف األم ـــق مبختل ـــور املتعل ـــن الن ـــد م ـــا املزي ـــا أُعطين ـــد أيضـــاً أنن ـــن املؤك وم
الـــذي حصـــل عليـــه أيـــوب آنـــذاك، إال أنـــه ال يـــزال يتعـــني علينـــا أيضـــاً أن نتعلـــم كيـــف 
ـــر  ـــو أم ـــه ه ـــق وتجلي ـــاف الح ـــا. إن انكش ـــة يف حياتن ـــري ُمجاب ـــئلة غ ـــود أس ـــع وج ـــش م نعي
ـــا  ـــاك م ـــزال هن ـــاه اآلن، ال ي ـــا إي ـــذي أُعطين ـــم ال ـــور العظي ـــن الن ـــم م ـــىل الرغ ـــّي، وع تََدّرِج
ـــون  ـــوف يتجول ـــني س ـــود املفدي ـــا أن "حش ـــد أُخربن ـــع، لق ـــه. يف الواق ـــري لنتعلم ـــر بكث ـــو أك ه
مـــن عـــامل إىل عـــامل، وســـوف يرصفـــون الكثـــري مـــن الوقـــت يف البحـــث يف أرسار الفـــداء. وعـــىل 
امتـــداد األبديـــة، ســـيكون هـــذا املوضـــوع ]موضـــوع الفـــداء[ محـــور تفكريهـــم وتأملهـــم" 

ـــارس، 1886(. ـــبت، 9آذار/م ـــد الس ـــو وهريال ـــت ريفي ـــة األدفن ـــوة، مجل )روح النب
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أسئلة للنقاش
ــة  ــي بعـــض األمثلـ ــا هـ ــور؟ مـ ــي لألمـ ــالن التدرجـ ــرة اإلعـ ــه فكـ ــذي تعنيـ ــا الـ 1. مـ
ـــم  ـــخص تعل ـــدأ الش ـــال، يب ـــبيل املث ـــى س ـــرة؟ ع ـــذه الفك ـــل ه ـــة عم ـــول كيفي ـــرى ح األخ
ـــم  ـــام. ث ـــد األرق ـــة ع ـــم كيفي ـــام، وتعلّ ـــم األرق ـــالل تعلّ ـــن خ ـــابية م ـــات الحس ـــل العملي ح
نتعلـــم بعـــد ذلـــك كيـــف نجمـــع ونطـــرح ونـــرب ونقســـم تلـــك األرقـــام. وبعدهـــا 
ميكننـــا أن ننتقـــل إىل أشـــياء أكـــرث عمقـــاً مثـــل الجـــرب والهندســـة وحســـاب التفاضـــل 
ـــذه  ـــكل ه ـــام ب ـــاء القي ـــه أثن ـــل مع ـــا نتعام ـــي م ـــام ه ـــزال األرق ـــذا، وال ت ـــل. ه والتكام
الحســـابات. كيـــف يســـاعدنا هـــذا التشـــبيه عـــى أن نفهـــم فكـــرة اإلعـــالن التدرجـــي 

فيـــا يتعلـــق بفهمنـــا لألمـــور الالهوتيـــة أيضـــاً؟  
ـــن كان  ـــؤال: أي ـــور الس ـــر العص ـــى م ـــرون ع ـــرح املف ـــا ط ـــوب 42: 11. لطامل ـــرأ أي 2. اق
ـــة إىل  ـــد الحاج ـــوب يف أش ـــا أي ـــي كان فيه ـــات الت ـــالل األوق ـــوب خ ـــاء أي ـــارب  وأصدق أق
ـــد أن  ـــده وبع ـــا فق ـــتعاد م ـــد أن اس ـــه بع ـــوا إلي ـــم أت ـــرأ أنه ـــا نق ـــواره؟ ألنن ـــم بج وجوده
ـــا هـــو الخطـــأ يف هـــذه الصـــورة؟  ـــه. م ـــدأت األمـــور تســـر عـــى نحـــو أفضـــل بالنســـبة ل ب
ـــه  ـــذي يقدم ـــاء ال ـــو الرج ـــا ه ـــا، وم ـــي تعرفه ـــة الت ـــات الحزين ـــدد النهاي ـــو ع ـــا ه 3. م
ـــة  ـــة القص ـــت نهاي ـــي ليس ـــيئة ه ـــات الس ـــذه النهاي ـــأن ه ـــق ب ـــا يتعل ـــب في ـــك الصلي ل

ـــاً؟  حق
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1-7 ترشين األول )أكتوبر(الدرس الثاين

الرصاع العظيم

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: أيوب 1: 1- 5؛ أيوب 1: 6- 12؛ زكريا 3: 2؛ متى 4: 1؛ حزقيال 

28: 12- 16؛ رومية 3: 26؛ عربانيني 2: 14. 

الَِّذي  بُّ  الرَّ لَِيْنَتِهْرَك  َشْيطَاُن!  يَا  بُّ  الرَّ ‘لَِيْنَتِهْرَك  ْيطَاِن:  لِلشَّ بُّ  الرَّ "َفَقاَل  الحفظ:  آية 
اْخَتاَر أُوُرَشلِيَم! أََفلَْيَس هَذا ُشْعلًَة ُمْنَتَشلًَة ِمَن النَّاِر؟’ " )زكريا 3: 2(.

اإلشارات  من  الكثري  والجديد-  القديم  بعهديه   - املقدس  الكتاب  صفحات  عرب  توجد   
والتلميحات إىل حرب ال هوادة فيها بني الله والشيطان، بني الخري والرش، عىل املستوى الكوين 
والشخيص. وعند مقارنة هذه الفقرات الكتابية، نستخلص من كل واحدة منها أفكاراً وإدراكاً 
فائقني. وتشّكل كل فقرة مع غريها من الفقرات الكتابية، نافذة فسيفسائية من الحق ميكننا 
من خاللها أن نفهم الرسالة الكاملة للكتاب املقدس بوضوح ما كنا لنحصل عليه من دون قيامنا 
آند هريالد  السبتيني )هاغرستاون، ماريالند: جمعية ريفيو  األدفنتست  ]دليل الهوت  بذلك." 
للنرش، 2000(، صفحة 969[. يشّكل موضوع الرصاع العظيم القالب الذي ميكن أن يساعدنا عىل 
أن نفهم عىل نحو أفضل "الرسالة الشاملة" للكتاب املقدس، وخاصة تدبري الخالص. وعىل الرغم 
من أن موضوع الرصاع العظيم هو أكر وضوحاً يف العهد الجديد، إال أنه موجود يف العهد القديم 
كذلك. ورمبا ال نجد يف العهد القديم سفراً يفوق سفر أيوب يف إعطائنا ملحة شديدة الوضوح 
عن الشيطان وعن هذا الرصاع العظيم، وعن كيف ميكن لكٍل منهام أن يؤثرا بقوة يف الحياة هنا 
عىل األرض. يف هذا األسبوع، سوف نلقي نظرة عىل الواقع األوسع نطاقاً، الواقع الذي يتجاوز 
الواقع املبارش الذي هو محور الرتكيز الرئييس لسفر أيوب. وعىل الرغم من أن حياتنا وقصصنا 
تختلف عن تلك التي أليوب، إال أننا نشرتك جميعاً يف يشء واحد: إننا، كأيوب، منخرطون يف هذا 

الرصاع. 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 8ترشين األول )أكتوبر(.
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2 ترشين األول )أكتوبر( األحد

ساء مصغرة عى األرض

ـــل، نحـــن  ـــوي عـــىل األق ـــن منظـــور دني ـــه م ـــة نســـبياً. فإنّ ـــة إيجابي ـــوب بداي ـــدأ ســـفر أي يب  
نـــرى رجـــالً مبـــاركاً يف كل يشء. 

ـــي عاشـــها  ـــاة الت ـــة عـــن الحي ـــذي تظهـــره هـــذه الفقـــرة الكتابي ـــا ال ـــوب 1: 1- 4. م ـــرأ أي اق
ـــوب؟  ـــاة أي ـــة املتعلقـــة بحي ـــب اإليجابي ـــوب؟ مـــا هـــي الجوان أي

 

يبـــدو مـــن املؤكـــد أن أيـــوب كان لديـــه كل يشء، مبـــا يف ذلـــك الشـــخصية البـــارة. والكلمـــة   
املرتجمـــة " كَاِمـــالً" يف أيـــوب 1: 1، تـــأيت مـــن الكلمـــة التـــي ميكـــن أن تعنـــي "كامـــل النزاهـــة". 
وكلمـــة " ُمْســـتَِقياًم" توحـــي بفكـــرة املـــيش عـــىل الطريـــق املســـتقيم. باختصـــار، يُســـتهل ســـفر 
ـــتقيامً،  ـــالً ومس ـــاً وكام ـــالً ثري ر رج ـــوِّ ـــث يص ـــاً، حي ـــدن تقريب ـــة ع ـــبيه بجن ـــهد ش ـــوب مبش أي

ـــه كل يشء. ولدي
ومع ذلك، فقد امتلك أيوب كل هذه األمور يف عامل ساقط.    

ـــامل  ـــة الع ـــن حقيق ـــان ع ـــان الكتابيت ـــان اآليت ـــره هات ـــذي تظه ـــا ال ـــوب 1: 5و ٦. م ـــرأ أي اق
ـــوب؟  ـــه أي ـــش في ـــذي كان يعي ـــاقط ال الس

 

ـــاؤه  ـــب أبن ـــية أن يُغض ـــد خش ـــوب[ يرتع ـــه، كان ]أي ـــاالت أوالده وبنات ـــم احتف "ويف خض  
ـــدى.  ـــىل ح ـــم ع ـــد منه ـــن كل واح ـــة ع ـــح نياب ـــدم ذبائ ـــه، كان يق ـــني ألرست ـــن أم ـــَه. وككاه الل
ـــون  ـــاءه قـــد يغفل ـــة، وكان التفكـــري يف أن أبن لقـــد كان يعـــرف الطبيعـــة البغيضـــة التـــي للخطي
عـــن املطاليـــب اإللهيـــة قـــد جعلـــه يتشـــفع إىل اللـــه بالنيابـــة عنهـــم" )تعليقـــات الـــن ج. 
هوايـــت، موســـوعة األدفنتســـت الســـبتيني لتفســـري الكتـــاب املقـــدس، مجلـــد 3، صفحـــة 
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مـــن الواضـــح أن األمـــور كانـــت تســـري عـــىل مـــا يـــرام بالنســـبة أليـــوب، عـــىل األقـــل   
ـــة  ـــاة يف جن ـــبيهاً بالحي ـــهد ش ـــدا املش ـــا ب ـــدر م ـــذه األرض. وبق ـــىل ه ـــاة ع ـــق بالحي ـــام يتعل في
ـــع  ـــرية واســـم ذائ ـــة كب ـــة وعائل ـــاة حافل ـــوب كان رجـــالً يحظـــى بحي ـــث نجـــد أن أي عـــدن- حي
ـــاقط  ـــب س ـــىل كوك ـــه ع ـــش حيات ـــزال يعي ـــه كان ال ي ـــكات- إال أن ـــن املمتل ـــري م ـــت والكث الصي
ـــاً،  ـــوب الحق ـــرب أي ـــام اخت ـــذه األرض، وك ـــىل ه ـــاة ع ـــإنَّ الحي ـــك، ف ـــة. ولذل ـــارق يف الخطي وغ
ـــارق يف  ـــاقط والغ ـــامل الس ـــذا الع ـــا يف ه ـــا وجودن ـــي يجلبه ـــر الت ـــكل املخاط ـــة ب ـــأيت مصحوب ت

ـــة.   الخطي
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ـــي  ـــم التح ـــك أن تتعل ـــف ميكن ـــك اآلن؟ كي ـــدة يف حيات ـــور الجي ـــياء واألم ـــي األش ـــا ه م
ـــور؟ ـــن أم ـــه م ـــت ب ـــا أوتي ـــى م ـــان ع ـــكر واالمتن ـــاً بالش ـــم دامئ ـــف يتس مبوق

3 ترشين األول )أكتوبر( االثنني

الرصاع الكوين

تبــدأ أحــداث ســفر أيــوب هنــا عــىل األرض، يف مــكان يتســم بالســالم والطأمنينــة. ومــع   
ذلــك، فإنــه مبجــرد وصولنــا إىل العــدد الســادس مــن األصحــاح األول نجــد أن مــكان األحــداث 
قــد تغــري. وعــىل الفــور ينتقــل املشــهد إىل جانــب مختلــف متامــاً مــن جوانــب الواقــع، وهــو 
ــري  ــي. واملث ــالن اإلله ــق اإلع ــن طري ــرش إال ع ــل الب ــن ِقب ــه ِم ــن رؤيت ــذي ال ميك ــب ال الجان
لالهتــامم هــو أن هــذا الجانــب اآلخــر مــن الواقــع، أي الســامء، ال يبــدو هادئــاً وســلمياً مثلــام 
ــداد  ــا يف األع ــدم لن ــذي قُ ــهد ال ــة باملش ــل مقارن ــىل األق ــىل األرض، ع ــا ع ــور هن ــت األم كان

الخمســة األوىل مــن ســفر أيــوب. 

أقــرأ أيــوب 1: ٦- 12. عــى الرغــم مــن أننــا ســندرس هــذه الفقــرات مبزيــد مــن التفصيــل 
فيــا بعــد يف هــذا الربــع، مــا الــذي يحــدث هنــا؟ كيــف يتناقــض ذلــك مــع مــا رأينــاه يحــدث 

مع أيوب عى األرض؟ 

 

ــن  ــف ع ــي تكش ــة. فه ــة القليل ــداد الكتابي ــذه األع ــفه يف ه ــذي نكتش ــري ال ــاك الكث هن  
ــن  ــفها، وال ميك ــا أن تكش ــي لدين ــاء الت ــكوبات الفض ــكل تلس ــن ل ــا ال ميك ــن كونن ــب م جوان
للعلــم البــرشي أن يبــدأ حتــى يف فهمهــا وســرب أغوارهــا. ومــع ذلــك، فالرائــع يف األمــر هــو أن 
هــذه الفقــرة الكتابيــة تكشــف عــن رصاع كــوين. فنحــن ال نجــد حــواراً هادئــاً وســلمياً. وإذا 
ــه يتحــدث عــن  ــاً لوصــف مــا ورد يف هــذه الفقــرة، فســنقول أن الل ــرياً برشي اســتخدمنا تعب
أيــوب بافتخــار كــام يفتخــر األب بابنــه. ويف املقابــل، يســخر الشــيطان مــام يقولــه اللــه عــن 
انـًـا يَتَِّقــي أَيُّــوُب اللــَه؟’ " )أيــوب 1: 9(. إنــه  ــيْطَاُن الــرَّبَّ َوقـَـاَل: ‘َهــْل َمجَّ أيــوب. "فَأََجــاَب الشَّ

ــه.  ــه الشــيطان لل ميكــن للمــرء تصــور لهجــة الســخرية واالحتقــار يف مــا يقول
وعــىل الرغــم مــن أن النــص الكتــايب ال يذكــر بشــكل رصيــح أن هــذه املواجهــة كانــت يف   
ــاً مخلوقــاً، مــالكاً،  ــاك بالفعــل. وهكــذا نجــد كائن الســامء، إال أنَّ املؤكــد هــو أنهــا كانــت هن
يقــف أمــام اللــه يف الســامء ويتحــداه تحديــاً مبــارشاً، وهــو يفعــل ذلــك يف محــرض "أبنــاء اللــه" 
اآلخريــن. إنــه ملِــن الصعــب أن نتصــور أن يتحــدث أحــٌد بهــذا األســلوب إىل زعيــم دنيــوي، 

ولكننــا نجــد هنــا كائنــاً يفعــل ذلــك مــع اللــه نفســه. كيــف ميكــن أن يحــدث هــذا؟
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نجــد الجــواب يف املوضــوع الــذي يظهــر يف أماكــن مختلفــة وبطــرق مختلفــة عــرب صفحــات   
ــاً يســاعدنا، ال  ــا منوذجــاً قوي ــم، وهــو يقــدم لن ــه يســمى الــرصاع العظي ــاب املقــدس. إن الكت
عــىل أن نفهــم ســفر أيــوب فحســب، بــل والكتــاب املقــدس بأكملــه وكذلــك مــا يقدمــه مــن 
تفســري ملجمــل القصــة الحزينــة املتعلقــة بالخطيــة واملعانــاة عــىل األرض. واألهــم مــن ذلــك، 
هــو أنــه يســاعدنا عــىل أن نفهــم بشــكل أفضــل مــا أحــرزه املســيح مــن أجلنــا عــىل الصليــب 

يك يحــل معضلتــي الخطيــة واملعانــاة عــىل األرض.  

4 ترشين األول )أكتوبر( الثالثاء

الرصاع عى األرض

يزيــح ســفر أيــوب الســتار ويكشــف عــن بُعــد مــن أبعــاد الوجــود ال ميكــن لعيوننــا وآذاننــا   
وفلســفاتنا الدنيويــة أن تكشــفه لنــا. )إن مــا تكشــفه لنــا هــذه اآليــات هــو مــدى محدوديــة 
عيوننــا وآذاننــا وفلســفاتنا الدنيويــة عندمــا يتعلــق األمــر بفهــم الصــورة األكــرب!( ومــا تظهــره 
ــه الخالــق وهــذا الكائــن املخلــوق  ــة أيضــاً هــو رصاعــاً بــني الل ــة القليل هــذه اآليــات الكتابي
ر ألول مــرة يف ســفر أيــوب عــىل أنــه  اآلخــر، الشــيطان. وعــىل الرغــم مــن أن الــرصاع قــد ُصــوِّ
قــد حــدث يف الســامء، إال أنــه انتقــل برسعــة إىل األرض. وعــرب صفحــات الكتــاب املقــدس، نجــد 
نصوصــاً تشــري إىل هــذا الــرصاع املســتمر، وهــو الــرصاع الــذي يشــملنا نحــن جميعــاً، كذلــك. 

اقــرأ النصــوص الكتابيــة التاليــة. كيــف تعلــن حقيقــة الــرصاع الناشــب هنــا عــى األرض مــع 
قوى الرش الخارقة للطبيعة؟ 

   تكوين 3: 1- 4  
   زكريا 3: 2  
   متى 4: 1  

   1بطرس 5: 8  
   يوحنا 3: 8  
   رؤيا 12: 9  

 

إن هــذه النصــوص هــي ليســت ســوى عينــة صغــرية مــن العديــد مــن النصــوص الكتابيــة   
التــي تشــري، إمــا بشــكل رصيــح أو ضمنــي، إىل شــيطان حــريف، كائــن خــارق للطبيعــة لديــه 
نوايــا خبيثــة. وعــىل الرغــم مــن أن الكثرييــن مــن النــاس ينظــرون إىل فكــرة الشــيطان عــىل 
ــل  ــوع يف هــذه الخدعــة، يف ضــوء مث ــا عــدم الوق ــه يجــب علين ــة، إال أن ــا اســطورة بدائي أنه
هــذه الشــهادات الواضحــة التــي يقدمهــا الكتــاب املقــدس حــول الوجــود الفعــي للشــيطان.
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مـــا هـــي بعـــض الطـــرق، حتـــى يف الوقـــت الراهـــن، التـــي مـــن خاللهـــا تـــرى حقيقـــة 
عمـــل الشـــيطان يف عاملنـــا؟ مـــا هـــي وســـيلة حايتنـــا الوحيـــدة؟ 

5 ترشين األول )أكتوبر( األربعاء

سفر أيوب بوصفه منوذجاً مصغراً للرصاع العظيم

ــفر أيــوب عــدداً مــن النقــاط الهامــة. النقطــة األوىل،  ــة لِس ــا املشــاهد االفتتاحي تُظهــر لن  
كــام ذكرنــا، هــي أنهــا تُظهــر حقيقــة وجــود بُْعــداً آخــر للواقــع يتجــاوز البُعــد الــذي نعرفــه 
اآلن. إنهــا تظهــر البُعــد الســاموي حيــث توجــد كائنــات ســاموية مخلوقــة تخــدم يف حضــور 
اللــه الخالــق. النقطــة الثانيــة، تُظهــر هــذه املشــاهد مــدى ترابــط حياتنــا األرضيــة هنــا مــع 
العالـَـم الســاموي. فــإن مــا يحــدث هنــا عــىل األرض ليــس منفصــالً عــن الكائنــات الســاموية يف 
هــذا العــامل. النقطــة الثالثــة هــي أن هــذه املشــاهد تُظهــر أنــه كانــت هنــاك حــرب يف الســامء، 

وهــي حــرب مرتبطــة مبــا يحــدث هنــا عــىل األرض. 
وباختصــار، فــإن هــذه اآليــات االفتتاحيــة، واآليــات التاليــة لهــا يف بدايــة األصحــاح األول   
مــن ســفر أيــوب، هــي نــوع مــن التصويــر املصغــر للــرصاع العظيــم نفســه. وعــىل الرغــم مــن 
أن الــرصاع العظيــم كــويٌن شــامٌل، إال أن هــذه اآليــات تظهــر إحــدى الطــرق التــي مــن خاللهــا 
ــه رصاع كــوين  ــوب، عــىل الرغــم مــن أن ــاة شــخص واحــد هــو أي تجــىل هــذا الــرصاع يف حي
النطــاق كذلــك. وكــام ســرى، فــإن املواضيــع التــي ينطــوي عليهــا الــرصاع العظيــم تشــملنا 

جميعــاً ألنهــا مواضيــع مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بنــا. 

ــفر  يظهــر ســفر أيــوب الشــيطاَن يف مواجهــة مــع اللــه. ومــع ذلــك، فــإّن مــا ال يظهــره السِّ
هــو كيــف بــدأت هــذه املواجهــة؟ كيــف تســاعدنا اآليــات التاليــة عــى فهــم بعــض األمــور 

املتعلقة بالرصاع العظيم؟ إشعياء 14: 12- 14؛ حزقيال 28: 12- 16؛ 2تيموثاوس 3: 6. 

 

تحدثــت روح النبــوة عــن "رشيعــة املحبــة" بوصفهــا "أســاس حكــم اللــه." وقــد أشــارت   
إىل أن اللــه "ال يــرس بالطاعــة التــي يُكــره عليهــا النــاس"، ولهــذا يُقــدم اللــُه لجميــع مخلوقاتــه 
العاقلــة "إرادة حــرة حتــى يقدمــوا لــه خدمــة طوعيــة." ومــع ذلــك، "فقــد ُوجــد َمــن أســاء 
ــه ســوى  ــذي إذ مل يفق ــة بال ــدأت الخطي ــه، إذ ب ــه لخالئق ــا الل ــي منحه ــة الت اســتعامل الحري
ــه، وكان أســمى ســكان الســامء يف القــوة  املســيح خالقــه حصــل عــىل أعظــم كرامــة مــن الل
ــات  ــك مــن اآلي ــم اقتبســت بعــد ذل ــاء، صفحــة 14(. ث ــاء واألنبي ــوة، اآلب واملجــد" )روح النب

ــال لتصــف ســقوط الشــيطان.  املأخــوذة مــن إشــعياء وحزقي
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إن املفهــوم الحاســم هنــا هــو "رشيعــة املحبــة" وحقيقــة اإلرادة الحــرة. يخربنــا الكتــاب   
املقــدس أن الشــيطان أصبــح متعاليــاً ومســتكرباً بســبب جاملــه وبهائــه. ونحــن ال نعــرف ملــاذا 
حــدث هــذا للشــيطان. لكــن ال بــد وأن لألمــر عالقــة مبــا تُطلــق عليــه اآليــة يف 2تســالونيي 
2: 7 اســم "رِسَّ اإِلثـْـِم". وهــي عالقــة تبــدو منطقيــة جــداً عندمــا نــدرك مــدى االرتبــاط الوثيــق 
بــني رشيعــة اللــه وبــني أســاس حكمــه الــذي يتســم باملحبــة ويتناقــض مــع مــا أظهره الشــيطان 
ــم  ــم تقدي ــذي ت ــت ال ــول الوق ــه بحل ــي أن ــا ه ــر هن ــرة بالذك ــة الجدي ــال. والنقط ــن خص م
الشــيطان يف ســفر أيــوب، كان الشــيطان قــد ســقط بالفعــل، وكان الــرصاع الناجــم عــن هــذا 

الســقوط حاصــالً ومتواصــالً. 

ـــود  ـــي وع ـــا ه ـــت الراهـــن، وم ـــا يف الوق ـــي تواجهه ـــة الت ـــارات الهام ـــض الخي ـــي بع ـــا ه م
ـــة؟ ـــارات الصائب ـــاذك للخي ـــا لضـــان اتخ ـــة به ـــك املطالب ـــي ميكن ـــدس الت ـــاب املق الكت

6 ترشين األول )أكتوبر( الخميس

أجوبة عى الصليب

ــفر  ــذا الس ــد يف ه ــا ال نج ــة. لكنن ــائل الهام ــن املس ــد م ــع العدي ــوب م ــفر أي ــل س يتعام  
أجوبــة عــىل العديــد مــن هــذه املســائل الــواردة فيــه؟ إننــا بحاجــة إىل بقيــة أســفار الكتــاب 
املقــدس للحصــول عــىل أجوبــة. وحتــى عندمــا نفعــل ذلــك، فَِإنََّنــا ســوف ال نــزال " نَْنظـُـُر اآلَن 

ــوس 13: 12(.  ــٍز " )1كورنث ــْرآٍة، يِف لُْغ يِف ِم
وكــام رأينــا باألمــس، عــىل ســبيل املثــال، فــإن ِســفر أيــوب ال يقــول شــيئاً عــن كيــف بــدأ   
متــرد الشــيطان. كــام ال يقــول شــيئاً أيضــاً عــن كيــف ســيهزم الشــيطان يف الــرصاع العظيــم يف 
نهايــة املطــاف. بعــد ظهــور الشــيطان مرتــني فقــط يف ســفر أيــوب )أيــوب 1: 6- 12؛ 2: 1- 7(، 
وعــىل الرغــم مــن الــدور الرئيــيس الــذي قــام بــه يف كل مــا أعقــب ظهــوره، إال أنــه مل يظهــر 
مجــدداً يف ســفر أيــوب.. لقــد اختفــى الشــيطان عــىل الرغــم مــن أن الدمــار الــذي تســبب فيــه 
ــْفر.  كان ال يــزال قامئــاً. ونالحــظ أيضــاً أنــه مل يــرد ِذكــر اســم الشــيطان يف مــا تبقــى مــن السِّ
ــْفر تتحــدث عــن اللــه، وليــس  بــدالً مــن ذلــك، نجــد أنــه تقريبــاً كل األصحاحــات التاليــة يف السِّ
الشــيطان. ويبــدو هــذا األمــر منطقيــاً ومعقــوالً، ألن ِســفر أيــوب يف نهايــة املطــاف هــو عــن 

اللــه، وعــن طبيعتــه وصفاتــه. 
ــق بهزميــة  ــا دون جــواب عــن الســؤال املتعل ــاب املقــدس ال يرتكن ــإّن الكت ــك، ف ــع ذل وم  
الشــيطان يف الــرصاع العظيــم. والســبب الجوهــري لهزميــة الشــيطان هــو مــوت املســيح عــىل 

ــب.  الصلي
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ــه املســيح ومــن شــأنه أن  ــام ب ــة يف توضيــح مــا ق ــة التالي كيــف تســاعد الفقــرات الكتابي
ــة 3: 26؛  ــا 12: 10- 12؛ رومي ــا 12: 31و 32؛ رؤي ــم؟ يوحن ــرصاع العظي ــة ال ــؤدي إىل نهاي ي

عربانيني 2: 14. 

 

عندمــا ُصلــب املســيح، ظهــر الشــيطان عــىل حقيقتــه متامــاً أمــام الكــون، بوصفــه قاتــالً. وال   
بــد وأن أولئــك الذيــن كانــوا يعرفــون املســيح عندمــا كان ميلــك يف الســامء قــد تعجبــوا مــن 
رؤيتــه وهــو يتعــرض لإلهانــة ِمــن ِقبــل أتبــاع الشــيطان. هــذه هــي "الدينونــة" التــي ســتحل 
ــد الصليــب، عندمــا مــات  ــا 12. وفقــط عن ــا املســيح يف يوحن ــي تحــدث عنه بالشــيطان، والت
املخلِّــص مــن أجــل "َخطَايَــا كُلِّ الَْعالَــِم" )1يوحنــا 2: 2(، أمكــن الســامء أن تعلــن أن الخــالص 
أىت. وفقــط عنــد الصليــب، أصبــح الوعــد اإللهــي الــذي قُطــع أمــام العــامل )2تيموثــاوس 1: 9( 
ا َويـُـرَبَِّر َمــْن ُهــَو ِمــَن  حقيقــة واقعــة. وألن املســيح قــد مــات نيابــة عنــا، أمكنــه أن يكــون "بـَـارًّ
اإِلميَــاِن ِبيَُســوَع" )روميــة 3: 26(. معنــى ذلــك أن املســيح، عــىل الصليــب، قــد دحــض اتهامــات 
ــه )أن يكــون عــادالً(، ويف الوقــت نفســه يقــوم  ــه احــرتام رشيعت ــه ال ميكن ــأن الل الشــيطان ب
بخــالص أولئــك الذيــن انتهكــوا رشيعتــه )أن يكــون مــربراً(. إن هــالك الشــيطان أصبــح مؤكــداً 

بعــد مــوت املســيح عــىل صليــب الجلجثــة. 

ـــا عـــى الصليـــب، حتـــى  ـــه املســـيح مـــن أجلن ـــم الفـــرح يف مـــا قـــام ب ـــا أن نتعل كيـــف ميكنن
يف خضـــم املحـــن التـــي نواجههـــا يف الـــرصاع العظيـــم اآلن؟

7 ترشين األول )أكتوبر( الجمعة

ملزيد من الدرس
إن مفهـــوم الـــرصاع بـــني الخـــري والـــرش موجـــود يف العديـــد مـــن الثقافـــات. وال يـــزال هـــذا   
ـــات  ـــاطري والرواي ـــه يف األس ـــث عن ـــم الحدي ـــا يت ـــاً م ـــنني، وغالب ـــرب آالف الس ـــائداً ع ـــوم س املفه
الخرافيـــة. واليـــوم، وبســـبب التأثـــري الـــذي للنقـــد املتزايـــد والعقالنيـــة الحديثـــة، ينكـــر 
كثـــريون مـــن املســـيحيني حقيقـــة الوجـــود الفعـــي للشـــيطان واملالئكـــة األرشار. ويجـــادل 
أمثـــال هـــؤالء بـــأن مســـميات مثـــل الشـــيطان واملالئكـــة األرشار مـــا هـــي ســـوى رمـــوز 
ثقافيـــة بدائيـــة لإلشـــارة إىل البـــرش والـــرش الطبيعـــي. ومـــن وجهـــة نظرنـــا كأدفنتســـت 
ســـبتيني، فإنـــه مـــن الصعـــب أن نتصـــور كيـــف ميكـــن ألي شـــخص أن ينظـــر إىل الكتـــاب 
ـــيطان  ـــود الش ـــة وج ـــان بحقيق ـــاً، دون اإلمي ـــامً منطقي ـــه فه ـــة، ويفهم ـــرة عقالني ـــدس نظ املق

ومالئكتـــه.
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لكـــن ليـــس كل املســـيحيني انجرفـــوا وراء الخـــداع املضلـــل الـــذي ينكـــر حقيقـــة هـــذا   
الـــرصاع الكـــوين بـــني قـــوى الخـــري والـــرش الخارقـــة للطبيعـــة. عـــىل ســـبيل املثـــال، قـــام 
باحـــث إنجيـــي يدعـــى غريغـــوري بويـــد بالكتابـــة بشـــكل موســـع عـــن املعركـــة طويلـــة 
األمـــد )ولكنهـــا ليســـت أبديـــة( بـــني اللـــه والشـــيطان. ويف مقدمـــة كتابـــه الـــذي يحمـــل 
ـــارش يف  ـــاح الع ـــن األصح ـــرات م ـــىل بضـــع فق ـــه ع ـــد تعليق ـــاً"، وبع ـــه يخـــوض حرب ـــوان "الل عن
ـــرتض  ـــة يف ـــة إىل النهاي ـــن البداي ـــدس م ـــاب املق ـــي: "إن الكت ـــا ي ـــد م ـــب بوي ـــال، كت ـــفر داني س
ـــرياً  ـــلوكها تأث ـــر س ـــي يؤث ـــات الت ـــي الكائن ـــه، وه ـــرش والل ـــني’ الب ـــة ‘ب ـــات روحي ـــود كائن وج
كبـــرياً عـــىل الوجـــود اإلنســـاين، إمـــا لألفضـــل أو لألســـوأ. يف الواقـــع، أنـــا أُناقـــش يف هـــذا 
الكتـــاب حقيقـــة أن الكتـــاب املقـــدس يؤكـــد عـــىل صحـــة هـــذا املفهـــوم املتعلـــق بوجـــود 
ـــرز غـــروف،  ـــاً )داون ـــه يخـــوض حرب ـــد، الل ـــة" ]غريغـــوري أ. بوي ـــات الروحي ـــل هـــذه الكائن مث

إلينـــوي: إنرتفارســـتي للنـــرش، 19997(، صفحـــة 11[. إنَّ بويـــد عـــىل صـــواب. 

أسئلة للنقاش
1. مـــا هـــي النصـــوص الكتابيـــة األخـــرى التـــي تتحـــدث عـــن الشـــيطان وغـــره مـــن 
ـــا  ـــى أنه يات ع ـــمَّ ـــذه املَُس ت ه ـــرِّ ـــاً إذا ُف ـــيكون ناقص ـــذي س ـــا ال ـــيطانية؟ م ـــوى الش الق

ـــل؟  ـــودة بالفع ـــات موج ـــس كائن ـــانية، ولي ـــن اإلنس ـــم م ـــب املظل ـــوز للجان ـــرد رم مج
2. قـــال نيكولـــو مكيافيـــي، الكاتـــب الفلورنـــي بالقـــرن الســـادس عـــرش، أنـــه مـــن 
األفضـــل بكثـــر أن يكـــون الحاكـــم ُمهابـــاً مـــن قبـــل رعايـــاه مـــن أن يكـــون محبوبـــاً 
ِمـــن ِقبلهـــم. يف املقابـــل، كتبـــت روح النبـــوة: "مل  تُهلـــك  حكمـــة  اللـــه  الالمتناهيـــة  
الشـــيطان  حتـــى  بعدمـــا  تقـــرر  انـــه ال يســـتطيع أن  يبقـــى  يف  الســـاء. ذلـــك  ان  
ـــز  ـــه ينبغـــي أن يرتك ـــه، ووالء خالئق ـــدى  الل ـــة  ل ـــة  هـــي  وحدهـــا  املقبول ـــة  املحب خدم
ـــرى اذ مل  ـــوامل االخ ـــاء والع ـــكان الس ـــانه. ان س ـــه واحس ـــه ورحمت ـــاع بعدالت ـــى االقتن ع
يكونـــوا مســـتعدين بعـــد إلدراك طبيعـــة الخطيئـــة أو عواقبهـــا مل يكونـــوا يســـتطيعون 
أن يفهمـــوا حينئـــذ عدالـــة اللـــه ورحمتـــه يف اهـــالك الشـــيطان. فلـــو كان قـــد ُمحـــي 
ـــع  ـــع الخـــوف ال بداف ـــني بداف ـــه مدفوع ـــون الل ـــوا هـــم يخدم ـــال لكان ـــن الوجـــود يف الح م
ـــع  ـــه بداف ـــه أن نخدم ـــا الل ـــاذا يريدن ـــة )542و 543(. مل ـــم، صفح ـــرصاع العظي ـــة" )ال املحب

ـــوف؟  ـــع الخ ـــس بداف ـــة ولي املحب
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انًا يَتَِّقي أَيُّوُب اللَه؟" "َهْل َمجَّ

السبت بعد الظهر
ــن 3: 1- 8؛  ــوس 4: 9؛ تكويـ ــوب 2؛ 1كورنثـ ــوب 1؛ أيـ ــبوعية: أيـ ــع األسـ املراجـ

فيلبـــي 4: 11-13متـــى 4: 1- 11؛ فيلبـــي 2: 5- 8.

آيـــة الحفـــظ: " َفَقـــاَل لََهـــا: ‘تََتكَلَِّمـــنَي كَالًَمـــا كَإِْحـــَدى الَْجاِهـــالَِت! أَالَْخـــْرَ نَْقَبـــُل 
ـــوب  ـــَفَتْيِه" )أي ـــوُب ِبَش ـــْئ أَيُّ ـــْم يُْخِط ـــَذا لَ ـــُل؟’. يِف كُلِّ ه َّ الَ نَْقَب ـــرشَّ ـــِه، َوال ـــِد الل ـــْن ِعْن ِم

 .)10 :2

ـــرصاع  ـــن ال ـــا ملحـــة ع ـــع. وهـــو يعطين ـــاً للواق ـــداً متام ـــداً جدي ـــوب بُع ـــا ســـفر أي ـــدم لن يق  
ـــاراً  ـــاً أو إط ـــوب قالب ـــفر أي ـــا س ـــر لن ـــة يوف ـــذه الطريق ـــيطان. وبه ـــيح والش ـــني املس ـــم ب العظي
ـــامل  ـــو ع ـــل، وه ـــكل أفض ـــه بش ـــش في ـــذي نعي ـــامل ال ـــم الع ـــىل أن نفه ـــاعدنا ع ـــاً يس أو مخطط
ـــوب  ـــا. ولكـــن ســـفر أي ـــا يضعـــه يف طريقن ـــا بســـبب م ـــل ويخيفن ـــا، ب ـــا ويربكن ـــا يحرّين ـــرياً م كث
ـــا وليســـت معركـــة شـــخص  يُظهـــر أيضـــاً أن هـــذا الـــرصاع العظيـــم هـــو معركـــة كل واحـــد من
ـــه  ـــال، لكن ـــو الح ـــذا كان ه ـــت ه ـــه. ولي ـــيشء حيال ـــام ب ـــا القي ـــني علين ـــث ال يتع ـــر، بحي آخ
ـــٌل  ـــا. َويْ ـــاكُِنوَن ِفيَه ـــاَمَواُت َوالسَّ ـــا السَّ ـــي أَيَّتَُه ـــَذا، افَْرِح ـــِل ه ـــْن أَْج ـــف: "ِم ـــك لألس ـــس كذل لي
ـــا  ـــُه َزَمانً ـــاًم أَنَّ لَ ـــٌم! َعالِ ـــٌب َعِظي ـــِه َغَض ـــْم َوِب ـــَزَل إِلَيُْك ـــَس نَ ـــِر، ألَنَّ إِبْلِي ـــاكِِني األَْرِض َوالْبَْح لَِس
ـــه  ـــزل الشـــيطان إىل األرض وإىل البحـــر، ونحـــن نعـــرف أن غضب ـــا 12: 12(. لقـــد ن ـــالً" )رؤي قَلِي

ـــب؟  ـــذا الغض ـــعر به ـــرش مل يش ـــا كب ـــن ِمنَّ ـــاً. فم ـــم حق عظي
ســـوف نواصـــل يف هـــذا األســـبوع إلقـــاء نظـــرة عـــىل األصحاحـــني األولـــني مـــن ســـفر   
ـــش  ـــا العي ـــف ميكنن ـــول كي ـــم  ح ـــن الفه ـــد م ـــىل املزي ـــول ع ـــعى إىل الحص ـــام نس ـــوب، بين أي

مْخلِصـــني للـــه بينـــام يواصـــل الـــرصاع العظيـــم اســـتعاره. 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
15ترشيـــن األول )أكتوبـــر(.

8-14 ترشين األول )أكتوبر(الدرس الثالث
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9 ترشين األول )أكتوبر( األحد

أيوب، عبد الله

ـــذي  ـــاذا ال ـــوب. م ـــد أي ـــيطان ض ـــات الش ـــى اتهام ـــة ع ـــورة خاص ـــز بص ـــوب 1. رك ـــرأ أي اق
ـــذي  ـــن ال ـــوب؟ َم ـــاً هجـــوم الشـــيطان عـــى أي ـــه ضمن ـــذي يعني ـــا ال ـــا؟ م ـــه الشـــيطان هن يقول

ـــر؟  ـــة األم ـــاً، يف نهاي ـــه حق ـــيطان يهاجم كان الش

 

ـــَت  ـــٍة؟ بَاَركْ ـــْن كُلِّ نَاِحيَ ـــُه ِم ـــا لَ ـــْوَل كُلِّ َم ـــِه َوَح ـــْوَل بَيِْت ـــُه َوَح ـــيَّْجَت َحْولَ ـــَك َس ـــَس أَنَّ " ‘أَلَيْ  
ــوب  ــفر أيـ ــتهل سـ ــوب 1: 10(. ال يُسـ ــيِه يِف األَْرِض’ " )أيـ ْت َمَواِشـ ــرَشَ ــِه فَانْتَـ ــاَمَل يََديْـ أَْعـ
ـــا  ـــرة وإىل م ـــة املثم ـــه األرُسي ـــك إىل حيات ـــري كذل ـــل ويش ـــب، ب ـــوب فحس ـــّر أي ـــارة إىل ب باإلش
ـــاهمت  ـــي س ـــي الت ـــددة ه ـــياء املح ـــذه األش ـــت ه ـــة. وكان ـــركات مادي ـــن ب ـــه م ـــع ب كان يتمت
ـــياء  ـــذه األش ـــوب 1: 3(. وه ِق" )أي ـــرْشِ ـــي الَْم ـــَم كُلِّ بَِن ـــه "أَْعظَ ـــف بأن ـــوب يُوَص ـــل أي يف جع

ـــه.  ـــوب لل ـــة أي ـــع وراء إطاع ـــا الداف ـــم أنه ـــه بزع ـــام الل ـــيطان أم ـــا الش ـــى به ـــاً رم أيض
ـــن  ـــربكات م ـــم وال ـــذه النِّع ـــه كل ه ـــذ الل ـــه إذا أخ ـــاً أن ـــي ضمن ـــيطان يعن ـــام الش وكان اته  
ُف عـــىل اللـــه يف وجهـــه )أنظـــر أيـــوب 1: 11(. وهكـــذا  أيـــوب، فـــإن أيـــوب ســـوف يَُجـــدِّ
ـــرصاع  ـــدور ال ـــا ي ـــو م ـــه نفســـه. )وهـــذا ه ـــىل الل ـــع هـــو هجـــوم ع نجـــد أن الهجـــوم يف الواق
ـــوب  ـــإن أي ـــداً ف ـــاً ج ـــداً وطيب ـــاً ج ـــه رائع ـــه إذا كان الل ـــال.( فإنّ ـــىل أي ح ـــه ع ـــم حول العظي
ـــن  ـــال، َم ـــىل كل ح ـــام. فع ـــر وحده ـــة والتقدي ـــع املحب ـــده بداف ـــه ويعب ـــه ويخاف ـــوف يطيع س
ال يحـــب اللـــه إذا كان اللـــه قـــد قـــام بعمـــل الكثـــري مـــن أجلـــه ولصالحـــه؟ ومبعنـــى آخـــر، كان 
ـــه.  ـــاً ل ـــوب ُمخلِص ـــل أي ـــل أن يجع ـــن أج ـــوة م ـــتخدم الرش ـــد اس ـــه ق ـــول أن الل ـــيطان يق الش
ـــت  ـــا كان ـــه وإمن ـــه لل ـــن محبت ـــوب مل تك ـــوى أي ـــع وراء تق ـــيطان أن الدواف ـــم الش ـــذا زع وهك

ـــه.  ـــه لل ـــبب إطاعت ـــي س ـــة ه ـــوب األناني ـــع أي دواف
ـــاس، وســـتجد أن  ـــل الن ـــن ِقب ـــاراً ِم فكـــر يف بعـــض الحـــكام السياســـيني األكـــر كُرهـــاً واحتق  
ـــى املـــوت. والســـبب يف  ـــني لهـــم حت ـــم واملوال ـــني منه ـــم واملقرب ـــم املخلِصـــني له ـــم أعوانه لديه
ـــه  ـــدة. وإذا كان الل ـــة جي ـــال هـــؤالء معامل ـــك هـــو أن هـــذا الحاكـــم أو ذاك كان يُعامـــل أمث ذل
ـــيبقى  ـــدس، فس ـــاب املق ـــه يف الكت ـــا عن ـــة لن ـــورة املُقدم ـــاً، بالص ـــامً حق ـــاً وُمهت ـــاً وُمِحب حنون
ـــا  ـــي تحدثن ـــدة الت ـــك األشـــياء الجي ـــوب كل تل ـــو خـــرس أي ـــى ل ـــه، حت ـــاً لل ـــاً ومطيع ـــوب أمين أي
ـــا  ـــو إمن ـــه، فه ـــاً لل ـــى أمين ـــن يبق ـــوب ل ـــم الشـــيطان أن أي ـــا زع ـــه عندم ـــك، فإن ـــع ذل ـــا. وم عنه
ـــه  ـــوب لل ـــة أي ـــأن الســـبب وراء أمان ـــاً، وب ـــه متام ـــق بالل ـــوب ال يث ـــى أي ـــه حت ـــح إىل أن كان يلّم
ـــم  ـــاً ملزاع ـــوب للـــه )وفق ـــى هـــذا أن والء أي ـــا اللـــه عليـــه. معن ـــي أغدقه هـــو الـــربكات الت
ـــة رابحـــة وراء  ـــاك صفقـــة تجاري ـــري عـــىل مـــا إذا كانـــت هن الشـــيطان( كان يعتمـــد إىل حـــد كب

ـــه.  ـــه لل إتّباع
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ملـــاذا تتقـــي الـــرب وتخدمـــه؟ لنفـــرتض أن دوافعـــك ليســـت كاملـــة. إذا كان عليـــك 
االنتظـــار إىل أن تصبـــح دوافعـــك كاملـــة )إذا مل تكـــن كاملـــة(، فـــا الـــذي ميكـــن أن يحـــدث 

ـــك؟  ـــك وإلميان ل

10 ترشين األول )أكتوبر( االثنني

ِجلٌْد ِبِجلٍْد: تتواصل املعركة

إننــا نجــد أن اآليــات يف أيــوب 2: 1- 3 هــي تقريبــاً تكــرار لآليــات التــي يف أيــوب 1: 6- 8.   
أمــا التغيــري الكبــري فنجــده يف الجــزء األخــري مــن أيــوب 2: 3، حيــث يتحــدث اللــه نفســه عــن 
ــاً لــه عــىل الرغــم مــن النكبــات واملصائــب التــي حلــت بــه. وهكــذا  كيــف ظــّل أيــوب أمين
فإنــه مبجــرد قراءتنــا أليــوب 2: 3، يبــدو وكأنــه قــد ثبــت أن اتهامــات الشــيطان كاذبــة. فقــد 

ظــّل أيــوب أمينــاً للــه ومل يلعــن اللــه، كــام قــال الشــيطان أن أيــوب ســيفعل.

اقــرأ أيــوب 2. مــاذا يحــدث يف هــذه النصــوص الكتابيــة؟ مــا هــي أيضــاً أهميــة الحقيقــة 
التــي مفادهــا أن "بَُنــو اللــِه" هــؤالء، يف أيــوب 1و 2، قد شــاهدوا الحــوار بني الله والشــيطان؟

 

إن عبــارة "ِجلـْـٌد ِبِجلـْـٍد" هــي تعبــري اصطالحــي لطاملــا حــرّي املفرسيــن. مــع ذلــك، فالفكــرة   
هــي كاآليت: اســمح بحــدوث يشء أليــوب نفســه، وســتجد أن هــذا مــن شــأنه أن يعمــل عــىل 

إظهــار والء أيــوب الحقيقــي. قُــم بتدمــري جســد أيــوب، صحتــه، وســرتى مــاذا ســيحدث.
ــني  ــإن الحالت ــك. ف ــراغ، كذل ــدث يف ف ــا ال يح ــدث هن ــا يح ــو أن م ــامم ه ــري لالهت واملث  
املتعلقتــني بالــرصاع العظيــم يف الســامء، كــام هــام معلنتــان يف ســفر أيــوب، تحدثــان يف ســياق 
نــوع مــن االجتــامع بــني هــذه الكائنــات الســاموية وبــني اللــه. لقــد نطــق الشــيطان باتهاماتــه 
"عالنيــة"؛ معنــى هــذا أنــه قــام بالترصيــح بهــا أمــام كائنــات أخــرى. ولهــذا فــإّن هــذه الفكــرة 
تتوافــق متامــاً مــع مــا نعرفــه عــن الــرصاع العظيــم، فهــو يشء ُمْعلـَـن أمــام الكــون كلــه )انظــر 

ــا 12: 7- 9(.  ــال 7: 10؛ رؤي ــوس 4: 9؛ داني 1كورنث
"غــري أن تدبــري الفــداء كان لــه غــرض أوســع وأعمــق مــن خــالص اإلنســان. مل يكــن هــذا   
هــو القصــد الوحيــد الــذي ألجلــه أىت املســيح إىل األرض، مل يكــن القصــد الوحيــد هــو مجــرد أن 
ينظــر ســكان كوكــب األرض الصغــري هــذا إىل رشيعــة اللــه بعــني االعتبــار كــام ينبغــي، ولكــن 
القصــد كان تربيــر وتزكيــة صفــات اللــه يف أعــني ســكان الكــون كلهــم. وألجــل هــذه الغايــة 
مــن ذبيحتــه العظيمــة- أي تأثريهــا يف عقــول الكائنــات العاقلــة يف كل العــوامل كــام يف اإلنســان، 
كان املخلّــص ينظــر إىل األمــام حــني قــال قبــل صلبــه: ‘اآَلَن َديُْنونَــُة هــَذا الَْعالَــِم. اآَلَن يُطْــَرُح 
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ــا 12:  ــَع’ )يوحن ــِذُب إِيَلَّ الَْجِمي ــِن األَْرِض أَْج ــُت َع ــا إِِن اْرتََفْع ــا. َوأَنَ ــِم َخاِرًج ــُس هــَذا الَْعالَ َرئِي
31،32(. إن عمــل املســيح يف كونــه مــات ألجــل خــالص اإلنســان ليــس فقــط يســّهل طريــق 
ــه يف  ــه وابن ــربر الل ــه أمــام ســكان الكــون جميعــا، يُ ــربر الل ــل ي ــاس إىل الســامء، ب وصــول الن
كيفيــة معاملتهــام لعصيــان الشــيطان، ثــم أن مــوت املســيح يثبــت دوام رشيعــة اللــه ويكشــف 

عــن طبيعــة الخطيــة وعواقبهــا" )روح النبــوة، اآلبــاء واألنبيــاء، صفحــة 49و 50(.  

11 ترشين األول )أكتوبر( الثالثاء

مبارك اسم الرب

ـــاء  ـــه األنب ـــد أن جاءت ـــه، بع ـــد الهجـــوم األول للشـــيطان علي ـــوب بع ـــل أي ـــف كان رد فع كي
ـــة  ـــا هـــي أهمي ـــوب 1: 20- 22(. م ـــه؟ )انظـــر أي ـــت ب ـــي حل ـــا الت ـــب والبالي بشـــأن كل املصائ
ـــْم  ـــْئ ... َولَ ـــْم يُْخِط ـــاة، "لَ ـــذه املأس ـــم ه ـــى يف خض ـــوب، حت ـــا أن أي ـــي مفاده ـــة الت الحقيق

يَْنِسْب للِه ِجَهالًَة"؟

 

ـــه  ـــة. الل ـــه القامئـــة عـــىل املحب ـــة اإلرادة هـــي أمـــر جوهـــري بالنســـبة لحكومـــة الل إن حري  
ـــا عـــىل  ـــاره لن ـــه وإجب ـــا من ـــه وليـــس بدافـــع خوفن ـــا ل ـــه بدافـــع محبتن ـــده ونتقي ـــا أن نعب يريدن
ـــد  ـــة.... لق ـــع أناني ـــه لدواف ـــى الل ـــد أتق ـــوب ق ـــيطان إىل أن أي ـــح الش ـــد أمل ـــك. "لق ـــام بذل القي
حـــاول الشـــيطان أن ينكـــر أن الديـــن الحقيقـــي ينبـــع عـــن محبـــة وتقديـــر واٍع لطبيعـــة اللـــه، 
ـــواب  ـــىل الث ـــن أجـــل الحصـــول ع ـــس م ـــه، ولي ـــن لذات ـــون الدي ـــني يحب ـــن الحقيقي وأن املتعبدي
واملكافـــأة؛ وأنهـــم يتقـــون اللـــه ألن التقـــوى صحيحـــة يف حـــد ذاتهـــا، وليـــس ألن الســـامء 
ـــه  ـــرد أن ـــس ملج ـــم، ولي ـــم وثقته ـــتحق ملحبته ـــه مس ـــه ألن ـــون الل ـــم يحب ـــد؛ وبأنه ـــة باملج مليئ

ـــة 500(.  ـــد 3، صفح ـــدس، مجل ـــاب املق ـــري الكت ـــت لتفس ـــوعة األدفنتس ـــم" )موس يباركه
لقـــد برهـــن أيـــوب، يف ســـفر أيـــوب، عـــىل أن اتهامـــات الشـــيطان مغلوطـــة وزائفـــة.   
ـــزال مبقـــدور  ـــا ســـوف يحـــدث، كان ال ي ـــم م ـــه كان يعل ـــك، وعـــىل الرغـــم مـــن أن الل ومـــع ذل
ـــه  ـــم الل ـــدوره أن "يته ـــدوره أن يخطـــئ، وكان مبق ـــف. كان مبق ـــرّصف بشـــكل مختل ـــوب الت أي
ـــا.  ـــرّصف به ـــي ت ـــة الت ـــرّصف بالطريق ـــىل الت ـــه ع ـــل الل ـــن ِقب ـــرَب ِم ـــوَب مل يُْج ـــة." إن أي بحامق
ـــة  ـــهادة مذهل ـــة ش ـــت مبثاب ـــه، كان ـــت ب ـــي أحاط ـــروف الت ـــل الظ ـــخة، يف ظ ـــه الراس إن أمانت

ـــة.   ـــاس واملالئك ـــام الن أم

ـــف  ـــن 3: 1- 8. كي ـــع آدم وحـــواء يف تكوي ـــا حـــدث م ـــع م ـــوب 1 م ـــا حـــدث يف أي ـــارن م ق
يعمل التناقض عى جعل خطيئتها تبدو رهيبة للغاية؟
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ـــة،  ـــة حقيقي ـــا يعيشـــان وســـط جن ـــة، وكان ـــا بـــال خطي ـــذان كان ـــان الل إن آدم وحـــواء، الكائن  
ـــا وســـقطا يف الخطيـــة بســـبب هجـــوم الشـــيطان؛ هـــذا يف حـــني أن أيـــوب، يف خضـــم األمل  تعدي
ـــيطان. ويف  ـــامت الش ـــن هج ـــم م ـــىل الرغ ـــرب ع ـــاً لل ـــل أمين ـــراب، ظ ـــاة والخ ـــربح واملأس امل
ـــق  ـــام يتعل ـــر في ـــة للخط ـــربى املُعرض ـــائل الك ـــاً للمس ـــاالً قوي ـــا مث ـــن لدين ـــني، نح ـــا الحالت كلت

ـــرة. ـــاإلرادة الح ب

ـــون  ـــان، أن تك ـــن األحي ـــر م ـــن، يف كث ـــا ميك ـــدى م ـــا م ـــوب هن ـــل أي ـــر ردة فع ـــف تُظه كي
ـــف؟  ـــخافة وزي ـــاءة وس ـــن دن ـــة، م ـــكاب الخطي ـــا الرت ـــي نعطيه ـــذار الت ـــه األع علي

 

12 ترشين األول )أكتوبر( األربعاء

زوجة أيوب

رمبـا هـذا هـو الوقـت املناسـب للتعامـل مـع ضحيـة أخـرى يف قصـة أيـوب: زوجتـه. وهي   
تظهـر فقـط يف أيـوب 2: 9و 10. وبعـد ذلـك تختفـي مـن القصة ومـن التاريخ، وال نعـرف عنها 
أي يشء آخـر. ومـع ذلـك، وبالنظـر إىل كل مـا حـدث، َمـن الـذي ميكنـه أن يتصور مـدى الحزن 
الـذي عانـت منـه هـذه املـرأة التعيسـة؟ إن مأسـاتها املتعلقـة بفقـدان أبنائهـا وباقـي الضحايا 
يف األصحـاح األول مـن سـفر أيـوب تبـنّي شـمولية املعانـاة واألمل. فنحـن جميعـاً منغمسـون يف 

الـرصاع العظيـم؛ وال ميكـن ألحـد الفرار.

قـارن أيـوب 2: 3 مـع أيـوب 2: 9. مـا هـي العبـارة املاثلـة التـي اُسـتخدمت مـن ِقبـل كال 
مـن اللـه وزوجـة أيـوب، ومـا هـي أهميـة الكيفيـة التـي بهـا اسـتخدم كل واحـد منهـا هذه 

العبارة؟ 

 

إنـه ليـس مـن قبيـل املصادفـة أن تَظهر نفـس العبـارة، املتعلقة بتمسـك أيـوب " ِبَكاَملِِه "،   
يف كال اآليتـني. والكلمـة املرتجمـة "كـامل" أو "اسـتقامة" تـأيت مـن نفـس الكلمة املسـتخدمة يف 
أيـوب 1: 1 وأيـوب 1: 8، وهـي غالبـاً مـا ترتجم "بال لـوم" أو "بال عيب". ونجـد أن أصل الكلمة 

نفسـها يعطـي فكـرة "الكـامل" و "التامم".
مـن املؤسـف أن زوجـة أيـوب كانـت هـي الشـخص الـذي حـاول أن يجعـل أيـوب يتخـىل   
عـن الـيشء الـذي أشـاد بـه اللـه يف أيـوب. ففـي خضـم حزنهـا وحرستهـا، كانـت تدفـع بأيوب 
إىل القيـام بالـيشء الـذي قـال اللـه أن أيـوب لـن يفعله. وعـىل الرغم من أننـا بالتأكيـد ال ميكننا 
الحكـم عـىل زوجـة أيـوب أو إدانتهـا، إالَّ أَنَّنـا نتعلـم درسـاً مـام فعلته حـول مدى مـا يجب أن 

نكـون عليـه مـن حـذر يك ال نكـون حجـر عـرة لآلخريـن. )انظـر لوقـا 17: 2(. 
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اقـرأ أيـوب 2: 10. مـا هـي الشـهادة القويـة التـي يعطيها أيـوب هنا، أيضـاً؟ أنظـر فيلبي 4: 
 .13 -11

 

لقـد أعلـن أيـوب عـن صـدق إميانـه. فقـد كان عازمـاً عـىل خدمـة اللـه يف كل األحـوال   
والظـروف، الجيـدة والسـيئة عـىل حـد سـواء. ومـع ذلـك، فاملدهـش يف األمـر هو أن الشـيطان 
يختفـي مـن القصـة وال يعـاود الظهـور مـرة أخـرى. وعـىل الرغـم مـن أن النـص ال يذكـر ذلك، 
إال أنـه ميكننـا أن نتصـور مـدى مـا أصاب الشـيطان مـن إحباط وغضب جـّراء ردة فعـل أيوب. 
فعـىل كل حـال، انظـر كم كان سـهالً بالنسـبة له إسـقاط آدم وحواء وغريهام الكثـري يف الخطية. 

إن "الُْمْشـتَِي َعـىَل إِْخَوتَِنـا" )رؤيـا 12: 10( كان سـيجد شـخصاً آخـر غـري أيـوب ليتهمـه. 

كيف نتعلم أن نكون مخلِصني لله يف الراء والراء عى حد سواء؟

 

13 ترشين األول )أكتوبر( الخميس

الطاعة حتى املوت

نقـرأ يف أيـوب 1: 22: "يِف كُلِّ هـَذا لَـْم يُْخِطْئ أَيُّوُب َولَْم يَْنِسـْب للـِه ِجَهالًَة." ونقرأ يف أيوب   
وُب ِبَشـَفتَيِْه." ويف كلتـا الحالتـني، ورغم الهجـامت، ظل أيوب  2: 10: "يِف كُلِّ هـَذا لَـْم يُْخِطـْئ أَيُـّ

أمينـاً للـرب. ويؤكـد كال النصـني عـىل حقيقـة أن أيـوب مل يخطئ، سـواء بالفعـل أو بالقول. 
وبطبيعـة الحـال، فـإّن النصـوص الكتابيـة ال تقـول أن أيـوب مل يكـن خاطئـاً. إنهـا ال تقـول   
ذلـك أبـداً، ألن الكتـاب املقـدس يعلّـم أننا جميعاً خطـأة. "إِْن قُلَْنا: إِنََّنـا لَْم نُْخِطْئ نَْجَعلْـُه كَاِذبًا، 
َوكَلَِمتُـُه لَيَْسـْت ِفيَنـا" )1يوحنـا 1: 10(. فـإن كـون أيـوب "كَاِمـالً َوُمْسـتَِقياًم، يَتَِّقـي اللـَه َويَِحيُد 
" )أيـوب 1: 1( ال يجعلـه إنسـاناً بـال خطيـة. فـإنَّ أيوب، كأي شـخص آخر، قـد ُولَِد يف  ِّ َعـِن الـرشَّ

الخطيـة، وكان بحاجـة إىل ُمخلّـص.
ومـع ذلـك، وعـىل الرغـم مـن كل ما أصـاب أيوب مـن باليا ومحن، ظـل أمينا للـرب. وبهذا   
املعنـى، وبطريقتـه الخاصـة، ميكـن النظر إىل أيوب باعتبـاره رمز أو مثال باهت للمسـيح )انظر 
أيضـاً الـدرس رقـم 14( الـذي، يف خضـم التجـارب، مل يستسـلم ومل يسـقط يف الخطيـة، فدحـض 
املسـيح بذلـك التهـم التـي وجهها الشـيطان ضـد اللـه. وبالطبع، فإّن مـا قام به املسـيح هو أكرب 

وأعظـم وأكـر مـام قـام بـه أيوب. ومـع ذلك، فـإّن التشـابه املبـديئ بينهام ال يـزال قامئاً.  

اقرأ متى 4: 1- 11. كيف يعكس اختبار أيوب ما حدث هنا؟ 
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إِنَّ املسـيَح يف برشيتـِه، عندمـا كان يف "ِشـبِْه َجَسـِد الَْخِطيَّـِة" )روميـة 8: 3(، مل يفعـل ما أراد   
الشـيطان مـن املسـيح أن يفعلـه، وذلـك عندما كان املسـيح يف الربيـة املقفرة، وكان َجَسـده قد 
أُْضِعـَف بسـبب االفتقـار إىل الغـذاء. وكذلـك أيـوب، فإنّـه مل يفعـل مـا كان الشـيطاُن يريـد من 
أيـوب أن يفعلـه. وكـام اختفـى الشـيطان مـن املشـهد بعـد بقاء أيـوب أمينـاً لله، فإنـه بعد أن 
قـاوم املسـيح محاولـة الشـيطان األخرية ضـده، يقول الكتـاب املقدس "ثُـمَّ تََركَُه إِبْلِيـُس" )متى 

4: 11؛ انظـر أيضـاً يعقـوب 4: 7(.
ومـع ذلـك، فـإن مـا واجهـه املسـيح يف الرّبيـة مل يكـن سـوى البداية. فـإن اختبـاره الحقيقي   
كان سـيأيت عـىل الصليـب. وعـىل الصليب أيضـاً، وعىل الرغم مـن كل ما القاه املسـيح )فقد كان 

مـا واجهـه املسـيح أسـوأ مـام واجهـه أيـوب( بقـي املسـيح أميناً حتـى املوت. 

اقـــرأ فيلبـــي 2: 5- 8. مـــا هـــو الرجـــاء الـــذي تقدمـــه لنـــا حقيقـــة أن املســـيح "أَطَـــاَع 
ـــه  ـــتجابة إلطاعت ـــا اس ـــش حياتن ـــي أن نعي ـــف ينبغ ـــن كي ـــا ع ـــاذا تخربن ـــْوَت"، وم ـــى الَْم َحتَّ

ـــذه؟ ه

14 ترشين األول )أكتوبر( الجمعة

ملزيد من الدرس
إن داريس سفر أيوب الذين يغوصون يف اللغة العربية ميرون بظاهرة مثرية لالهتامم. فإّن   
كلامت زوجة أيوب التي وجهتها إليه يف محنته كثرياً ما ترتجم كاآليت: " ‘العن الله ومت’ " )أيوب 
فُوا َعىَل اللِه يِف قُلُوِبِهْم’ ". وترتجم اآلية  َا أَْخطَأَ بَِنيَّ َوَجدَّ 2: 9(. وترتجم اآلية يف أيوب 1: 5: " ‘ُرمبَّ
ُف َعلَيَْك’ "  يف أيوب 1: 11، كاآليت: " ‘َولِكِن ابِْسْط يََدَك اآلَن َوَمسَّ كُلَّ َما لَُه، فَِإنَُّه يِف َوْجِهَك يَُجدِّ
ومع ذلك، فإننا نجد يف كل حالة من هذه الحاالت أن الكلمة املرتجمة "العن"، أو ما يرادفها من 
كلامت، تأيت من الكلمة التي تعني "بارك". وهي الكلمة املأخوذة من الكلمة األصلية "براك" أو 
"باراك" التي تُستخدم يف كل الكتاب املقدس لإلشارة إىل "املباركة". وهي نفس الكلمة األصلية 
املستخدمة يف سفر التكوين 1: 22، وذلك عندما "بارك" الله املخلوقات التي عملها. وتستخدم 

ُعوُب."  نفس هذه الكلمة األصلية يف مزمور 66: 8، " بَاِركُوا إِلَهَنا يَا أَيَُّها الشُّ
يعني  الذي  الفعل  ترجمة  يتم  أيوب،  القليلة يف سفر  الكتابية  النصوص  إذاً، يف هذه  ملاذا   
هذه  يف  املقصودة  هي  "املباركة"  فكرة  أن  لو  أوالً،  ؟  "يلعن"  يعني  تجعله  بطريقة  "يبارك" 
النصوص الكتابية يف سفر أيوب، لكانت هذه النصوص ال معنى لها. فام الذي يجعل أيوب، يف 
سفر أيوب 1: 5، يريد أن يُْصِعَد محرقات لله لو كان أبناؤه "يباركون" الله يف قلوبهم؟ إنَّ السياق 
الوارد فيه هذه الكلمة هنا يتطلب معنى مختلفاً. واليشء نفسه ينطبق عىل أيوب 1: 11 و 2: 
5. فام الذي يجعل الشيطان يعتقد أنه إذا حلت املصائب بأيوب، فإنَّ أيوب سيبارك الله؟ إن 
سياق األحداث هنا أيضاً يتطلب أن يكون املعنى هو "يلعن" بدالً من "يبارك". وملاذا يوبّخ أيوب 
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زوجته لو أنها قد طلبت منه أن يبارك الله )أيوب 2: 9و 10(؟ فإنه بالنظر إىل السياق، سنجد أن 
النَّص يكون منطقياً فقط إذا كانت فكرة "اللعنة" هي املقصودة.

ملاذا إذاً مل يستخدم كاتب سفر أيوب إحدى الكلامت الشائعة التي تعني "اللعنة"؟ يعتقد   
علامء الكتاب املقدس أن كلمة "املباركة" املستخدمة هي عبارة عن "كناية" أو "تعبري مخّفف 
وملطّف"، وذلك ألن فكرة كتابة عبارة يقوم فيها املرء بسب ولعن الله غري مستحبة لكاتب 
السفر بسبب الحساسيات الدينية )ميكننا أن نرى اليشء ذاته يف 1ملوك 21: 10و 14، حيث أن 
الكلمة املرتجمة "تجديف" مأخوذة من كلمة "بارك"(. ولهذا استخدم موىس  كلمة "بارك" بدالً 
من الكلمة الفعلية التي تعني "العن" عىل الرغم من أن أنه من الواضح أن فكرة اللعن هي 

املقصودة. 

أسئلة للنقاش
ـــاس التشـــكيك يف حقيقـــة  1. يف أوقـــات األزمـــات، ملـــاذا مـــن الطبيعـــي جـــداً بالنســـبة للن
ـــا  ـــة القاســـية مل ـــا للحقيق ـــه؟ ويف خضـــم إدراكن ـــات الل ـــة وصف ـــه، أو التشـــكيك يف طبيع الل
ـــاذا  ـــة، مل ـــة واقع ـــو حقيق ـــم ه ـــرصاع العظي ـــه ال ـــامل في ـــاقط، ع ـــامل س ـــش يف ع ـــه العي يعني

ـــاً؟  ـــا دامئ ـــِب أعينن ـــب نُْص ـــة الصلي ـــي حقيق ـــا أن نُبق ـــب علين يج
ـــوب،  ـــوب، إال أن أي ـــا كان يجـــري يف قصـــة أي ـــة م ـــا نعـــرف خلفي 2. عـــى الرغـــم مـــن أنن
ـــوب  ـــه أي ـــا عرف ـــة. وكان كل م ـــك الخلفي ـــا نســـتطيع أن نســـتخلص، مل يعـــرف تل وبقـــدر م
ـــاذا يجـــب  ـــرب واألشـــمل. م ـــرف الصـــورة األك ـــه مل يع ـــه. إن ـــت ب ـــي لحق ـــب الت ـــو املصائ ه
ـــر أن  ـــا بحاجـــة، يف خضـــم التجـــارب واملحـــن، إىل أن نتذك ـــف أنن ـــا هـــذا عـــن كي أن يخربن
ـــا أن  ـــف ميكنن ـــا، وكي ـــان ال نراهـــا أو نفهمه ـــن األحي ـــر م ـــرب نحـــن يف كث ـــاك صـــورة أك هن

ـــة؟  ـــن إدراك هـــذه الحقيق ـــزاء م ـــم اســـتخالص الع نتعل
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15-21 ترشين األول )أكتوبر(الدرس الرابع

الله واملعاناة البرشية

السبت بعد الظهر
املراجـع األسـبوعية: روميـة 1: 18- 20؛ أيـوب 12: 7- 10؛ رؤيـا 4: 11؛ كولـويس 1: 

16و 17؛ متـى 6: 34؛ أيـوب 10: 8- 12؛ روميـة 3: 1- 4. 

ُه’ "  ـوا لِلَْغـِد، ألَنَّ الَْغـَد يَْهَتـمُّ مِبَـا لَِنْفِسـِه. يَكِْفـي الَْيـْوَم َشُّ آيـة الحفـظ: " ‘َفـالَ تَْهَتمُّ
)متـى 6: 34(. 

إن سـفر أيـوب، وعـىل عكـس كل سـفر آخر من أسـفار الكتاب املقـدس، جاء منفصـالً متاماً   
عـن سـياق أرض وشـعب بنـي إرسائيل قدميـاً. فِبدأً من سـفر التكوين، حيث الوعـد الذي قطعه 
ـًة َعِظيَمـًة" )تكويـن 12: 2(، وصـوالً إىل سـفر الرؤيـا الـذي  الـرب مـع أبـرام قائـالً "فَأَْجَعلَـَك أُمَّ
يصف "املدينة املقدسـة" أورشـليم )رؤيا 22: 19(، نجد أن ما مييّز كل سـفر من أسـفار الكتاب 
املقـدس، سـواء بطريقـة مبـارشة أو غـري مبارشة، هو عالقـة العهد التـي لبني إرسائيـل مع الله. 
لكننـا ال نجـد شـيئاً مـن هـذا القبيـل يف سـفر أيـوب، وال حتـى الحـدث املؤثـر يف تاريخ بني   
إرسائيـل قدميـاً، أال وهـو حـدث الخـروج مـن مـرص. والسـبب املبـارش لذلـك هـو أن مـوىس قد 
كتـب سـفر أيـوب، إضافـة إىل سـفر التكويـن، حـني كان يف مديـان، حيـث مل يكـن الخـروج مـن 

مـرص قـد حـدث بعـد، وهـو مـا يَُفـرّس عـدم ذكـر ذلـك األمـر يف سـفر أيوب. 
ولكـن قـد يكـون هنـاك سـبب آخـر، بـل وهـو سـبب أكـر أهميـة. فـإّن أحـد املواضيـع   
الرئيسـية لسـفر أيـوب، موضـوع معاناة اإلنسـان، هـو موضوع عاملي شـامل. مبعنـى أن املعاناة 
ال تقتـرص عـىل شـعب بعينـه أو زمـان بعينـه. فسـواء كنـا يهـوداً أو أممـني، فإننا جميعـاً نعرف 
شـيئاً عـن ويـالت أيـوب، وكذلـك األمل الناجـم عـن وجودنا يف عامل سـاقط. ورغـم أن آالم أيوب 

كانـت فريـدة مـن نوعهـا، إال أن أيـوب ميثّلنـا جميعـاً فيـام يتعلـق بآالمنـا ومعاناتنـا. 

*نرجـو التعمـق يف موضـوع هـذا الـدرس اسـتعداداً ملناقشـته يـوم السـبت القـادم املوافـق 
)أكتوبـر(. األول  22ترشيـن 
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16 ترشين األول )أكتوبر( األحد

الله يف الطبيعة

اقرأ رومية 1: 18- 20. ما الذي يقوله بولس هنا؟ 
 

يــا لهــا مــن عبــارات موجــزة قويــة. فإنــه يتــم إعــالن الكثــري عــن حقيقــة ووجــود اللــه   
مــن خــالل "الَْمْصُنوَعــاِت"، أي مــن خــالل العــامل املخلــوق، لدرجــة أن النــاس ســيكونون "بــال 
عــذر" لعــدم إميانهــم. يقــول بولــس أنــه مــن خــالل الطبيعــة وحدهــا ميكــن للبــرش أن يَْعلَمــوا 
مــا فيــه الكفايــة عــن وجــود وطبيعــة اللــه بحيــث ســتكون إدانتهــم عادلــة يف يــوم القيامــة إذا 

هــم أنكــروا وجــوده. 
ــوم  ــام أن العل ــه. ك ــود الل ــن وج ــري ع ــا الكث ــف لن ــي يكش ــامل الطبيع ــك يف أن الع ال ش  
ــن  ــا الذي ــن ألجدادن ــق ال ميك ــب الخل ــل حــول عجائ ــا تفاصي ــد كشــفت لن ــة أيضــاً ق الحديث
ــرية  ــة مث ــا نجــد مفارق ــذ أقــل مــن 300 ســنة مضــت أن يتخيلوهــا. وهن ــوا يعيشــون من كان
ــت  ــام قل ــد كل ــن تعقي ــاة م ــا للحي ــدى م ــوم م ــام اكتشــفت العل ــه كل ــك: فإنّ ــامم. كذل لالهت
ــوي الـــ  ــاز الخلي ــا إذ ننظــر إىل الجه ــة. فإنّن ــل الصدف ــا للوجــود مــن قبي ــا جئن املزاعــم يف أنن
"iPhone" أو غــريه، عــىل ســبيل املثــال، ســنجد أن هنــاك َمــن صممــه ليكــون بالشــكل الــذي 
نــراه عليــه، ليعمــل بالطريقــة التــي يعمــل بهــا. ونحــن ال يراودنــا الشــك يف أن هــذا الجهــاز 
قــد تــم تصميمــه ِمــن ِقبــل ُمْخرتعيــه ليعمــل بالطريقــة التــي ُصنــع مــن أجلهــا، وال ميكــن لــه 
بــأي شــكل مــن األشــكال أن يكــون نتاجــاً للصدفــة. لكــن املُحــزن هــو أن كثــرياً مــن النــاس 
ــا إىل الوجــود مــن قبيــل الصدفــة.  ــا قــد جئن ينخدعــون ويصّدقــون املزاعــم التــي تدعــي أنن

اقــرأ أيــوب 12: 7- 10. كيــف تعكــس الكلــات الــواردة يف هــذه اآليــة الفكــرة املقدمــة 
ــة 1: 18- 20؟  يف رومي

 

يخربنــا الكتــاب املقــدس هنــا أيضــاً أن حقيقــة وجــود اللــه منظــورة يف العــامل املخلــوق.   
فعــىل الرغــم مــن أن الطبيعــة ال تعلــن صفــات اللــه بشــكل كامــل نتيجــة حالتهــا الســاقطة، 
إال أنهــا بالتأكيــد تكشــف عــن قدرتــه اإلبداعيــة كخالــق وتكشــف كذلــك عــن جوانــب مــن 

جــوده وصالحــه. 

ـــي  ـــا هـــي عـــى وجـــه الخصـــوص األشـــياء الت ـــة، م ـــني األشـــياء املوجـــودة يف الطبيع ـــن ب م
ـــه؟  ـــدرة وصـــالح الل ـــن ق ـــك ع تتحـــدث إلي
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17 ترشين األول )أكتوبر( االثنني

مل يأٍت يشء إىل الوجود من تلقاء ذاته

هنـاك العديـد مـن الحجج الجيـدة والقوية املؤيدة لوجـود الله. فباإلضافة إىل شـهادة العامل   
ـة "الكونيـة". وهـي الفكـرة التـي تـرى أنه ليـس هناك  املخلـوق، هنـاك أيضـاً مـا يسـمى الُحجَّ
يشء قـد جـاء إىل الوجـود مـن تلقـاء ذاتـه وأن ال يشء ميكنـه أن يَْخلـق نفسـه بنفسـه. وتـرى 
هـذه الفكـرة، بـدالً مـن ذلـك، أن الـيشء املخلـوق قـد ُخلِـَق بواسـطة يشء آخر قبله. وتسـتمر 
هـذه العمليـة إىل أن نتوقـف عنـد يشء غـري مخلـوق، يشء كان موجوداً دامئاً، ومل يكـن أبداً غري 

موجـود. وَمـن ميكـن أن يكـون هـذا سـوى اللـه الذي يتـم وصفـه يف الكتـاب املقدس؟ 

ماذا تعلمنا الفقرات الكتابية التالية عن أصل كل األشياء؟ 
   رؤيا 4: 11  

   كولويس 1: 16و 17  

   يوحنا 1: 1- 3  

 

تعلِّمنـا هـذه النصـوص مـا هـو يف الواقـع مـن أكـر التفسـريات املنطقيـة املتعلقـة بالخلق-   
فهـي تعلّمنـا عـن اللـه رسمدي الوجود. وقـد قام بعض املفكريـن املعارضني متامـاً لفكرة وجود 
اللـه بطـرح اقـرتاح بديـل. فبـدالً مـن أن يكـون اللـه الرسمـدي وكي القـدرة هـو الـذي خلـق 
الكـون، يخربنـا أمثـال هـؤالء املفكريـن أن "ال أحـد" خلـق الكون. بل ونجـد عاملاً مشـهوراً مثل 
سـتيفن هوكينـغ، الـذي يشـغل اآلن املنصـب الـذي كان يشـغله اسـحق نيوتـن، يجـادل أن "ال 

أحـد" خلـق الكون. 
"طاملـا أنـه يوجـد قانـون كالجاذبيـة، فالكـون يسـتطيع وسـيقوم بخلق نفسـه مـن ال يشء"   

رانـدم هـاوس، 2010(، صفحـة 180[. )نيويـورك:  العظيـم  التصميـم  ]سـتيفن هوكينـغ، 
عـىل الرغـم مـن أن هوكينـغ كان لديـه الكثـري من الحسـابات الرياضيـة املتعمقـة واملعقدة   
لوصـف فكرتـه، إال أنـه عـىل املـرء أن يتسـاءل: هـا نحـن نعيـش بعـد أكـر مـن 400 سـنة منذ 
بدايـة الثـورة الصناعيـة؛ ومـع ذلـك، يجـادل واحـٌد من أفضل علـامء العـامل بأن الكـون وكل ما 

فيـه قـد جـاء مـن ال يشء!! إن الخطـأ هـو خطـأ، حتـى وإن نطـق بـه عالِـم عظيـم.

ــبة  ــداً بالنسـ ــم جـ ــن املهـ ــو مـ ــاذا هـ ــوس 3: 19. ملـ ــرأ 1كورنثـ ــياق، اقـ ــذا السـ يف هـ
ــا؟  ــالً أمامنـ ــام ماثـ ــق الهـ ــذا الحـ ــى هـ ــاء عـ ــيحيني اإلبقـ للمسـ
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18 ترشين األول )أكتوبر( الثالثاء

أقدم أسفار الكتاب املقدس

عــىل الرغــم مــن تهويــل أولئــك الذيــن ال يؤمنــون باللــه، فإنــه لــدى أولئــك الــذي يؤمنــون   
ــة  ــة مزمن ــاك معضل ــت هن ــك، كان ــع ذل ــم. وم ــة إلميانه ــن األســباب الوجيه ــد م ــه العدي بالل
ــة  ــي املعضل ــم، وه ــدم إميانه ــم وع ــر كفره ــور لتربي ــر العص ــىل م ــريون ع ــتخدمها الكث اس
املتعلقــة باملعانــاة اإلنســانية والــرش. فكيــف ميكــن للــه أن يكــون كّي الخــري وكي املحبــة وكي 
القــدرة، ومــع ذلــك يكــون الــرش موجــوداً؟ لطاملــا كانــت هــذه النقطــة حجــر عــرة للكثرييــن. 
غــري أن املؤكــد هــو أنَّــه حتــى الشــخص املؤمــن باللــه، الشــخص الــذي اختــرب حقيقــة ومحبــة 

اللــه، يجــد يف بعــض األحيــان صعوبــة يف فهــم ســبب املعانــاة اإلنســانية.  
واملثــري لالهتــامم أيضــاً هــو أن إلــن هوايــت قــد علّمــت مبــا تعلّمــه التقاليــد اليهوديــة بــأن   
مــوىس كتــب ســفر أيــوب يف مديــان. "إن الســنوات الطويلــة يف وســط عزلــة الصحــراء مل تضيــع 
هبــاًء. فــإّن مــوىس مل يكتســب إعــداداً يؤهلــه للعمــل العظيــم املاثــل أمامــه فحســب، ولكنــه 
وبإلهــام مــن الــروح القــدس كتــب ســفر التكويــن وأيضــاً ســفر أيــوب، وهــام الّســفران اللــذان 
كانــا ســيقرأن باهتــامم شــديد ِمــن ِقبــل شــعب اللــه إىل زمــن املنتهــى" )روح النبــوة، موســوعة 

األدفنتســت الســبتيني لتفســري الكتــاب املقــدس، مجلــد 3، صفحــة 1140(.  
ومــا يقولــه لنــا ذلــك هــو أن أحــد أول ِســفرين تــم تدوينهــام يف الكتــاب املقــدس، ِســفر   
أيــوب، يتعامــل مــع املســألة املســكونية املتعلقــة بــاألمل واملعانــاة البرشيــني. معنــى هــذا هــو 
أن اللــه كان يعــرف أن مســألة األمل واملعانــاة ســتكون مســألة عويصــة بالنســبة للبــرش. ولهــذا 
فإنــه منــذ البدايــة أوحــى اللــه ملــوىس يف مديــان بكتابــة قصــة أيــوب يف الكتــاب املقــدس. لقــد 
ــا،  ــا مبفردن ــا ومعاناتن ــة آالمن ــرتك ملواجه ــا ال نُ ــر، أنن ــت مبك ــا أن نعــرف، يف وق ــه لن أراد الل
وبأنــه ســيكون إىل جوارنــا، حيــث أنــه عــىل علــم بــكل مــا نختــربه، وبأنــه ميكــن أن يكــون لنــا 

الرجــاء يف أنــه ســيعمل عــىل تقويــم األمــور يف نهايــة املطــاف. 

ــا 16: 33؛  ــى 6: 34؛ يوحن ــرش؟ مت ــة ال ــن حقيق ــة ع ــة التالي ــرات الكتابي ــا الفق ــاذا تعلمن م
دانيال 12: 1؛ متى 24: 7. 

 

يعلّمنــا الكتــاب املقــدس حقيقــة وجــود اللــه كي املعرفــة والقدرة واملحبــة. ولكنــه يعلّمنا   
أيضــاً أن الــرش واملعانــاة البرشيــة والحــزن هــي أيضــاً أمــور حقيقيــة. لكــن الــرش ليــس عــذراً 
لعــدم إمياننــا باللــه. يف الواقــع، إن قــراءة رسيعــة لســفر أيــوب توضــح أن أيــوب مل يشــك أبــداً 
يف أن اللــه حقيقــة واقعــة، عــىل الرغــم مــن كل مــا كان يعانيــه مــن حــزن وأوجــاع. بــدالً مــن 
ذلــك، كان الســؤال الجائــز قانونيــاً والــذي طرحــه أيــوب هــو: ملــاذا تحــدث لــه هــذه األمــور؟
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ـــف  ـــا. كي ـــا يف عاملن ـــي نراه ـــرشور الت ـــة بال ـــئلة متعلق ـــا أس ـــون لدين ـــي أن تك ـــن الطبيع م
ـــرشور؟  ـــذه ال ـــن ه ـــم م ـــى الرغ ـــه، ع ـــالح الل ـــة يف ص ـــم الثق ـــا أن نتعل ميكنن

19 ترشين األول )أكتوبر( األربعاء

املعضلة املحّرة

اقرأ الفقرات الكتابية التالية يف سفر أيوب. ما هي املسألة التي يصارع معها أيوب؟ ما هو 
السؤال الذي مل يسأله أيوب؟ أيوب 6: 4- 8؛ أيوب 9: 1- 12. 

 

كام جاء يف درس األمس، فإن مسألة وجود الله مل ترد أبداً يف سفر أيوب. بدالً من ذلك،   
كان السؤال هو ملاذا مير أيوب بهذه التجارب؟ وبالنظر إىل كل ما حدث له، فإّن ذلك يعد سؤاالً 

معقوالً ويف محله، خصوصاً ألن أيوب كان مؤمناً بالله. 
فلو أن املحن واملصاعب قد حلت بشخص ملحد، عىل سبيل املثال، فسيكون الجواب عن   
بال معنى  نعيش يف عامل  أننا  يرى  امللحد  فالشخص  نسبياً.  وبسيطاً  سبب حدوث ذلك مبارشاً 
وبال هدف، عامل ال يكرتث ألمرنا. وهكذا يرى مثل هؤالء األشخاص أننا يف وسط هذه القوى 
الطبيعية القاسية وغري املكرتثة، قد نكون يف بعض األحيان ضحايا للتجارب واملحن التي ال تخدم 
أي هدف. فيكف ميكنهم أن يروا يف ذلك هدفاً؟ فإذا كانت الحياة نفسها بالنسبة لهم ال معنى 

لها، فإنه ال بد وأن املعاناة واملحن التي تصاحب هذه الحياة هي أيضاً ال معنى لها. 
ويف حني أن الكثريين قد يجدون هذه اإلجابة غري مقنعة ومستحيلة، إال أنها تبدو منطقية   
وذات معنى بالنسبة ملَن يفرتضون أنه ليس هناك إله. ومن ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لشخص 

مثل أيوب، تعد املعضلة مختلفة. 

اقرأ أيوب 10: 8- 12. كيف تساعدنا هذه الفقرات عى فهم املسائل الرهيبة التي كان يصارع 
معها أيوب؟ 

 

نعم، إن السؤال الذي كان يصارع معه أيوب هو نفس السؤال الذي ال يزال معظم املؤمنني   
بالله يتصارعون معه: إذا كان الله موجوداً، هذا اإلله املحسن املُحب، فلامذا يعاين البرش من 
األمور التي يعانون منها؟ فلامذا يعاين أشخاص "صالحون" مثل أيوب من املصائب واملحن؟ وملاذا 
تبدو معاناتهم ال معنى لها؟ ومرة أخرى نقول، إذا كان الكون بدون إله، فإّن اإلجابة ستكون 
واضحة وبسيطة: إننا نعاين ألننا نعيش يف كون مادي، البرش فيه هم مجرد نتاج صدفة عرضية 

قوامها الذرات والجزيئات. 
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لكن أيوب كان يعرف ما هو أفضل ِمن ذلك. ونحن أيضاً نعرف ما هو أفضل، ولهذا نصارع   
مع مسألة املعاناة واآلالم البرشية.  

20 ترشين األول )أكتوبر( الخميس

"الثيوديسيا"

اقـــرأ روميـــة 3: 1- 4. عـــى الرغـــم مـــن أن الســـياق املبـــاش لهـــذه الفـــرتة هـــو عـــدم أمانـــة 
ـــا  ـــدث عنه ـــي يتح ـــرب الت ـــة األك ـــي القضي ـــا ه ـــد، م ـــه للعه ـــعب الل ـــن ش ـــخاص م ـــض األش بع

ـــه؟ ـــن الل ـــس ع ـــه بول ـــذي يقول ـــا ال ـــا؟ م ـــس هن بول

 

ـــه وأحكامـــه  ـــرب مـــرّبر يف أقوال يتحـــدث بولـــس، مقتبســـاً مزمـــور 51: 4، عـــن كيـــف أن ال  
ـــا هـــي موضـــوع يـــرد ِذكـــره يف أجـــزاء مختلفـــة  )انظـــر روميـــة 3: 4(. إّن الفكـــرة املقدمـــة هن
مـــن الكتـــاب املقـــدس، وهـــو املوضـــوع الـــذي يُعـــرف باســـم "الثيوديســـيا" التـــي هـــي 
ـــل  ـــاول ح ـــي تح ـــرش. وه ـــكلة ال ـــل مش ـــم بح ـــفة يهت ـــا والفلس ـــن الثيولوجي ـــدد م ـــرع مح "ف
ـــب أن  ـــل يج ـــن أي ح ـــث ع ـــرش. وللحدي ـــود ال ـــت وج ـــس الوق ـــه ويف نف ـــود اإلل ـــكلة وج مش
نفـــرتض مســـبقاً وجـــود اإللـــه والـــرش يف الوجـــود. حيـــث أن حـــذف أي أحـــد مـــن طـــريف 
ـــا،  ـــؤال" )ويكيبيدي ـــا كس ـــة طرحه ـــدم صالحي ـــكلة وع ـــاء املش ـــؤدي إىل انقض ـــة ي ـــذه املعادل ه
ـــا  ـــرش. إنه ـــة ال ـــه يف مواجه ـــالح الل ـــم ص ـــألة فَْه ـــي مس ـــيا ه ـــرة(. والثيوديس ـــوعة الح املوس
ـــل  ـــع، إن مجم ـــبوع. يف الواق ـــوال األس ـــه ط ـــا ندرس ـــذي كن ـــر ال ـــدم الده ـــم ق ـــؤال القدي الس
ـــام  ـــن أم ـــه ســـوف يُعل ـــإّن صـــالح الل ـــاً "ثيوديســـيا". ف ـــه هـــو حق ـــم يف حـــد ذات ـــرصاع العظي ال

ـــامل.  ـــرش يف الع ـــرش املنت ـــن ال ـــم م ـــىل الرغ ـــأرسه، ع ـــون ب ـــة والك ـــرش واملالئك الب
"واآلن  قـــد  اتضـــح  كل  شـــك  أو  تســـاؤل  يف  مـــا  يختـــص  بالحـــق  والضـــالل  يف  الـــرصاع    
ـــت   ـــا  اتضح ـــه جانب ـــة  الل ـــرح  رشيع ـــار ط ـــان  ومث ـــج  العصي ـــد. ونتائ ـــل  االم ـــل  الطوي الهائ
أمـــام  انظـــار  كل  الخالئـــق  العاقلـــة. وُعرضـــت  نتائـــج  حكـــم  الشـــيطان، عـــىل  نقيـــض  
ـــه   ـــام  حكمـــة  الل ـــه.  بين ـــد  دانت ـــا.  فأعـــامل  الشـــيطان  ق ـــام  املســـكونة كله ـــه، أم حكـــم  الل
ـــل  ـــرصاع  الهائ ـــه  يف  ال ـــد  رؤيَّ أن  كل  معامالت ـــا. وق ـــت  متام ـــد  تزك ـــه ق ـــه  وصالح وعدل
ـــا"  ـــي  خلقه ـــوامل الت ـــدي  وخـــري  كل  الع ـــؤول  اىل  خـــري  شـــعبه  االب ـــث  ت ـــرت  بحي ـــد  ُدب ق

ـــة 724(. ـــم، صفح ـــرصاع العظي ـــوة، ال )روح النب
ـــن  ـــا مغموري ـــر، كونن ـــم األم ـــا اآلن فه ـــبة لن ـــب بالنس ـــن الصع ـــه م ـــن أن ـــم م ـــىل الرغ وع  
ـــل  ـــَك أن تتخي ـــا، فَلَ ـــبة لن ـــة بالنس ـــّكل صعوب ـــر يش ـــاة )وإذا كان األم ـــة واملعان ـــامل الخطي يف ع
ـــن  ـــاف م ـــة املط ـــنتمكن يف نهاي ـــا س ـــذاك(، إال أنن ـــوب آن ـــن أي ـــد دار بذه ـــه ق ـــد وأن ـــا ال ب م
ـــيطان  ـــع الش ـــرش وم ـــع الب ـــه م ـــه يف كل تعامالت ـــاف الل ـــة وإنص ـــة ومحب ـــالح وعدال ـــة ص رؤي
ـــح  ـــن الواض ـــد؛ م ـــر جي ـــو أم ـــامل ه ـــدث يف الع ـــي أن كل يشء يح ـــذا ال يعن ـــة. ه ـــع الخطي وم
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ـــة،  ـــة ممكن ـــل طريق ـــر بأفض ـــع األم ـــل م ـــه يتعام ـــو أن الل ـــه ه ـــا يعني ـــك. إن م ـــس كذل ـــه لي أن
ـــن  ـــون قادري ـــوف نك ـــا س ـــة، فإنن ـــق بالخطي ـــب املتعل ـــار الرهي ـــي االختب ـــا ينته ـــن عندم ولك
ـــىَل كُلِّ  ـــاِدُر َع ـــُه الَْق ـــرَّبُّ اإِلل ـــا ال ـــَك أَيَُّه ـــَي أَْعاَملُ ـــٌة ِه ـــٌة َوَعِجيبَ ـــني: " ‘َعِظيَم ـــاف قائل ـــىل الهت ع

ـــا 15: 3(.   ـــنَي!’ " )رؤي يِس ـــَك الِْقدِّ ـــا َملِ ـــَك يَ ـــَي طُُرقُ ـــق ِه ـــٌة َوَح ٍء! َعاِدلَ يَشْ

ـــدو  ـــي يب ـــن الت ـــارب واملح ـــم التج ـــى يف خض ـــه، حت ـــّبح الل ـــداً أن نس ـــم ج ـــن امله ـــاذا م مل
ـــل؟ ـــداً أن تُْحَتَم ـــب ج ـــن الصع م

21 ترشين األول )أكتوبر( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــيِحيَّة،  ـــِن املَِس ـــاِع ع ف ـــُم الدِّ ـــص يف ِعلْ ـــيحي يس إس لويـــس ، املتخص ـــب املؤلـــف املس كت  
َن يف  ـــد َدوَّ ـــوت. وق ـــة امل ـــم معضل ـــه لفه ـــن رصاع ـــه وع ـــاة زوجت ـــن وف ـــه ع ـــدث في ـــاً يتح كتاب
ـــه.  ـــان بالل ـــن اإلمي ـــف ع ـــر التوق ـــر( يف خط ـــت )أفك ـــي لس ـــي أنن ـــألة ه ـــي: "املس ـــا ي ـــه م كتاب
ـــذي  ـــتنتاج ال ـــه. إن االس ـــة عن ـــور املروع ـــذه األم ـــل ه ـــّدق مث ـــو أن أص ـــي ه ـــر الحقيق الخط
ـــاه  ـــذي أخش ـــتنتاج ال ـــن االس ـــال’، ولك ـــىل كل ح ـــه ع ـــاك إل ـــس هن ـــس ‘إذن لي ـــو لي ـــاه ه أخش
ـــود  ـــزن املرص ـــد.’ " ]الح ـــام بع ـــكم في ـــوا أنفس ـــه. ال تخدع ـــات الل ـــي صف ـــذه ه ـــو ‘إذن ه ه
)ســـان فرانسيســـكو: هاربـــر ســـان فرانسيســـكو، 1996(، صفحـــة 6و 7[. وهـــذا هـــو أيضـــاً 
الســـؤال الـــذي صـــارع معـــه أيـــوب نفســـه. وكـــام رأينـــا، فـــإّن أيـــوب مل يشـــك يف وجـــود 
ـــه.  ـــات الل ـــق بصف ـــؤال املتعل ـــو الس ـــوب ه ـــه أي ـــارع مع ـــا ص ـــن م ـــالق؛ لك ـــىل اإلط ـــه ع الل
ـــد كان  ـــذا فق ـــاً". ل ـــالً "صالح ـــوب رج ـــة، وكان أي ـــالص وأمان ـــرب بإخ ـــدم ال ـــد خ ـــوب ق كان أي
ـــوب  ـــك كان أي ـــا. ولذل ـــي اختربه ـــاة الت ـــتحقاً للمعان ـــه مس ـــيئاً يجعل ـــل ش ـــه مل يفع ـــرف أن يع
ـــا  ـــم م ـــه، يف خض ـــون بالل ـــن يؤمن ـــاس، الذي ـــن الن ـــريون م ـــأله الكث ـــذي يس ـــؤال ال ـــأل الس يس
ـــا  ـــة كل م ـــذا هـــو يف الحقيق ـــس ه ـــاً؟ أ ولي ـــه حق ـــات الل ـــا هـــي صف ـــآيس: م ـــن م ـــه م يختربون
ـــه.  ـــق بصفات ـــا يتعل ـــه وإمن ـــود الل ـــق بوج ـــؤال ال يتعل ـــه؟ فالس ـــم حول ـــرصاع العظي ـــدور ال ي
ـــرصاع  ـــر التعامـــل مـــع ال ـــا أم ـــي يتضمنه ـــري مـــن األمـــور الت ـــاك الكث وعـــىل الرغـــم مـــن أن هن
ـــن  ـــلََم اب ـــث أَْس ـــب، حي ـــىل الصلي ـــيح ع ـــوت املس ـــك يف أن م ـــاك ش ـــس هن ـــه لي ـــم، إال أن العظي
ـــن للكـــون،  ـــًة" )أفســـس 5: 2(، قـــد أعل ـــًة طَيِّبَ ـــِه َرائَِح ـــًة لل ـــا َوَذِبيَح ـــا، قُْربَانً ـــُه ألَْجلَِن ـــه "نَْفَس الل
ـــه  ـــا أن الل ـــب يربهـــن لن ـــا. إن الصلي ـــة لخالقن ـــة الحقيقي ـــن أي يشء آخـــر، عـــن الطبيع ـــر م أك

ـــه.    ـــوق ب ـــاً الوث ـــا جميع ـــذي ميكنن ـــه ال ـــو اإلل ه
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أسئلة للنقاش
ـــا  ـــه. ك ـــون بالل ـــن ال يؤمن ـــك الذي ـــاة أولئ ـــق مبعان ـــؤال املتعل ـــر يف الس ـــن التفك 1. أمع
رأينـــا، فـــإنَّ هـــؤالء ال يصارعـــون مـــع نفـــس األســـئلة التـــي يصـــارع معهـــا املؤمنـــون باللـــه 
ـــول  ـــاء يف الحص ـــم أي رج ـــس لديه ـــؤالء لي ـــْرَ أّن ه ـــن. َغ ـــآيس واملح ـــون امل ـــا يواجه عندم
ـــاة. ولـــك أن  ـــه مـــن محـــن ومعضـــالت يف الحي ـــول ملـــا يواجهون ـــة أو إيجـــاد حل عـــى أجوب
ـــامل، وهـــم  ـــات واملـــآيس يف هـــذا الع ـــا ميـــرون بالضيق ـــه هـــؤالء عندم ـــا يشـــعر ب ـــل م تتخي
ـــاة بعـــد املـــوت. ال عجـــب  ـــاك حي ـــه ليـــس هن ـــة كل يشء، وأن ـــون أن القـــرب هـــو نهاي يؤمن
ـــا  ـــاة وال يجـــدون له ـــن وغـــر املؤمنـــني ييأســـون مـــن الحي ـــن مـــن امللحدي إذاً يف أن الكثري
معنـــى. وســـتجد أن األدبيـــات العلانيـــة مليئـــة بتعّجبهـــم واحتجاجاتهـــم عـــى كيـــف 
ـــى  ـــا ع ـــم أحزانن ـــى يف خض ـــا إذاً، حت ـــف ميكنن ـــا. كي ـــا فيه ـــاة وكل م ـــى للحي ـــه ال معن أن
ـــي ســـوف  ـــة الت ـــا، عـــى الرغـــم مـــن األســـئلة الصعب األرض، أن نســـتمد الرجـــاء مـــن إميانن

ـــواب؟  ـــى دون ج تبق
ـــذي هـــو أقـــوى  ـــا أن منعـــن التفكـــر يف الصليـــب، ال 2. ملـــاذا مـــن املهـــم جـــداً بالنســـبة لن
ـــا األحـــزان واملـــآيس والـــرشور  ـــه؟ وعندمـــا تكتنفن ـــه وصفات ـــة الل ـــا حـــول محب إعـــالن لدين
ـــن  ـــنا م ـــتخلصه ألنفس ـــا أن نس ـــذي ميكنن ـــاء ال ـــو الرج ـــا ه ـــرها، ف ـــن تفس ـــي ال ميك الت

ـــاة؟ ـــه اآلن يف هـــذه الحي ـــا نواجه ـــكل م ـــة ل ـــج النهائي النتائ
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22-28 ترشين األول )أكتوبر(الدرس الخامس

العن اليوم

السبت بعد الظهر
ـــوب 6: 1- 3؛ 7: 1-  ـــا 11: 11- 14؛ أي ـــوب 3: 1- 10؛ يوحن ـــبوعية: أي ـــع األس املراج

ـــور 8: 4- 6.  ـــوب 7: 17- 21؛ مزم ـــوب 4: 14؛ أي 11؛ يعق

ـــْدَرَة،  ـــَة َوالُْق ـــَد َوالْكََراَم ـــَذ الَْمْج بُّ أَْن تَأُْخ ـــرَّ ـــا ال ـــَتِحق أَيَُّه ـــَت ُمْس ـــظ: "أَنْ ـــة الحف آي
ـــا 4: 11(. ـــْت" )رؤي ـــٌة َوُخلَِق ـــَك كَائَِن ـــَي ِبإَِراَدتِ ـــَياِء، َوِه ـــَت كُلَّ األَْش ـــَت َخلَْق ـــَك أَنْ ألَنَّ

ـــف انتهـــت  ـــة كي ـــني: أوالً، معرف ـــني واضحت ـــوب نحصـــل عـــىل ميزت ـــرأ قصـــة أي ـــا إذ نق إنن  
ـــس.  ـــر وراء الكوالي ـــوين الدائ ـــرصاع الك ـــوب، أي ال ـــة أي ـــة قص ـــة خلفي ـــاً معرف ـــة، وثاني القص
ـــو أن كل يشء يف  ـــوب ه ـــه أي ـــا عرف ـــذا. كل م ـــن ه ـــيئاً م ـــوب ش ـــرف أي ـــع، مل يع وبالطب  
ـــة  ـــه، املصيب ـــض علي ـــآيس تنق ـــب وامل ـــأة املصائ ـــدأت فج ـــرام إىل أن ب ـــا ي ـــىل م ـــه كان ع حيات
ـــذي كان  ـــل ال ـــذا الرج ـــر به ـــى األم ـــك انته ـــد ذل ـــرى. وبع ـــو األخ ـــاة تل ـــرى، واملأس ـــو األخ تل
ـــة  ـــوق كوم ـــزن ف ـــَداد والح ـــن الِح ـــة م ـــش حال ـــوب 1: 3( بعي ِق" )أي ـــرْشِ ـــي الَْم ـــَم كُلِّ بَِن "أَْعظَ

ـــاد. ـــن رم م
ـــك  ـــه، ألن ذل ـــا نحـــاول أن نضـــع أنفســـنا يف موقف ـــوب، دعون وإذ نواصـــل دراســـة ســـفر أي  
ـــذي  ـــزن ال ـــب والح ـــاك والغض ـــل االرتب ـــكل أفض ـــم بش ـــىل أن نفه ـــاعدنا ع ـــأنه أن يس ـــن ش م
ـــك؟  ـــس كذل ـــذا، ألي ـــل ه ـــب عم ـــن الصع ـــون م ـــي أن يك ـــا، ال ينبغ ـــد م ـــربه. وإىل ح كان يخت
وذلـــك ليـــس ألننـــا اختربنـــا مـــا اختـــربه أيـــوب، ولكـــن َمـــن مّنـــا نحـــن، الذيـــن ُولدنـــا يف 
أجســـاد برشيـــة، يف عـــامل ســـاقط، ال يعـــرف شـــيئاً عـــن الحـــرية التـــي تجلبهـــا علينـــا كالً 
ـــَو  ـــا ُه ـــل َم ـــة ونعم ـــرب بأمان ـــة ال ـــعى إىل خدم ـــا نس ـــاً عندم ـــاة، خصوص ـــآيس واملعان ـــن امل م

؟   ُمْســـتَِقيٌم وصـــواٌب يِف َعيَْنـــِي الـــرَّبِّ

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
29 ترشيـــن األول )أكتوبـــر(.
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23 ترشين األول )أكتوبر( األحد

لَْيَتُه َهلََك الَْيْوُم

ـــا  ـــه وكل م ـــا عملت ـــك وكل م ـــد أن حيات ـــوم، تج ـــري مفه ـــبب غ ـــوب. ولس ـــك أي ـــل أن تخي  
ـــدو غـــري معقـــول، أليـــس  ـــك قـــد انهـــار وتـــالىش. هـــذا يب ـــه علي ـــه الل ـــه وكل مـــا أنعـــم ب أنجزت

ـــك. ـــدوث ذل ـــبب لح ـــاك أي س ـــس هن ـــه لي ـــدو أن ـــك؟ فيب كذل
ـــد  ـــل العدي ـــن مقت ـــام أســـفر ع ـــق م ـــن الطري ـــية ع ـــة مدرس ـــت حافل ـــنوات، انحرف ـــذ س من  
ـــه يف  ـــن أن نتوقع ـــا ميك ـــذا م ـــن أن ه ـــد امللحدي ـــال أح ـــياق، ق ـــذا الس ـــال. ويف ه ـــن األطف م
ـــا، ألن  ـــى له ـــل ال معن ـــذا القبي ـــن ه ـــاة م ـــإّن مأس ـــاه. ف ـــدف وال اتج ـــه وال ه ـــى ل ـــامل ال معن ع

ـــه.   ـــى ل ـــه ال معن ـــامل نفس الع
وكـــام رأينـــا، فـــإن جوابـــاً مـــن هـــذا القبيـــل ال يقنـــع الشـــخص املؤمـــن باللـــه. وألن   
ـــه مل يقتنـــع مبثـــل هـــذا الجـــواب أيضـــاً. ولكـــن مـــاذا كان  أيـــوب كان تابعـــاً مخلصـــاً للـــرب، فإنّ
ـــا كان  ـــل إّن كل م ـــوب عـــىل جـــواب أو تفســـري. ب ـــاذا كان التفســـري؟ مل يحصـــل أي الجـــواب، وم
ـــد رافقـــت هـــذا  ـــا ق ـــد وأنه ـــي ال ب ـــع التســـاؤالت الت ـــوب هـــو الحـــزن الشـــديد وجمي ـــدى أي ل

ـــزن.  الح

ـــن ألي  ـــة طـــرق ميك ـــه؟ بأي ـــن حزن ـــة ع ـــوب يف البداي ـــربَّ أي ـــف ع ـــوب 3: 1- 10. كي ـــرأ أي اق
ـــة؟  ـــور ماثل ـــاره ألم ـــع اختب ـــن واق ـــا م ـــوب هن ـــه أي ـــا يقول ـــم م ـــا أن يتفه واحـــد مّن

 

ـــا  ـــد خلقن ـــه ق ـــط ألن الل ـــودون فق ـــا موج ـــه. إنن ـــن الل ـــة م ـــي هب ـــع، ه ـــاة، بالطب إن الحي  
)أعـــامل 17: 28؛ رؤيـــا 4: 11(. إن وجودنـــا يف حـــد ذاتـــه هـــو معجـــزة، وهـــي معجـــزة حـــرّيت 
ـــف  ـــو تعري ـــا ه ـــأن م ـــام بش ـــاق ت ـــىل اتف ـــوا ع ـــامء ليس ـــع، إن العل ـــة. يف الواق ـــوم الحديث العل
ـــن  ـــم م ـــاة. واأله ـــدر الحي ـــق مبص ـــام يتعل ـــري في ـــل بكث ـــم أق ـــاق بينه ـــام أن االتف ـــاة"، ك "الحي

ـــاة.  ـــود الحي ـــبب وج ـــىل س ـــاً ع ـــون متام ـــم ال يتفق ـــو أنه ـــك، ه ذل
ـــتحق  ـــاة تس ـــت الحي ـــامَّ إذا كان ـــأس َع ـــات الي ـــاءل يف لحظ ـــْم يتس ـــا لَ ـــْن ِمنَّ ـــك، َم ـــع ذل م  
ـــن  ـــاذا ع ـــرى، م ـــفة. باألح ـــار املؤس ـــاالت االنتح ـــن ح ـــدث ع ـــن ال نتح ـــاء؟ نح ـــذا العن كل ه
ـــوب؟  ـــى أي ـــام متن ـــاً ك ـــد، متام ـــا مل نول ـــو أنن ـــا ل ـــا حينه ـــد متنين ـــون ق ـــا نك ـــي رمب ـــات الت األوق
ـــدث  ـــن أن يح ـــل يشء ميك ـــاء أن أفض ـــني القدم ـــخاص اليوناني ـــد األش ـــال أح ـــرة، ق ذات م  
ـــا كان  ـــاس. وم ـــن األس ـــد م ـــخص مل يول ـــذا الش ـــو أن ه ـــو ل ـــوت، ه ـــتثناء امل ـــا، باس ـــخص م لش
يعنيـــه هـــذا الشـــخص بذلـــك هـــو أنـــه ميكـــن للحيـــاة أن تكـــون بائســـة للغايـــة لدرجـــة 
أنـــه ســـيكون مـــن األفضـــل لـــو أن الشـــخص مل يـــأيت إىل الوجـــود، وهكـــذا يكـــون مبنـــأى 
ـــامل  ـــذا الع ـــة يف ه ـــاة البرشي ـــق الحي ـــد وأن يراف ـــذي ال ب ـــه وال ـــر من ـــذي ال مف ـــرب ال ـــن الك ع

الســـاقط. 
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هـــل ســـبق وشـــعرت بالطريقـــة التـــي شـــعر بهـــا أيـــوب هنـــا؛ مبعنـــى، هـــل متنيـــت 
ـــد  ـــع، لق ـــاف؟ بالطب ـــة املط ـــك يف نهاي ـــدث ل ـــذي ح ـــا ال ـــك، م ـــع ذل ـــد؟ م ـــك مل تول ـــو أن ل
ـــى  ـــا إذاً أن نتذكـــر، حت ـــك أفضـــل حـــاالً. كـــم هـــو مهـــم بالنســـبة لن شـــعرت بتحســـن وبأن

ـــور.  ـــن األم ـــاء يف تحّس ـــا الرج ـــا، أَنَّ لدين ـــر به ـــي من ـــات الت ـــوأ اللحظ يف أس

24 ترشين األول )أكتوبر( االثنني

الراحة يف القرب

اقرأ أيوب 3: 11- 2٦. ماذا يقول أيوب هنا؟ كيف يواصل رثاء نفسه؟ ماذا يقول أيوب عن املوت؟ 
 

ميكننا فقط أن نتصور الحزن الرهيب الذي كان أيوب املسكني يواجهه. وعىل الرغم من أّن   
خسارة أيوب لكل ممتلكاته وفقدانه لصحته كانت أمراً بالغ الصعوبة، إال أن األصعب واألسوأ 
من كل ذلك هو أن أيوب فقد جميع أبنائه وبناته. فإذا كان فقدان املرء لواحد فقط من أبنائه 
أو بناته هو أمر يصعب تصوره، فام بالك بأيوب الذي فقد أبناءه وبناته كلهم. وقد كان لديه 
عرشة من األبناء والبنات! ال عجب يف أنه متنى املوت. ومرة أخرى نذكّر أنفسنا بأن أيوب مل 
تكن لديه أدىن فكرة عن الخلفية والسبب وراء حدوث كل ذلك. فهل يا تُرى كان أيوب سيشعر 

أنه عىل نحو أفضل لو أنه عرف ما كان يجري وراء الكواليس؟ 
مع ذلك، الحظ ما يقوله أيوب عن املوت. فلو أن أيوب قد مات، فامذا كان سيحدث؟ هل   
كان سيستمتع بنعيم السامء؟ وبفرح وجوده مع الله؟ وبعزف القيثارة مع املالئكة؟ ال، فإنه 
ليس هناك مثل هذا الفكر الالهويت والديانة يف الكتاب املقدس. بدالً من ذلك، ماذا يقول أيوب؟ 

"أليَنِّ قَْد كُْنُت اآلَن ُمْضطَِجًعا َساكًِنا. ِحيَنِئٍذ كُْنُت مِنُْت ُمْسرَتِيًحا" )أيوب 3: 13(.

الكتاب  اقرأ جامعة 9: 5 ويوحنا 11: 11- 14. كيف يتوافق ما يقوله أيوب مع ما يعلّمه 
املقدس حول ما يحدث لإلنسان بعد املوت؟ 

 

إننا نجد يف أحد أقدم أسفار الكتاب املقدس تعبرياً رمبا هو من أقدم التعابري املتعلقة مبا   
ندعوه "حالة املوىت." فإن كل ما أراده أيوب يف تلك املرحلة هو أن يكون "ُمْسرَتِيحاً". فإّن الحياة 
فجأة قد أصبحت قاسية وصعبة ومؤملة للغاية لدرجة أن أيوب تاق إىل املوت، الذي كان يعرف 
أنه عبارة عن رقاد يف القرب. لقد كان أيوب شديد الحزن واألذى لدرجة أنه نىس كل الفرح الذي 
كان له يف الحياة قبل أن تحل عليه الكوارث واملصائب، فتمنى لو أنه كان قد مات حتى عند 

والدته.
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ـــه،  ـــت نفس ـــتقبل. يف الوق ـــأن املس ـــة بش ـــوداً رائع ـــا وع ـــد أن لدين ـــن املؤك ـــيحيني، م كمس
كيـــف ميكننـــا، يف خضـــم املعانـــاة الحاليـــة، أن نتعلـــم تَذكُّـــر األوقـــات الجيـــدة التـــي 

كانـــت لدينـــا يف املـــايض ونســـتخلص منهـــا العـــزاء والراحـــة والســـلوان؟ 

25 ترشين األول )أكتوبر( الثالثاء

آالم اآلخرين

أنهـى أيـوب رثـاءه األول، كام هو مـدّون يف األصحاح الثالث. ويف األصحاحـني التاليني، يقوم   
أليفـاز، أحـد أصدقـاء أيـوب، بإعطـاء محـارضة أليـوب )وسـنعود إىل هـذه املحـارضة يف درس 

األسـبوع القـادم(. ويف األصحاحـني 6و 7، يواصـل أيـوب الحديـث عـن معاناتـه. 

كيـف يُعـرّب أيـوب عن آالمه هنا؟ " ‘لَْيَت كَـْرِب ُوِزَن، َوَمِصيَبِتي ُرِفَعـْت يِف الَْمَواِزيِن َجِميَعَها، 
ألَنََّها اآلَن أَثَْقُل ِمْن َرْمِل الَْبْحِر. ِمْن أَْجِل ذلَِك لََغا كَالَِمي’ " )أيوب 6: 2و 3(.

 

إن هـذا التصويـر املجـازي يعطينـا فكـرة عـن كيـف نظـر أيـوب إىل معاناتـه. فـإذا ُوضعت   
كل رمـال البحـر عـىل جانـب مـن امليـزان ووضعـت "أحزانـه ومصائبـه" عـىل الجانـب اآلخـر، 

فسـتفوق معاناتـه الرمـال يف وزنهـا.
هـذه هـي الطريقـة التـي نظـر بها أيـوب إىل آالمه، فقد كانـت آالمه شـديدة إىل هذا الحد.   
وقـد كانـت هـذه آالمـه وحـده، وال أحـد سـواه. أحيانـاً نسـمع عـن مقولـة "مجمـوع املعانـاة 
البرشيـة". ومـع ذلـك، فـإنَّ هـذه الفكـرة ال تَُعـربِّ عـن الحقيقـة. فنحـن ال نُعـاين كمجموعـات. 
كـام أننـا ال نعـاين آالم أي شـخص آخـر وإمنـا نعـاين اآلالم الخاصـة بنـا. نحن نعرف فقـط آالمنا 
ومعاناتنـا التـي متسـنا. لـذا، فـإن آالم أيـوب، رغـم هولها، مل تكـن أعظم مـن أي آالم ميكن ألي 
شـخص آخـر أن يختربهـا.  أحيانـاً، قـد نقـول للشـخص املتـأمل، "أنـا أشـعر بآالمـك." وقـد نقول 
ذلـك ِبِنيَّـٍة َحَسـنة. لكننـا يف واقـع األمر ال نشـعر بآالم الشـخص، بـل وال ميكننا ذلك. فـإنَّ كل ما 
ميكننـا أن نشـعر بـه هـو اآلالم التي قد تنتابنا اسـتجابة ملعاناة ذلك الشـخص املتـأمل. إذاً، فاآلالم 
التـي يشـعر بهـا املـرء الـذي يـوايس شـخصاً يتأمل هـي آالمه هـو، وليـس آالم الشـخص اآلخر. 

إننـا نسـمع عـن كوارث، سـواء مـن صنع البـرش أو غري ذلك، تتسـبب يف خسـائر يف األرواح.   
ويصيبنـا الذهـول عنـد سـامعنا بأعـداد القتـىل والجرحى. ونحـن بالـكاد ميكننـا أن نتصور مثل 
هـذه املعانـاة الهائلـة. لكـن كـام هو الحال مـع أيوب، وكام هـو الحال مع كل شـخص، منذ آدم 
وحـواء يف جنـة عـدن إىل نهايـة هـذا العـامل، فـإنَّ أي شـخص يعيش عـىل هـذه األرض ال يعرف 

سـوى آالمـه الخاصـة بـه، وليـس أكر مـن ذلك. 
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بالطبـع، نحـن ال نريـد التقليـل من هول معاناة الشـخص املتـأمل، بل ولقد ُدعينا كمسـيحيني   
إىل أن نسـعى إىل املسـاعدة يف تخفيـف آالم النـاس كلـام كان ذلك ممكنا )انظـر يعقوب 1: 27؛ 
متـى 25: 34- 40(. ومـع ذلـك، فإنـه بغـض النظر عـن مدى املعانـاة املوجودة يف العـامل، ينبغي 
أن نكـون شـاكرين ألنـه ال ميكـن ألي برش سـاقط أن يعاين أكـر مام يسـتطيع أن يحتمل. )هناك 

فقـط اسـتثناء واحـد لذلـك، انظر الـدرس رقم 12.(

أمعـــن التفكـــر أكـــرث يف الفكـــرة املتعلقـــة بـــأن املعانـــاة البرشيـــة تقتـــرص عـــى كل شـــخص 
يعـــاين ويتـــأمل لســـبب مـــا. كيـــف يســـاعدك ذلـــك عـــى النظـــر إىل مســـألة املعانـــاة 

ـــيء؟  ـــض ال ـــة بع ـــة مختلف ـــة بطريق البرشي

26 ترشين األول )أكتوبر( األربعاء

اج َوِشيَعُة )بَكََرة( النسَّ

تخيـل الحـوار التـايل. شـخصان يتحـرسان عـىل أن مصـري البرشيـة جمعـاء هو املـوت. وهام   
يجـادالن بأنـه بغـض النظـر عـن مـدى روعـة الحياة التـي يعيشـها اإلنسـان، وبغـض النظر عن 

انجازاتـه، فسـينتهي بـه األمـر يف القـرب. 
وتخيـل أن هـذان الشـخصان هـام متوشـالح، الذي يَـِرد ِذكـره يف الكتاب املقـدس، وصديٌق   
لـه. يقـول متوشـالح لصديقـه، "نعـم، إننـا نعيـش 800 أو 900 سـنة ثـم منـوت. لكن مـا هي الـ 

800 أو 900 سـنة مقارنـة باألبديـة؟ )انظـر األصحـاح الخامـس مـن سـفر التكويـن.( 
وعـىل الرغـم مـن أنـه مـن الصعـب بالنسـبة لنـا اليـوم أن نتخيـل مـا سـيكون عليـه األمـر   
لـو أننـا سـنعيش ملئـات السـنني )فقـد كان ُعْمـر متوشـالح 187 عامـاً عنـد والدة ابنـه المك، ثم 
عـاش متوشـالح 782 عامـاً بعـد ذلـك(. نعـم، فقـد كان عىل النـاس القدامـى )الذين عاشـوا قبل 
الطوفـان( أن يواجهـوا املـوت يف يـوم مـن األيـام. وال بـد وأنهـم هـم أيضـاً قـد اشـتكوا مـن أن 

قصرية.  الحيـاة 

اقرأ أيوب 7: 1- 11. ما هي شكوى أيوب؟ انظر أيضاً مزمور 39: 5و 11؛ يعقوب 4: 14.
 

ـِكيَنة اللتان  لقـد رأينـا يف درس سـابق أن أيـوب كان يسـعى إىل الحصـول عـىل الراحـة والسَّ  
تنجـامن عـن املـوت. إال أننـا نجـد هنـا أن أيوب يشـتي من أن الحيـاة متر برسعـة. إن ما يقوله 
أيـوب هـو أن الحيـاة صعبـة ومليئـة بالكدح واألمل، ثـم تنتهي باملـوت. هذه هـي املعضلة التي 
نواجههـا يف كثـري مـن األحيـان: فإننا نتحرس ِمـن كَْم أنَّ الحيـاة رسيعة وعابرة، حتـى وإن كانت 

الحيـاة حزينة وبائسـة جداً. 
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كتبـت سـيدة سـبتية أدفنتسـتية مقـاالً حول رصاعهـا مع االكتئـاب وكيف أنهـا فكرت حتى   
يف االنتحـار. ومـع ذلـك، كتبـت هـذه السـيدة تقـول: "كان الجزء األسـوأ هـو أنني كنت سـبتية 
أدفنتسـتية تتبع أسـلوب حياة ثَبَُت أنه سـاعدين عىل عيش ‘فرتة أطول مدتها سـت سـنوات.’ " 
ومل يكـن هـذا األمـر ليعنـي يل شـيئاً. فإنّه يف وقـت األمل واملعاناة يكون هناك الكثري من األشـياء 
ش كالً مـن املنطـق والعقالنيـة ويجتاحنا  التـي تبـدو بـال معنـى. وأحيانـاً، يف خضـم آالمنـا، يُهمَّ
األمل والخـوف، وال نـرى يف الحيـاة أمـالً أو رجـاء. فإنـه حتـى أيـوب، الـذي كان يعـرف األمـور 
َـا ِهـَي ِريـٌح،  بشـكل أفضـل )أيـوب 19: 25(، رصخ يف يأسـه وقنوطـه قائـالً: "اُْذكُـْر أَنَّ َحيَـايِت إِمنَّ
َوَعيِْنـي الَ تَُعـوُد تَـَرى َخـرْيًا" )أيـوب 7: 7(. فإنه بالنسـبة أليوب، الذي بدا له شـبح املوت أقرب 
مـن أي وقـت مـى، كان ال يـزال يتحـرس عىل مدى ِقرص الحيـاة، عىل الرغم من مـدى ما كانت 

عليـه حياتـه من تعاسـة يف ذلـك الوقت. 

كيـــف ينبغـــي إلدراكك للســـقوط واملـــوت والوعـــد بالقيامـــة أن يســـاعدك عـــى فهـــم 
مجمـــل املســـألة املتعلقـــة مبـــدى رسعـــة مـــرور الحيـــاة؟ 

27 ترشين األول )أكتوبر( الخميس

" َما ُهَو اإِلنَْساُن؟ " )أيوب 7: 17- 21(

مــرة أخــرى نقــول أنــه يجــب علينــا أن نضــع أنفســنا يف موقــف أيــوب، فنســأل الســؤال   
الــذي طرحــه أيــوب: ملــاذا يفعــل اللــه يب كل هــذا؟ أو، ملــاذا يســمح لهــذه األمــور بــأن تحــدث 
يل؟ مل يــَر أيــوب الصــورة األكــرب. فكيــف ميكنــه ذلــك؟ لقــد عــرف فقــط مــا كان يحــدث حولــه 

ومــا كان يحــدث لــه، ومل يكــن يفهــم أي يشء مــن ذلــك؟
ومن ِمنَّا مل مير بظروف مامثلة؟   

اقــرأ أيــوب 7: 17- 21. مــا الــذي يُعــرب عنــه أيــوب هنــا؟ مــا هــي األســئلة التــي يطرحهــا؟ 
وبالنظــر إىل حالتــه وظروفــه، ملــاذا تبــدو األســئلة منطقيــة جداً؟ 

 

لقــد جــادل بعــض علــامء الكتــاب املقــدس بــأن أيــوب كان يســخر مــن اآليــات الــواردة يف   
مزمــور 8: 4- 6 التــي نصهــا: "فََمــْن ُهــَو اإِلنَْســاُن َحتَّــى تَذكُــَرُه؟ َوابْــُن آَدَم َحتَّــى تَْفتَِقــَدُه؟ 5 
َوتَْنُقَصــُه قَلِيــالً َعــِن الَْمالَئَِكــِة، َومِبَْجــٍد َوبََهــاٍء تَُكلِّلُــُه. تَُســلِّطُُه َعــىَل أَْعــاَمِل يََديْــَك. َجَعلْــَت كُلَّ 
ــك، فاإلشــكالية هــي أن ســفر  ــِه" )انظــر أيضــاً مزمــور 144: 3و 4(. مــع ذل ــَت قََدَميْ ٍء تَْح يَشْ
أيــوب كان قــد كُتــب قبــل ســفر املزامــري بفــرتة طويلــة. ويف هــذه الحالــة، رمبــا يكــون كاتــب 

املزامــري قــد كتــب هــذه األبيــات الشــعرية اســتجابة ملرثــاة أيــوب. 
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ويف كلتــا الحالتــني، فــإن الســؤال "مــا هــو اإلنســان؟" هــو ِمــن أحــد أهــم األســئلة التــي   
ميكننــا أن نســألها. َمــن نحــن؟ ملــاذا نحــن ُهنــا؟ مــا هــو املعنــى والهــدف مــن حياتنــا؟ يف حالــة 
أيــوب، وألنــه كان يعتقــد أن اللــه قــد "اســتهدفه"، فقــد كان أيــوب يتســاءل عــن الســبب الــذي 
يجعــل اللــه يضايقــه. فــإنَّ اللــه عظيــم جــداً وخليقتــه شاســعة جــداً؛ فلــامذا إذاً يتعامــل اللــه 

مــع أيــوب مــن األســاس؟ بــل وملــاذا يهتــم اللــه ألمــر أي واحــد منَّــا مــن األســاس؟ 

اقــرأ يوحنــا 3: 1٦ و 1يوحنــا 3: 1. كيــف تســاعدنا هاتــان اآليتــان عــى فهــم األســباب التــي 
تجعــل اللــه يتفاعــل مع اإلنســانية؟ 

 

ــئ  ــة اآلب نحــو جنســنا الســاقط ميتل ــق واتســاع محب ــاع وعم ــر ارتف ــا إذ ينظ "إّن يوحن  
ــه يدعــوا  ــة، ولكن باإلعجــاب واإلجــالل. وهــو ال يجــد لغــة مناســبة للتعبــري عــن هــذه املحب
ــا  ــِه!’. ي ــى أَْوالََد الل ــى نُْدَع ــا اآلُب َحتَّ ــٍة أَْعطَانَ ــَة َمَحبَّ ــُروا أَيَّ ــا: ‘اُنْظُ العــامل إىل أن ينظــروا إليه
لهــا مــن قيمــة تلــك التــي يضعهــا هــذا األمــر لإلنســان! ومــن خــالل تعّديهــم، أصبــح البــرش 
خاضعــني للشــيطان. ومــن خــالل ذبيحــة املســيح التامــة، واإلميــان باســمه، يصبــح أبنــاء آدم 
أبنــاًء للــه. وقــد عمــل املســيح، باتخــاذه للطبيعــة البرشيــة، عــىل رفــع اإلنســانية" )روح النبوة، 

ــد 4، صفحــة 563(. شــهادات للكنيســة، مجل

28 ترشين األول )أكتوبر( الجمعة

ملزيد من الدرس
"إننا نعيش اليوم يف زمن يعبد فيه الناس الِعلم والعقل. لذا أصبحت ‘األخبار السارة’ التي   
تنادي بها املسيحية أقل وأقل تصديقاً بالنسبة ألمثال هؤالء، وأصبحت كذلك أقل أهمية بالنسبة 
لهم. وقد َضُعَف االميان ببشارة اإلنجيل باعتبارها األساس الذي يبني عليه املرء حياته، وأصبح يف 
نظر هؤالء قليل اللزوم. وبالنسبة لهذه الطريقة من التفكري، يبدو موت ]ابن[ الله عىل الصليب 
تكون  ألمثال هؤالء،  وبالنسبة  مرجحة.  مستبعدة، وغري  إمكانية حدوثه  أمراً  البرش  أجل  من 
الحياة القصرية التي عاشها ]املسيح[ منذ ألفي عام يف أمة ال أهمية لها ]إرسائيل[ كانت حياة 
ال أهمية لها أيضاً، مثل نجمة واحدة بني باليني النجوم، يف كون شاسع جداً وغري مكرتث. لذلك، 
يرى هؤالء أّن موت املسيح عىل الصليب وقيامته مل يعودا ُمْعتََقَدِين هاَمنِي بالنسبة لألشخاص 
العقالنيني. وبالتايل، فإنه من املستحيل أن الكون ككل كان لديه أي اهتامم مبا حدث هنا عىل 
هذا الكوكب الصغري" ]مقتبسة من ريتشارد تارانس، ‘آالم العقل الغريب’ )نيويورك: مطبوعات 
بلنتني، 1991(، صفحة 305[. ما هي املشكلة مع هذه الفكرة املطروحة يف هذا االقتباس؟ ما 
الذي غاب عن ذهن املؤلف؟ ماذا يعلّمنا هذا االقتباس عن حدود ما ميكن "للعلم واملنطق" أن 
يعرفانه عن حقيقة الله ومحبته لنا؟ ماذا يخربنا هذا االقتباس عن الحاجة إىل الرجوع إىل الحق 

املُْعلَن يف كلمة الله بأّن "العلم واملنطق" البرشيني ال ميكنهام سرب غور الله ومحبته لنا؟
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أسئلة للنقاش
ـــة عـــى الســـؤال: "مـــا هـــو اإلنســـان؟" كيـــف تختلـــف  ـــك كمســـيحي اإلجاب 1. كيـــف ميكن

ـــاب املقـــدس؟  ـــه يف الكت ـــذي نعرف ـــه ال ـــون بالل ـــن ال يؤمن ـــك الذي ـــك عـــن أولئ إجابت
ـــوت  ـــوت. إنَّ امل ـــد امل ـــوىت بع ـــه امل ـــذي يجني ـــا ال ـــي، "م ـــا ي ـــكاريث م ـــاك م ـــب كورم 2. كت
هـــو مـــا يحصـــل عليـــه األحيـــاء يف نهايـــة املطـــاف" ملـــاذا ينبغـــي لفهمنـــا ملـــا يحـــدث 
ـــا  ـــل ميكنن ـــوىت؟ ه ـــا امل ـــق بأحبائن ـــا يتعل ـــة في ـــة والطأمنين ـــا الراح ـــوت أن مينحن ـــد امل بع
ـــن  ـــن م ـــالم ومتحرري ـــدون يف س ـــم يرق ـــة أنه ـــن معرف ـــزاء م ـــض الع ـــى بع ـــول ع الحص

ـــاة؟  ـــب الحي ـــاكل ومتاع مش
3. ملـــاذا يف اعتقـــادك يتمســـك النـــاس بالحيـــاة حتـــى يف أتعـــس الظـــروف واألحـــوال، 

ـــوء ورداءة؟ ـــن س ـــاة م ـــه الحي ـــدو علي ـــا تب ـــن م ـــر ع ـــض النظ وبغ
4. قـــم مبناقشـــة مـــا نتعلّمـــه مـــن الصليـــب حـــول قيمـــة البرشيـــة، بـــل وقيمـــة كل 

نفـــس برشيـــة؟ 
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29 ترشين األول )أكتوبر( - 4 ترشين الثاين )نوفمرب(الدرس السادس

لعنٌة بال سبب؟

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: مزمـــور 119: 65- 72؛ أيـــوب 2: 11- 13؛ أيـــوب 4: 1- 21؛ 

روميـــة 3: 19و 20؛ 1كورنثـــوس 3: 19؛ عربانيـــني 12: 5؛ متـــى 7: 1. 

ـــِه؟’ " )أيـــوب  ـــْن َخالِِق ـــُر ِم ُجـــُل أَطَْه ـــَن اللـــِه؟ أَِم الرَّ ـــرُّ ِم ـــاُن أَبَ آيـــة الحفـــظ: " ‘أَاإِلنَْس
 .)17 :4

ـــل  ـــىل األق ـــوب، ع ـــف أي ـــنا يف موق ـــع أنفس ـــة وض ـــىل أهمي ـــايض ع ـــبوع امل ـــا يف األس أكدن  
ـــا  ـــاً اختربن ـــا جميع ـــاً ألنن ـــون صعب ـــر أن يك ـــذا األم ـــي له ـــة، ال ينبغ ـــن ناحي ـــا. فم إىل أي حـــد م
ـــني  ـــا أنفســـنا غارق ـــا، وجدن ـــاً، وإىل حـــد م ـــا جميع ـــى هـــذا أنن ـــوب؛ معن ـــربه أي ـــام اخت ـــيئاً م ش

ـــة.  ـــدو عادل ـــا مل تب ـــد أنه ـــا، واملؤك ـــى له ـــان ال معن ـــن األحي ـــري م ـــدت يف كث ـــاة ب يف معان
ويف حـــني أنـــه يجـــب علينـــا يف بقيـــة دروس هـــذا الربـــع محاولـــة اإلبقـــاء يف أذهاننـــا   
ـــا بحاجـــة أيضـــاً إىل إيجـــاد ومعرفـــة وجهـــة نظـــر األشـــخاص  عـــىل وجهـــة النظـــر هـــذه، إال أنن

اآلخريـــن يف القصـــة، الرجـــال الذيـــن جـــاءوا ملواســـاة أيـــوب. 
ـــا مل يشـــهد  ـــن مّن ـــيشء أيضـــاً. فَم ـــل هـــذا ال ـــن الصعـــب جـــداً عم ـــون م ـــي أن يك وال ينبغ  
ـــا مل يســـَع إىل مواســـاة اآلخريـــن يف آالمهـــم وفقدانهـــم ألحبائهـــم؟  معانـــاة اآلخريـــن؟ وَمـــن مّن
ـــك  ـــا ألولئ ـــي تقوله ـــبة الت ـــامت املناس ـــاد الكل ـــاول إيج ـــه أن تح ـــا يعني ـــرف م ـــا ال يع ـــن مّن َم

ـــك؟  ـــم كذل ـــأمل ألحزانه ـــا وتت ـــزن قلوبن ـــن تح الذي
يف الواقـــع، إن معظـــم ســـفر أيـــوب هـــو عبـــارة عـــن محادثـــات بينـــه وبـــني هـــؤالء   
ـــدو  ـــام يب ـــوالً حين ـــوالً ومقب ـــر معق ـــل األم ـــم أن يجع ـــد منه ـــاول كل واح ـــث يح ـــال، حي الرج
ـــق  ـــاة اإلنســـانية واملأســـاة يف عـــامل ُخل ـــه اســـتعراض ال ينتهـــي مـــن املعان ـــه غـــري معقـــول. إن أن

ـــم.  ـــر واملهت ـــب والقدي ـــه املح ـــل الل ـــن ِقب ِم

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
5ترشيـــن الثـــاين )نوفمـــرب(.
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30 ترشين األول )نوفمرب( األحد

األسئلة العويصة

إن معظـم األحـداث الـواردة يف سـفر أيـوب تحصـل يف األصحاحـني األولـني منـه. وهنا نجد   
الحجـاب الفاصـل بـني السـامء واألرض يـزاح فنحصل عىل ملحة عـن جانب من جوانـب الواقع، 
كان سـيبقى مخفيـاً عّنـا لـو مل يتـم اإلعـالن عنـه يف هذيـن األصحاحـني. فإنـه عـىل الرغـم مـام 
ميكـن لتلسـكوباتنا املُْخرَتَعـة أن تصـل إليـه يف الكـون، إال أنها مل تتمكن بأي شـكل من األشـكال 
مـن أن تعلـن لنـا مـا تـم إعالنـه يف سـفر أيـوب، الـذي كتـب منـذ آالف السـنني يف الصحـراء 
التـي يرّجـح أنهـا تقـع يف مـا يعـرف اليـوم باسـم اململكـة العربيـة السـعودية. يوّضـح لنا سـفر 
أيـوب أيضـاً مـدى االرتبـاط الوثيق بـني العامل الخـاِرق لِلطَِّبيَعة، عـامل الله واملالئكـة، وبني العامل 

الطبيعـي، أي األرض وَمـن يعيشـون عليهـا. 
وبعـد األصحاحـني األّولـني، نجـد أن سـفر أيـوب هـو عبـارة عـن مجـرد حـوار بـني أيـوب   
والرجـال الذيـن جـاءوا ملناقشـة املسـائل الكـربى يف الحيـاة: الديـن، األمل، الفلسـفة، اإلميـان، 

واملـوت.  الحيـاة، 
ولِـَم ال؟ فـإّن مـا حـدث أليـوب كان كفيـالً بإثـارة كل أنـواع التسـاؤالت والنقاشـات. وإنـه   
ملَن السـهل جداً االنشـغال باألمور الدنيوية للحياة واملشـاغل اليومية ونسـيان ما هي املسـائل 
الكبـرية والهامـة. وليـس هنـاك يشء ميكنـه أن يهـز سـباتنا الروحـي ويدفعنـا إىل البـدء يف طرح 

األسـئلة الهامـة سـوى حـدوث مأسـاة، إمـا يف حياتنـا أو يف حيـاة اآلخريـن.  

اقرأ مزمور 119: ٦5- 72. ما الذي يقوله صاحب املزامر؟
 

لقـد متكـن املرنـم مـن رؤيـة الخـري الـذي ينتـج عن املحـن التـي تصيبنـا. يف بعـض األحيان،   
ميكـن للمحـن والباليـا أن تكـون بـركات َخِفيّـة، وذلك ألنهـا تُْرِجعنـا إىل الرب أو تجلبنـا إليه يف 
املقـام األول. فَمـن مّنـا مل يسـمع قصصـاً عن أشـخاص اختربوا أزمـات جعلتهم إمـا يعودون إىل 
اللـه بعـد تركهـم لـه، أو يخضعـون إليـه ألول مـرة يف حياتهـم؟ أحيانـاً، ميكـن للمحـن والباليـا، 
رغـم مـا قد تكون عليه من بشـاعة ومأسـاوية، أن تُسـتخَدم لتعـود علينا بالخري الـذي ميكننا أن 

نـراه مـع مـرور الوقـت. ويف بعـض األحيـان، تبـدو املحـن والباليا تعسـفية وبـال مغزى. 

ـــا، ورأيـــت الخـــر  ـــي اختربته ـــا الت ـــوراء، إىل املحـــن والبالي كيـــف متكنـــت مـــن النظـــر إىل ال
ـــي مل تجلـــب  ـــك املحـــن الت ـــا؟ كيـــف تتعامـــل مـــع تل ـــج عـــن هـــذه املحـــن والبالي ـــذي نت ال

عليـــك أي يشء جيـــد؟  
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31 ترشين األول )أكتوبر( االثنني

َمْن َهلََك َوُهَو بَِريٌء؟

ـــاء  ـــر أصدق ـــف نظ ـــن كي ـــة ع ـــرة الكتابي ـــذه الفق ـــا ه ـــاذا تخربن ـــوب 2: 11- 13. م ـــرأ أي اق
ـــا؟  ـــر به ـــي كان مي ـــروف الت ـــه والظ ـــوب إىل حالت أي

 

ـــوب 2: 11(؛  ـــد" )أي ـــد "موع ـــوا بتحدي ـــا حـــدث، قام ـــن م ـــوب ع ـــاء أي ـــا ســـمع أصدق عندم  
معنـــى هـــذا أنهـــم خططـــوا ألن يأتـــوا معـــاً لرؤيـــة صديقهـــم. وتعكـــس اآليـــات الـــواردة 

أعـــاله أنهـــم ُصعقـــوا مـــام رأوه، وبـــدأوا ينتحبـــون معـــه. 
ووفقـــاً للنـــص الكتـــايب، جلـــس هـــؤالء األصدقـــاء بصمـــت ومل يتفوهـــوا بكلمـــة. فـــام   
ـــه لشـــخص يف ظـــروف مثـــل الظـــروف التـــي كان يختربهـــا أيـــوب؟ مـــع  الـــذي ميكنـــك أن تقول
ذلـــك، فإنّـــه مبجـــرد أن تحـــدث أيـــوب أوالً، كان لـــدى هـــؤالء الرجـــال الكثـــري ليقولـــوه.  

اقرأ أيوب 4: 1- 11. ما ُخالصة كالم أَلِيَفاُز إىل أيوب؟
 

ـــاة  ـــة مواس ـــول كيفي ـــاب ح ـــة لكت ـــون افتتاحي ـــا ألن يك ـــاُز هن ـــه أَلِيَف ـــا قال ـــح م ـــا يصل رمب  
النـــاس يف أحزانهـــم. وميكـــن للفصـــل األول مـــن هـــذا الكتـــاب أن يكـــون بعنـــوان "مـــا ال 
ـــدا أن هـــؤالء الرجـــال  ـــد ب ـــه ق ـــن أن ـــم م ـــىل الرغ ـــم." فع ـــن ومغت ـــه لشـــخص حزي يجـــب قول
ـــاء  ـــدو أن النق ـــاره. فيب ـــن مس ـــرف ع ـــد انح ـــم ق ـــوب، إال أن تعاطفه ـــع أي ـــني م ـــوا متعاطف كان
الدينـــي بالنســـبة ألليفـــاز كان أكـــر أهميـــة مـــن املواســـاة يف حـــد ذاتهـــا. فإنـــه يصعـــب 
تخيـــل شـــخص يذهـــب إىل شـــخص آخـــر ميـــر بظـــروف كتلـــك التـــي كان ميـــر بهـــا أيـــوب 
ويقـــول لـــه بأنـــه يســـتحق كل مـــا يحـــدث لـــه، ألن اللـــه عـــادل وألن األرشار فقـــط هـــم 

الذيـــن يعانـــون معانـــاة مـــن هـــذا القبيـــل.  
ـــتفادة  ـــام االس ـــبب رشوره، ف ـــوب كان بس ـــخص يف أن آالم أي ـــك الش ـــر ذل ـــو فك ـــى ل وحت  
التـــي حصـــل عليهـــا أيـــوب مـــن ســـامع ذلـــك؟ لنفـــرتض أن شـــخصاً كان يقـــود ســـيارته برسعـــة 
ـــك أن  ـــل ميكن ـــادث. ه ـــه يف الح ـــراد أرست ـــع أف ـــد جمي ـــرى وفق ـــيارة أخ ـــدم بس ـــة فاصط فائق
ـــه أن  ـــول ل ـــه ومأســـاته، ويق ـــور، يف خضـــم حزن ـــه عـــىل الف ـــا يذهـــب إلي ـــل أن شـــخصاً م تتخي
ـــه بســـبب تجـــاوزه للرسعـــة املقـــررة؟ إن املشـــكلة يف كالم أليفـــاز مل تتعلـــق فقـــط  ـــه يعاقب الل
ـــا كان  ـــوب وكل م ـــه بأي ـــدم اكرتاث ـــي ع ـــرب ه ـــكلة األك ـــا املش ـــن؛ وإمن ـــئ للدي ـــه الخاط مبفهوم

ـــه.  ـــاين من يع
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ـــن  ـــه م ـــت تعاني ـــا كن ـــاتك، يف خضـــم م ـــك ومواس ـــاس بتعزيت ـــه الن ـــام في ـــت ق ـــر يف وق فك
ـــن  ـــه م ـــذي تعلمت ـــا ال ـــوه؟ م ـــا قال ـــك م ـــوا ل ـــف قال ـــك؟ كي ـــوا ل ـــاذا قال ـــارة وأمل. م خس
ـــة  ـــه إىل تعزي ـــاج في ـــف تحت ـــون يف موق ـــا تك ـــاعدك عندم ـــن أن يس ـــار وميك ـــذا االختب ه

ـــر؟  ـــخص آخ ـــاة ش ومواس

1 ترشين الثاين )نوفمرب( الثالثاء

اإلنسان وخالقه

مل يكـن كالم أليفـاز، يف مسـتهل حديثـه، يتسـم بأيـة لباقـة أو تعاطـف. فـإنَّ مـا قالـه يف   
األسـاس هـو أنـه كان مـن السـهل عـىل أيـوب أن يكـون نوراً وعـزاًء لآلخريـن ما دامـت األمور 
تسـري عـىل مـا يـرام. ويف رأي أليفـاز، فـإّن أيـوب قد "تضايـق" عندمـا أصابته الباليـا، يف حني أنه 
مـا كان ينبغـي أليـوب أن يتضايـق ويشـتي، وذلـك ألن اللـه عـادل. ووفقـاً لزعم أليفـاز، يكون 

الـرش الـذي يصيبنـا رشاً نسـتحقه.

اقرأ أيوب 4: 12- 21. ما هي الحجج األخرى التي قدمها أليفاز أليوب؟ 
 

هنـاك العديـد مـن األمـور الرائعـة التـي ميكن أن ننظـر إليها هنا، مبـا يف ذلـك الطريقة التي   
فهـم بهـا أولئـك طبيعـة وصفـات اإللـه الحقيقـي، حتـى قبل ظهـور األمـة اليهوديـة. يف الواقع، 
إن ِسـفر أيـوب يُظهـر لنـا أنـه كان هناك أشـخاص آخـرون، باإلضافـة إىل اآلباء ]مثـل آدم ونوح 
وإبراهيـم وغريهـم[ وبنـي إرسائيـل الحقـاً، يعرفـون شـيئاً ما عـن الـّرب. يف الحقيقـة، إننا نجد 

هنـا أن أليفـاز يسـعى إىل الدفـاع عـن صفـات الله. 
فـإّن مـا سـمعه أليفـاز "يِف الَْهَواِجـِس ِمـْن ُرَؤى اللَّيْـِل" كان مـن نَـواٍح كثـرية فكـراً الهوتيـاً   
سـليامً )انظـر مزمـور 103: 14؛ إشـعياء 64: 7؛ روميـة 3: 19و 20(. فإننـا كبـرش عبارة عن طني، 
زائلـني، وميكـن لنا أن نُْسـَحق بسـهولة كالعثة )الفراشـة(. وبالطبع، هل ميكن إلنسـان أن يكون 

اً وصالحـاً مـن الله؟ أكـر ِبـرَّ
ومـن ناحيـة أخـرى، كان كالم أليفـاز مبتـذالً وخارجـاً عـن املوضـوع. فـإنَّ املسـألة مل تكـن   
تتعلـق مبـا إذا كان أيـوب أفضـل مـن اللـه. هـذه مل تكن شـكوى أيـوب. لقـد كان كالم أيوب يف 
معظـم الوقـت يـدور حـول كـم كان بائسـاً، وكـم كان يعـاين، ومل تكـن شـكواه أنه أبّر مـن الله. 
ومـع ذلـك، يبـدو أنَّ أليفـاز قـد قـال كل هـذا رداً عـىل مـا قالـه أيوب. فعـىل كل حـال، إذا   
كان اللـه عـادالً، وإذا كان السـوء يصيبنـا نتيجـة رشورنـا، إَِذاً فـال بـد وأن يكـون أيـوب قد فعل 
شـيئاً مـا جعلـه مسـتحقاً لـكل ما كان يعـاين منه من محـن وباليا. لذلـك رأى أليفاز أن شـكاوى 
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أيـوب كانـت جائـرة. وحرصـاً مـن أليفـاز عـىل الدفـاع عـن الله، بـدأ بتوبيـخ أيـوب. فباإلضافة 
إىل اقتنـاع أليفـاز بأنـه كان يعـرف الكثـري جـداً عن اللـه، كان يعتقد أيضـاً أن لديه إعالنـاً خارقاً 

مـن نـوع مـا يدعـم بـه موقفـه. مـع ذلك، فـإن املوقـف الـذي اتخـذه أليفـاز كان مغلوطاً. 

ـــوب، حـــول  ـــكالم أليفـــاز إىل أي ـــاذا ميكننـــا أن نتعلـــم مـــن هـــذه القصـــة، املتعلقـــة ب م
كيـــف أننـــا قـــد ال نَُعـــربِّ عـــن موقفنـــا بطريقـــة إيجابيـــة تعمـــل عـــى بنـــاء اآلخريـــن 

ومســـاعدتهم، حتـــى وإن كّنـــا عـــى صـــواب يف موقفنـــا؟ 

2 ترشين الثاين )نوفمرب( األربعاء

ُل الَْغِبيُّ يََتأَصَّ

ـــا  ـــم م ـــه. ومعظ ـــم حجت ـــاز تقدي ـــل أليف ـــوب، يواص ـــفر أي ـــن س ـــس م ـــاح الخام يف األصح  
يقولـــه يف هـــذا األصحـــاح هـــو نفـــس مـــا قالـــه يف األصحـــاح الســـابق، والتأكيـــد عـــىل أن 
ـــوب،  ـــىل أي ـــاز ع ـــري كالم أليف ـــل تأث ـــك أن تتخي ـــط األرشار. ول ـــب فق ـــن تصي ـــب واملح املصائ
ـــتحق أن  ـــن يس ـــه مل يك ـــاً، وبأن ـــون صحيح ـــن أن يك ـــكالم ال ميك ـــذا ال ـــرف أن ه ـــذي كان يع ال

ميـــر بالظـــروف الصعبـــة التـــي كان ميـــر بهـــا. 
ـــأ.  ـــاز كان خط ـــه أليف ـــا قال ـــس كل م ـــاك مشـــكلة، وهـــي أّن لي ـــت هن ـــد كان ـــك، فق ـــع ذل م  
ـــرر ِذكرهـــا يف أجـــزاء أخـــرى  ـــكار يتك ـــا نجـــد نفـــس هـــذه األف ـــك، فإنن ـــن ذل عـــىل العكـــس م

ـــدس.  ـــاب املق ـــن الكت م

كيف تعكس النصوص الكتابية التالية املشاعر املُْعَرب عنها يف أيوب 5؟
   مزمور 37: 10  

   أمثال 2٦: 2  
   لوقا 1: 52  

   1كورنثوس 3: 19  
   مزمور 34: ٦  

   عربانيني 12: 5  
   هوشع ٦: 1  

   مزمور 33: 19  
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3 ترشين الثاين )نوفمرب( الخميس

التّرع يف إصدار األحكام

إنَّ ُجـْزءاً كبـرياً مـام قالـه أليفـاز أليـوب كان صحيحـاً. معنـى هـذا أنـه قـّدم العديـد مـن   
النقـاط السـليمة، وهـي نقـاط نجـد أنـه يتم اإلعـراب عنهـا يف أسـفار الكتاب املقـدس األخرى، 
التـي كتبـت يف وقـت الحـق. ومـع ذلك، فقـد كان ال يزال هنـاك خطأ شـنيع يف رده عىل أيوب. 
املشـكلة مل تتعلـق كثـرياً مبـا قالـه أليـوب؛ كانـت املشـكلة تتعلـق أكـر بالسـياق الذي فيـه قال 
أليفـاز هـذا الـكالم أليـوب.  فـإّن مـا قالـه أليفـاز، الحـق الـذي نطـق بـه، مل يكـن ينطبـق عـىل 

الحالـة املعينـة التـي كان فيهـا أيـوب. )انظـر درس األسـبوع القـادم.(
إنَّ عاملنـا شـديد التعقيـد والرتكيـب، ومـن السـهل النظـر إىل حالـة معينـة ومـن ثـم نتفـّوه   
ببعـض األقـوال، بـل وبعـض آيات الكتـاب املقدس التـي نعتقد أنها تتناسـب مـع املوقف. ورمبا 
هـي تتناسـب بالفعـل. لكنهـا يف كثـري مـن األحيان ال تكـون كذلك. انظـر إىل هذه الفقـرة لروح 
النبـوة حـول كيـف أننـا يف كثـري مـن األحيـان نجلب عـىل أنفسـنا األمور التـي تحدث لنـا. "وال 
توجـد حقيقـة يعلمنـا إياهـا الكتـاب بأكر وضوح مـن حقيقة كـون أعاملنا هي نتيجـة أخالقنا. 
فاختبـارات الحيـاة هـي بدرجـة كبرية مثـرة أفكارنـا وأعاملنا" )الرتبيـة الحقيقة، صفحـة 170(.

هـذه حقيقـة عميقـة وهامـة. ولكن، هـل ميكنك أن تتخيل شـخصاً تقياً حسـن النِّيَّة يأيت إىل   
شـخص مـا ميـر بظـروف كتلك الظـروف التي كان ميـر بها أيوب ويقـرأ له هذا الفقـرة املأخوذة 
مـن روح النبـوة أعـاله؟ )يف بعـض الحـاالت، لألسـف، ميكننـا أن نتصـور حـدوث ذلـك.( لكـن، 
كـم كان سـيكون أفضـل بكثـري لـو أن هذا الشـخص التقي حسـن النِّيَّة قـد اتبع املشـورة التالية 
بـدالً مـن ذلـك؟ "إّن كثرييـن يظّنـون أنّهـم إمّنا مُيّثلـون عدالة الله يف حـني أنّهم يخفقـون إخفاقاً 
تامـاً يف متثيـل رقّتـه وحنانـه وحبّـه العظيـم .  ويف الغالـب ما يكـون الذيـن يقابلونهم بالعبوسـة 
والقسـوة واقعـني تحـت ضغـط التجربة .  إّن الشـيطان يصارع مـع هذه النفـوس ولذلك فالكالم 
القـايس الخـايل مـن العطـف يُثبّـط عزامئهـم ويجعلهم يسـقطون فريسـة لقـّوة املجـّرب" )روح 

النبـوة، خدمة الشـفاء، صفحـة 160-159(.
الحقيقـة هـي، كـام هـو الحـال يف كثـري مـن األحيـان، أن الـذي يحصـل وراء الكواليـس هـو   
أكـر بكثـري مـام كان أليفـاز وكل اآلخريـن يعرفونـه، مبا يف ذلك أيـوب. لذلك، فإنَّ تـرّسع أليفاز 
يف إصـدار األحـكام، حتـى يف ضـوء فهمـه الصحيح للدين، مل يكـن هو اليشء الصـواب الذي كان 

يجـب القيـام بـه يف هـذه الحالة.

اقـرأ متـى 7: 1و 2؛ روميـة 2: 1- 3؛ و1كورنثـوس 4: 5. ملـاذا يجـب أن نبقـي هـذه اآليـات 
الكتابيـة يف أذهاننـا دامئـاً عندمـا نتعامـل مـع أي شـخص، وخصوصـاً أولئك الذيـن نعتقد أنهم 

أخطأوا؟
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إنّـه حتـى لـو كان أليفـاز عـىل صـواب يف أن أيوب قد جلب هـذه املعاناة عىل نفسـه، إال أن   
كالم أليفـاز مل يكـن حكيـامً وال قيـل يف الوقـت املناسـب. إن أيـوب يُعترب رمـزاً للبرشية جمعاء، 
ألننـا جميعـاً منغمسـون يف الـرصاع العظيـم، وجميعنـا نعاين منـه. ونحن جميعـاً، يف مرحلة ما، 
نحتـاج إىل الشـفقة والعطـف، وليـس إىل املحـارضة والوعظ. مـن املؤكد أن للمحـارضات وقتها 
مـاد ينتحب، وتكـون حياتـه مدمرة وأبنـاءه قتىل  ومكانهـا. لكـن عندمـا يجلـس إنسـان عـىل الرَّ
وجسـده مـيء بالقـروح، فعندهـا ال يكون الوقت مناسـباً إللقـاء املحارضات وإصـدار األحكام. 

4 ترشين الثاين )نوفمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــو أليفـــاز مـــن التعاطـــف مـــع أيـــوب. كل مـــا يف األمـــر هـــو أن تعاطفـــه  ـــا، مل يخل كـــام رأين  
جـــاء يف املقـــام الثـــاين، بعـــد أن رأى أن عليـــه أوالً الدفـــاع عـــن صفـــات اللـــه. فبالنســـبة 
ألليفـــاز، ال بـــد وأن معانـــاة أيـــوب الرهيبـــة، يف ظـــل عدالـــة اللـــه، كانـــت بســـبب قيـــام 
ـــاز  ـــتنتجه أليف ـــا اس ـــو م ـــذا ه ـــه. وكان ه ـــدث ل ـــا ح ـــكل م ـــتحقاً ل ـــه مس ـــيشء جعل ـــوب ب أي

فيـــام يتعلـــق بعدالـــة اللـــه. ولهـــذا رأى أليفـــاز أن أيـــوب كان مخطئـــاً يف شـــكواه. 
ـــة يف كل  ـــه َجلِيّ ـــرى عدالت ـــا ن ـــرضورة أنن ـــي بال ـــذا ال يعن ـــّن ه ـــادٌل. لك ـــُه ع ـــد، الل بالتأكي  
َمْوِقـــف يحـــدث يف هـــذا العـــامل الســـاقط. فالحقيقـــة هـــي أننـــا ال نـــرى ذلـــك جليَّـــاً. إنَّ 
ـــزءاً  ـــإّن ج ـــا 20: 12(. ف ـــرضورة )رؤي ـــس اآلن بال ـــن لي ـــيتحققان، ولك ـــة س ـــة والدينون العدال
مـــام يعنيـــه العيـــش باإلميـــان هـــو الثقـــة باللـــه، وبـــأن العدالـــة التـــي نفتقـــر إليهـــا هنـــا 

ســـوف تتضـــح وتتجـــىل يف يـــوم مـــن األيـــام. 
ــاً يف موقـــف بعـــض الكتبـــة  ــاة أيـــوب قـــد تجـــىل أيضـ ــاز مـــن معانـ إنَّ موقـــف أليفـ  
والفريســـيني مـــن املســـيح. فقـــد كان أولئـــك األشـــخاص منشـــغلني جـــداً برغبتهـــم يف أن 
يكونـــوا "أمينـــني" ومتدينـــني لدرجـــة أن غضبهـــم مـــن قيـــام املســـيح بشـــفاء املـــرىض يف 
ـــو  ـــعادتهم، أال وه ـــدر س ـــون مص ـــي أن يك ـــا كان ينبغ ـــاق م ـــد ف ـــى 12( ق ـــر مت ـــبت )انظ الس
شـــفاء املـــرىض وتخليصهـــم مـــن معاناتهـــم. ورغـــم أن كالم املســـيح يف الفقـــرة الكتابيـــة 
ـــدأ  ـــدأ الكامـــن وراءه هـــو مب ـــاس، إال أن املب ـــة مـــن الن ـــاً إىل مجموعـــة معين ـــة كان موّجه التالي
ـــْم  ـــٌل لَُك ـــاً: "َويْ ـــروه دامئ ـــرب أن يتذك ـــة لل ـــرية ومحب ـــم غ ـــن لديه ـــك الذي ـــىل أولئ ـــي ع ينبغ
ـــْم  ـــوَن، َوتََركْتُ ـــِبثَّ َوالَْكمُّ ـــَع َوالشِّ وَن النَّْعَن ُ ـــْم تَُعـــرشِّ ـــَراُؤوَن! ألَنَُّك يِســـيُّوَن الُْم ـــُة َوالَْفرِّ ـــا الَْكتَبَ أَيَُّه
ـــَك"  ـــوا تِلْ ـــِذِه َوالَ ترَْتُكُ ـــوا ه ـــي أَْن تَْعَملُ ـــاَن. كَاَن يَْنبَِغ ـــَة َواإِلميَ ْحَم ـــقَّ َوالرَّ ـــوِس: الَْح ـــَل النَّاُم أَثَْق

)متـــى 23: 23(. 
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أسئلة للنقاش
ــه الشـــخص إىل  ــاج فيـ ــذي يحتـ ــني الوقـــت الـ ــرق بـ ــرف الفـ ــا أن نعـ 1. كيـــف ميكننـ
الشـــفقة والتعاطـــف وبـــني الوقـــت الـــذي يحتـــاج فيـــه إىل أن يُحـــارض، بـــل ورمبـــا إىل 
ـــة  ـــب الرحم ـــى جان ـــئ ع ـــادة أن نخط ـــل ع ـــن األفض ـــو م ـــاذا ه ـــف؟ مل ـــخ والتعني التوبي
ـــا مـــع أولئـــك الذيـــن يعانـــون، حتـــى ولـــو كانـــت معاناتهـــم هـــي  والتعاطـــف عنـــد تعاملن

بســـبب خطاياهـــم وأعالهـــم الرشيـــرة؟ 
ـــف  ـــو املوق ـــا ه ـــوب. م ـــفر أي ـــن س ـــني 4و 5 م ـــاز يف األصحاح ـــدداً كالم أليف ـــرأ مج 2. اق
الـــذي كان ميكـــن لهـــذه الكلـــات أن تكـــون فيـــه صائِبـــة أكـــرث مـــن املوقـــف الـــذي 

اســـتخدمت فيـــه هنـــا؟ 
ـــى  ـــس ع ـــو جال ـــا ه ـــرتاه بين ـــت ل ـــك ذهب ـــوب وبأن ـــاً ألي ـــت صديق ـــك كن ـــرتض أن 3. اف
ـــا  ـــه، م ـــت يف مكان ـــت أن ـــو كن ـــاذا؟ ول ـــه، ومل ـــتقوله ل ـــت س ـــذي كن ـــا ال ـــاد. م ـــة الرم كوم

ـــك؟ ـــاس ل ـــه الن ـــب أن يقول ـــت ترغ ـــذي كن ال
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5-11 ترشين الثاين )نوفمرب(الدرس السابع

العقوبة الجزائية

السبت بعد الظهر
املراجع األسبوعية: أيوب 8: 1- 22؛ أيوب 11: 1- 20؛ إشعياء 40: 12- 14؛ تكوين 6: 

5- 8؛ 2بطرس 3: 5- 7. 

آية الحفظ: " ‘أَإِىَل ُعْمِق اللِه تَتَِّصُل، أَْم إِىَل نَِهايَِة الَْقِديِر تَْنَتِهي؟’ " )أيوب 11: 7(. 

املؤكد هو أن املشكلة املتعلقة باملعاناة اإلنسانية ال تزال ترعب البرشية. فإننا نرى أناساً   
"صالحني" يعانون من مآيس هائلة، يف حني يذهب األرشار دون عقاب يف هذه الحياة. منذ عدة 
سنوات، صدر كتاب بعنوان "ملاذا تحدث األمور الرشيرة لألشخاص الصالحني؟" وقد كان هذا 
إجابة  التوّصل إىل  التي تحاول  السنني  العديدة عىل مدى آالف  املحاوالت  من  الكتاب واحداً 
املتعلق  السؤال  عىل  اإلجابة  من  يتمكن  مل  الكتاب  هذا  فإن  ذلك،  مع  املشكلة.  لهذه  شافية 
باملعاناة اإلنسانية. وقد كتب العديد من الكتّاب واملفكرين اآلخرين عن محاوالتهم للتوّصل إىل 

فهم املعاناة اإلنسانية. لكن ال يبدو أنهم وجدوا األجوبة الصحيحة.
وبالطبع، فإن املعاناة اإلنسانية هي موضوع سفر أيوب، وفيه نواصل إستكشاف األسباب   
التي تجعل األشخاص "الصالحني"، مثل أيوب، يعانون يف هذا العامل. مع ذلك، فإنَّ الفرق الحاسم 
بني ِسفر أيوب وغريه من الكتب هو أن ِسفر أيوب ال يُبنى عىل وجهات النظر اإلنسانية فيام 
يتعلق باملعاناة واألمل )عىل الرغم من أننا نجد الكثري من وجهات النظر هذه يف ِسفر أيوب( 
والسبب يف ذلك هو أنَّ سفر أيوب هو جزء من الكتاب املقدس الذي نتمكن من خالله عىل 

التعّرف عىل وجهة نظر الله ومفهومه ملعضلة املعاناة اإلنسانية.  
الُخطب من رجال جاءوا إىل أيوب ملواساته يف شقائه  وسنقرأ يف هذا األسبوع املزيد من   
وبؤسه. ما الذي ميكننا أن نتعلمه من هؤالء الرجال، خاصة من أخطائهم بينام كانوا يحاولون، 

كام فعل غريهم، التعامل مع معضلة األمل ومعرفة سبب املعاناة اإلنسانية؟ 

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق 12ترشين الثاين )نوفمرب(.
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6 ترشين الثاين )نوفمرب( األحد

املزيد من االتهامات

ـــوب  ـــى أي ـــة، تلّق ـــه الكفاي ـــا في ـــيئاً مب ـــراً س ـــن أم ـــاز مل يك ـــن أليف ـــارضة م ـــي مح وكأّن تَلّق  
ـــدد  ـــاز. لألســـف، كان بل ـــه أليف ـــا قال ـــال شـــيئاً مشـــابهاً مل ـــذي ق ـــدد، ال محـــارضة أخـــرى مـــن بل
ـــك تذهـــب إيل شـــخص  ـــل أن ـــاز. تخي ـــى مـــن أليف ـــوب حت أكـــر فظاظـــة وأشـــد قســـوة عـــىل أي
ـــْم إِىَل  ـــوَك، َدفََعُه ـــِه بَُن ـــأَ إِلَيْ ـــخص: " ‘إِْذ أَْخطَ ـــك الش ـــول لذل ـــم وتق ـــه حتفه ـــع أبنائ ـــي جمي لق

ـــوب 8: 4(. ـــْم’ " )أي ـــِد َمْعِصيَِتِه يَ
ـــني بوضـــوح  ـــوب 1: 5( يب ـــوب )أي ـــري العجـــب، ألن األصحـــاح األول مـــن ســـفر أي وهـــذا يث  
أن أيـــوب كان يقـــدم ذبائـــح نيابـــة عـــن أبنائـــه لهـــذا الســـبب بالـــذات، يف حـــال كانـــوا 
ـــامل  ـــر يف أع ـــام يظه ـــة )ك ـــم النعم ـــني فه ـــا ب ـــاً هن ـــرى تناقض ـــا ن ـــك، فإنن ـــأوا. لذل ـــد أخط ق
وترصفـــات أيـــوب( وبـــني الكلـــامت االفتتاحيـــة لبلـــدد التـــي يكشـــف مـــن خاللهـــا عـــن قســـوة 
ـــة  ـــة يف محاول ـــذه الطريق ـــم به ـــدد كان يتكل ـــو أن بل ـــك، ه ـــن ذل ـــوأ م ـــايِبّ. واألس ـــت ِعَق وتزم

ـــه.  ـــات الل ـــن صف ـــاع ع ـــه للدف من

ـــن  ـــه م ـــه قول ـــتمل علي ـــا يش ـــدى م ـــا م ـــدد، وم ـــة بل ـــي حج ـــا ه ـــوب 8: 1- 22. م ـــرأ أي اق
ـــَرب  الحقيقـــة؟ مبعنـــى، إذا كنـــت ســـتنىس الســـياق املبـــاش لكالمـــه، وتنظـــر إىل املشـــاعر املُْع

ـــدد؟   ـــده يف كالم بل ـــك أن تج ـــذي ميكن ـــد، ال ـــأ، إن ُوج ـــو الخط ـــا ه ـــا ف ـــا هن عنه

 

ـــٍس  ـــْن أَْم ـــُن ِم ـــا نَْح ـــا؟ " ‘ألَنََّن ـــدد هن ـــه بل ـــام يقول ـــري م ـــأ يف الكث ـــاد خط ـــه إيج ـــْن ميكن َم  
ـــا هـــو كالم  ـــدد هن ـــه بل ـــا يقول ـــوب 8: 9(. إّن م ’ " )أي ـــلٌّ ـــىَل األَْرِض ِظ ـــا َع ـــُم، ألَنَّ أَيَّاَمَن َوالَ نَْعلَ
ـــذي يقدمـــه  ـــر ال ـــايب جـــداً )يعقـــوب 4: 14(. أو، مـــا هـــو الخطـــأ يف التحذي قـــوي وصحيـــح وكت
ـــق يف  ـــا يث ـــة إمن ـــة األرضي ـــور الدنيوي ـــه يف األم ـــع أمل ـــذي يض ـــر ال ـــخص الرشي ـــه أن الش بقول
ـــوب 8: 14(؟ إن  ـــوِت" )أي ـــت الَْعْنَكبُ ـــن "بَيْ ـــوخاً م ـــر رس ـــس أك ـــر، لي ـــع األم ـــو يف واق يشء ه

ـــة. ـــة خالص ـــرة كتابي ـــذه فك ه
لعـــل املشـــكلة األكـــرب هـــي أن بلـــدد كان يقـــدم جانبـــاً واحـــداً فقـــط مـــن جوانـــب صفـــات   
ـــه. إّن ذلـــك مثـــال عـــىل كيـــف ميكـــن أن تكـــون ســـاقطاً يف حفـــرة عـــىل هـــذا الجانـــب مـــن  الل
ـــني.  ـــن الحفرت ـــداً يف أي م ـــون متواج ـــك أن تك ـــي ل ـــه ال ينبغ ـــر. فإن ـــب اآلخ ـــق أو الجان الطري
ـــة، يف  ـــة والطاع ـــون والعدال ـــىل القان ـــط ع ـــز فق ـــال، أن يركّ ـــبيل املث ـــىل س ـــخص، ع ـــن لش ميك
ـــرط  ـــز املف ـــداء. إنَّ الرتكي ـــرة والف ـــة واملغف ـــىل النعم ـــز ع ـــر الرتكي ـــخص آخ ـــن لش ـــني ميك ح
عـــىل أي مـــن هذيـــن الجانبـــني عـــادة مـــا يـــؤدي إىل تكويـــن صـــورة مشـــوهة عـــن اللـــه 

ـــدد.  ـــا يف كالم بل ـــة هن ـــكلة مامثل ـــرى مش ـــن ن ـــق. ونح والح
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كبـــرش، ينبغـــي علينـــا أن نســـعى دامئـــاً إىل تحقيـــق التـــوازن الصحيـــح بـــني النامـــوس 
ـــى أحـــد  ـــت ســـتخطئ ع ـــن. إذا كن ـــع اآلخري ـــا م ـــك يف تعامالتن ـــا، وكذل ـــة يف تدينن والنعم
الجانبـــني أو اآلخـــر )ألن الجميـــع يخطئـــون(، فأيهـــا أفضـــل: أن تخطـــيء يف جانـــب 
ـــن،  ـــاء اآلخري ـــع أخط ـــل م ـــر بالتعام ـــق األم ـــا يتعل ـــة، عندم ـــب الرحم ـــدل أو يف جان الع

ـــاذا؟ ومل

7 ترشين الثاين )نوفمرب( االثنني

أقل ما يستحقه إمثك

ــَاَواِت، َفــَاَذا  " ‘أَإِىَل ُعْمــِق اللــِه تَتَِّصــُل، أَْم إِىَل نَِهايَــِة الَْقِديــِر تَْنَتِهــي؟ ُهــَو أَْعــَى ِمــَن السَّ  
ــَرُض  ــُه، َوأَْع ــَن األَْرِض طُولُ ــَوُل ِم ــْدِري؟ أَطْ ــَاَذا تَ ــِة، َف ــَن الَْهاِويَ ــُق ِم ــَل؟ أَْعَم ــاَك أَْن تَْفَع َعَس

ــعياء 40: 12- 14(. ــاً إش ــر أيض ــوب 11: 7- 9؛ انظ ــِر.’ " )أي ــَن الَْبْح ِم

ما هو الحق املُعرب عنه هنا، وملاذا من املهم بالنسبة لنا تذكّر هذا الحق دامئاً؟  
 

إن الكلــامت املذكــورة هنــا هــي تعابــري جميلــة لحقيقــة أن هنــاك الكثــري الــذي ال نعرفــه   
عــن اللــه، وبــأن كل جهودنــا لســرب غــور اللــه بأنفســنا ال تقودنــا ســوى إىل معرفــة القليــل جــداً 
عنــه. مــن املثــري لالهتــامم أن واحــداً مــن الفالســفة األكــر شــهرة يف القــرن العرشيــن، الراحــل 
ريتشــارد روريت، قــال أننــا ســوف لــن نتمكــن أبــداً مــن فهــم الواقــع أو الحقيقــة، ولــذا فإنــه 
علينــا التخــّي عــن املحاولــة. يقــول روريت إنــه علينــا محاولــة التأقلــم مــع الواقــع بــدالً مــن 
ــوج  محاولــة فهمــه. مــن املثــري للدهشــة أن 2600 عامــاً مــن الفلســفة الغربيــة التقليديــة تُت
بهــذا التعبــري الــذي ينــم عــن الهزميــة. فــإذا كان كل البحــث يرتكنــا يف الظــالم، فيــام يتعلــق 
ــذي  ــق- ال ــه مــن خــالل "البحــث" أن يفهــم الخال ــه، إذاً فمــن ميكن ــذي نعيــش في بالواقــع ال
خلــق هــذا الواقــع يف املقــام األول، وهــو بذلــك أعظــم مــن الواقــع؟ وهكــذا أكــد روريت عــىل 

مــا قرأنــاه للتــو مــن الكتــاب املقــدس. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه النصــوص، بــكل مــا فيهــا مــن عمــق، مأخــوذة مــن خطبــة ألقاهــا   
ــه  ــامت كجــزء مــن حجت ــر هــذه الكل ــد اســتخدم صوف ــوب. وق ــث ألي ــق الثال ــر الصدي صوف

ــوب.  ــة ضــد أي الخاطئ

ــا هــو الخطــأ يف  ــر، ولكــن م ــه صوف ــا يقول ــا هــو الصــواب في ــوب 11: 1- 20. م ــرأ أي اق
ــاالً؟ ــه إْج حجت
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مــن الصعــب جــداً أن نفهــم كيــف ميكــن لشــخص أن يــأيت إىل شــخص يعــاين مثــل أيــوب   
ــه أنــه  ــه بشــكل أســايس أنــه يحصــل عــىل مــا يســتحق. ال، يف الواقــع هــو يقــول ل ويقــول ل
يحصــل عــىل أقــل مــام يســتحق. واألســوأ مــن ذلــك هــو أنــه يفعــل كل ذلــك، كــام يف حالــة 

ــه. ــود وســجايا الل ــه للدفــاع عــن ُج ــة من ــن، يف محاول االثنــني اآلخري

ــه أن  ــات اللـ ــة بصفـ ــق املتعلقـ ــا للحقائـ ــرد معرفتنـ ــن ملجـ ــان، ال ميكـ ــض األحيـ يف بعـ
ـــرث  ـــه أك ـــذي نحتاج ـــيء ال ـــو ال ـــا ه ـــة. م ـــورة تلقائي ـــات بص ـــذه الصف ـــس ه ـــا نعك تجعلن

ك نعكـــس صفـــات اللـــه؟ 

8 ترشين الثاين )نوفمرب( الثالثاء

الِعَقاب اإللهي

مام ال شك فيه هو أن أصدقاء أيوب الثالثة كان لديهم بعض املعرفة عن الله. وقد كانوا   
صاِدقني يف جهودهم للدفاع عنه أيضاً. وكام رأينا أيضاً، فإن هؤالء الرجال املَُضلَّلني، مثل كالمهم 
الذي قالوه إىل أيوب )خصوصاً بالنظر إىل السياق الذي قالوا فيه ما قالوه(، كانوا يعلنون بعض 

الحقائق الهامة.
وكانت النقطة األساسية يف حججهم هي الفكرة التي مفادها أن الله هو إله العدل، وبأن   
الخطية تجلب عقاباً إلهياً عىل األرشار، وبركات خاصة عىل املستقيمني. وعىل الرغم من أننا ال 
نعرف الزمن املحدد الذي عاش فيه هؤالء الرجال، لكن مبا أننا نقبل بفكرة أن موىس قد كتب 
سفر أيوب بينام كان يف مديان، فاملرجح هو أنهم عاشوا يف الفرتة الزمنية السابقة لخروج بني 

إرسائيل من مرص. واألمر األكر ترجيحاً أيضاً هو أنهم عاشوا بعد الطوفان. 

اقرأ تكوين ٦: 5- 8. عى الرغم من أننا ال نعرف مدى ما كان يعرفه هؤالء الرجال )أليفاز 
وبلدد وصوفر( عن الطوفان، كيف ميكن أن تكون قصة الطوفان قد أثّرت يف فكرهم الالهويت 

والديني؟ 

 

من الواضح أن قصة الطوفان هي مثال عىل العقاب اإللهي للخطية. فمن خالل الطوفان،   
جلب الله العقاب املبارش عىل أولئك الذين كانوا يستحقونه بشكل محّدد. لكننا نجد هنا أيضاً 
أن مفهوم النعمة معلن كام نرى يف تكوين 6: 8. وقد كتبت روح النبوة أيضاً عن حقيقة أن "كل 
رضبة من رضبات املطارق يف بناء الفلك كانت شهادة للناس" )اآلباء واألنبياء، صفحة 73(. مع 
ذلك، فإنه ميكننا إىل حد ما أن نرى يف هذه القصة مثاالً عىل ما كان أولئك الرجال يعظون به 

أيوب. 
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كيف نرى نفس الفكرة املتعلقة باألحكام العقابية متجلية يف تكوين 13: 13؛ 19: 20- 32؛ 
19: 24و25؟ 

 

سواء عرف كالً من أليفاز وبلدد وصوفر الكثري عن هذه األحداث أو مل يعرفوا، إال أنها تكشف   
لنا عن حقيقة العقاب املبارش الذي يجلبه الله عىل الرش. فإن الله مل يرتك الخطأة لخطاياهم 
ويسمح لهذه الخطايا نفسها بأن تدمرهم. بل لقد كان الله هو العامل املبارش لعقابهم، كام هو 

ر لإلثم والرش.  الحال مع الطوفان. وقد عمل الله يف هذه الحالة بوصفه القايض واملدمِّ

بقـــدر مـــا نريـــد )ويجـــب( أن نركّـــز عـــى صفـــات اللـــه املتســـمة باملحبـــة والنعمـــة 
ـــر يف كل  ـــك؟ فك ـــه كذل ـــة الل ـــة عدال ـــىس حقيق ـــا أن ال نن ـــب علين ـــاذا ال يج ـــران، مل والغف
ـــة  ـــن رضورة العقوب ـــا ع ـــذا أن يخربن ـــي له ـــاذا ينبغ ـــاب. م ـــب دون عق ـــذي يذه ـــرش ال ال

ـــاً؟  ـــور دامئ ـــى الف ـــدث ع ـــد ال تح ـــا ق ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــى ع ـــة، حت اإللهي

9 ترشين الثاين )نوفمرب( األربعاء

بُّ ِبْدَعًة( إذا َخلََق الرب شيئاً )إِِن ابَْتَدَع الرَّ

بعـــد مـــوت كل الشـــخصيات الـــواردة بســـفر أيـــوب بفـــرتة طويلـــة، يـــدّون الكتـــاب   
ــة  ــة األمانـ ــىل الـــرش، ومباركـ ــارش عـ ــي املبـ ــاب اإللهـ ــاالت العقـ ــن حـ ــري مـ ــدس الكثـ املقـ

واالســـتقامة.

م هنا واملتعلق بالطاعة؟ تثنية 6: 24و 25.  ما هو الوعد العظيم املقدَّ
 

ـــذي  ـــار ال ـــربكات واالزده ـــق بال ـــام يتعل ـــد في ـــو الوع ـــد تل ـــيء بالوع ـــم م ـــد القدي إن العه  
ـــىل  ـــة ع ـــا أمثل ـــرى هن ـــا أن ن ـــك، ميكنن ـــه. لذل ـــم ل ـــال إطاعته ـــعبه يف ح ـــىل ش ـــه ع ـــه الل يغدق
ـــن يســـعون  ـــك الذي ـــة أولئ ـــه ألمان ـــة الل ـــق مببارك ـــام يتعل ـــوب في ـــه هـــؤالء الرجـــال ألي ـــا قال م

ـــتقيمة.  ـــة ومس ـــاة تقي ـــش حي ـــاه وعي ـــة وصاي ـــه وإطاع إىل إطاعت
وبالطبـــع، العهـــد القديـــم مـــيء أيضـــاً بالتحذيـــر تلـــو اآلخـــر بشـــأن العقـــاب اإللهـــي   
ـــم، وخصوصـــاً  ـــد القدي ـــن العه ـــري م ـــا نجـــد يف الكث ـــة. إنن ـــيأيت نتيجـــة املعصي ـــذي س ـــارش ال املب
ـــل  ـــي إرسائي ـــه يحـــّذر بن ـــل يف ســـيناء، أن الل ـــي إرسائي ـــع بن ـــه م ـــذي قطعـــه الل ـــد ال بعـــد العه
ـــْم  ـــْل َعَصيْتُ بِّ بَ ـــرَّ ـــْوَت ال ـــَمُعوا َص ـــْم تَْس ـــم. "َوإِْن لَ ـــم معصيته ـــه عليه ـــد تجلب ـــا ق ـــأن م بش

ـــل 12: 15(.  ـــْم" )1صموئي ـــىَل آبَائُِك ـــاَم َع ـــْم كَ ـــرَّبِّ َعلَيُْك ـــُد ال ـــْن يَ ، تَُك بِّ ـــرَّ ـــْوَل ال قَ
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اقـــرأ ســـفر العـــدد 1٦: 1- 13. مـــاذا يعلّمنـــا هـــذا الحـــدث عـــن حقيقـــة العقـــاب والقصـــاص 
اإللهيـــني؟

 

نقـــرأ يف اآليـــات الكتابيـــة أعـــاله أن العصـــاة قـــد أُبيـــدوا. وقـــد كان عقابهـــم رهيبـــاً. لذلـــك   
ـــؤالء  ـــه ه ـــد واج ـــل لق ـــِك." ب ـــِك يَُؤدِّبُ ـــرة أنَّ "ِعْصيَانُ ـــاد بفك ـــي االعتق ـــري املنطق ـــن غ ـــه م فإن
ـــة،  ـــم. ويف هـــذه الحال ـــم وعصيانه ـــه بســـبب خطيئته ـــن الل ـــارش م ـــي املب ـــاب اإلله ـــاس العق الن
ـــريت.  ـــد تغ ـــا ق ـــة ذاته ـــني الطبيع ـــدو أن قوان ـــه؛ ويب ـــدرة الل ـــارق لق ـــالن الخ ـــرى اإلع ـــن ن نح
ــْم،  ــا لَُهـ ــْم َوكُلَّ َمـ ــا َوابْتَلََعتُْهـ ــِت األَْرُض فَاَهـ ــًة َوفَتََحـ بُّ ِبْدَعـ ــرَّ ــَدَع الـ ــْن إِِن ابْتَـ " ‘َولِكـ  
ـــدد  ـــفر الع .’ " )س ـــرَّبِّ ـــِد اْزَدَرْوا ِبال ـــْوَم قَ ـــُؤالَِء الَْق ـــوَن أَنَّ ه ـــِة، تَْعلَُم ـــاًء إِىَل الَْهاِويَ ـــوا أَْحيَ فََهبَطُ

 .)30  :16
إن الفعـــل " ابْتَـــَدَع " هنـــا مشـــتق مـــن نفـــس الكلمـــة األصـــل "َخلَـــَق" املســـتخدمة يف   
تكويـــن 1: 1. لقـــد أراد الـــرب أن يعـــرف الجميـــع أنـــه هـــو نفســـه الـــذي قـــام بشـــكل فـــوري 

ـــاة.  ـــىل العص ـــة ع ـــذه العقوب ـــب ه ـــارش بجل ومب

10 ترشين الثاين )نوفمرب( الخميس

املوت الثاين

مـــن املؤكـــد أن أعظـــم وأقـــوى إعـــالن للدينونـــة العقابيـــة ســـيكون يف زمـــن املنتهـــى،   
حـــني يتـــم هـــالك األرشار، وهـــو مـــا يســـمى يف الكتـــاب املقـــدس "املـــوت الثـــاين )رؤيـــا 
ـــذي  ـــائع ال ـــوت الش ـــني امل ـــوت وب ـــذا امل ـــني ه ـــط ب ـــا الخل ـــب علين ـــع، ال يج 20: 14(. وبالطب
يختـــربه كل نســـل آدم. إن املـــوت الثـــاين هـــو املـــوت الـــذي ســـيعمل آدم الثـــاين، يســـوع 
املســـيح، عـــىل تجنيـــب األبـــرار مـــن اختبـــاره يف زمـــن املنتهـــى )1كورنثـــوس 15: 26(. ويف 
ـــد  ـــة العه ـــوهدت يف أزمن ـــي ُش ـــات الت ـــض العقوب ـــابه لبع ـــاين، املش ـــوت الث ـــإن امل ـــل، ف املقاب
ـــوا  ـــوا ومل يقبل ـــن مل يتوب ـــأة الذي ـــىل الخط ـــزل ع ـــي تن ـــارشة الت ـــه املب ـــة الل ـــو عقوب ـــم، ه القدي

الخـــالص باملســـيح. 

اقرأ 2بطرس 3: 5- 7. ماذا تخربنا كلمة الله عن مصر الهالكني؟ 
 

"إن النـــار تنـــزل مـــن عنـــد اللـــه مـــن الســـامء، واالرض تتكـــرس واالســـلحة املخفيـــة يف   
ـــد  ـــار. لق ـــور تشـــتعل بالن ـــس الصخ ـــة ونف ـــار محرق ـــا ن ـــن فجواته ـــا تخـــرج. فتخـــرج م أعامقه
ـــدة وتحـــرتق أيضـــا االرض وكل  ـــذوب بحـــرارة متوق ـــارص ت ـــور. والعن ـــوم املتقـــد كالتن جـــاء الي
ـــة  ـــه كتل ـــدو كأن ـــطح االرض يب ـــرس 3: 10 (. وس ـــي 4: 1؛ 2 بط ـــا )مالخ ـــي فيه ـــات الت املصنوع
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ـــألرشار.  ـــالك ل ـــة واله ـــت الدينون ـــه وق ـــي. ان ـــار تغ ـــن الن ـــعة م ـــرية واس ـــة : بح ـــدة ذائب واح
ـــعياء 34: 8( " ]روح  ـــون’ ) إش ـــوى صهي ـــل دع ـــن أج ـــزاء م ـــنة ج ـــام س ـــوم انتق ـــرب ي ‘الن لل

ـــة 726[. ـــم، صفح ـــرصاع العظي ـــوة، ال النب
عـــىل الرغـــم مـــن أنـــه ميكـــن للخطيـــة أن تجلـــب تأديبهـــا وعقابهـــا عـــىل املذنـــب، إال   
ـــة  ـــارش مبعاقب ـــكل مب ـــه بش ـــه نفس ـــا الل ـــوم فيه ـــاً يق ـــاك أوقات ـــو أن هن ـــد ه ـــن املؤك ـــه م أن
ـــامل  ـــذا الع ـــاة يف ه ـــح أن كل املعان ـــوب. صحي ـــاء أي ـــال أصدق ـــام ق ـــاً ك ـــأة، متام ـــة والخط الخطي
قـــد نجمـــت عـــن الخطيـــة، لكنـــه ليـــس صحيحـــاً أن كل معانـــاة يعانيهـــا اإلنســـان هـــي عقـــاب 
مـــن اللـــه عـــىل خطيـــة اُرتكبـــت. واملؤكـــد أن أيـــوب مل يعـــاين بســـبب خطايـــاه، وكذلـــك 
ـــون يف  ـــا منخرط ـــي أنن ـــة ه ـــن. الحقيق ـــخاص آخري ـــة بأش ـــرى املتعلق ـــاالت األخ ـــم الح معظ
ـــه، يف خضـــم  ـــار الســـارة هـــي أن ـــن األخب ـــا. لك ـــاول أذيتن ـــدواً يح ـــا ع ـــم، ولدين ـــرصاع العظي ال
ـــباب  ـــت األس ـــاً كان ـــا. وأي ـــاع عن ـــا والدف ـــه موجـــود لنجدتن ـــرف أن الل ـــا أن نع ـــك، ميكنن كل ذل
ـــن  ـــن، نح ـــذه املح ـــة له ـــج الحالي ـــت النتائ ـــام كان ـــا، ومه ـــي نواجهه ـــا الت ـــن والبالي وراء املح
لدينـــا اليقـــني يف محبـــة اللـــه. وهـــي محبـــة عظيمـــة وفائقـــة تجلّـــت مـــن خـــالل ذهـــاب 
املســـيح إىل الصليـــب مـــن أجلنـــا، وهـــو عمـــل فيـــه الوعـــد القاطـــع بوضـــع نهايـــة لـــكل 

معانـــاة وأمل. 

ـــاش مـــن  ـــاة شـــخص مـــا هـــي عقـــاب مب ـــا أن نكـــون عـــى يقـــني مـــن أن معان كيـــف ميكنن
ـــه  ـــا اتباع ـــا هـــو أفضـــل أســـلوب ميكنن ـــك، م ـــن ذل ـــد م ـــا التأك ـــه؟ وإذا مل يكـــن مبقدورن الل
ـــن  ـــه نح ـــاين من ـــا نع ـــع م ـــل م ـــى يف التعام ـــل وحت ـــأمل، ب ـــخص املت ـــذا الش ـــع ه ـــل م للتعام

ـــا؟  ـــن محـــن وبالي م

11 ترشين الثاين )نوفمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
كـــام ُذكـــر ســـابقاً يف دروس هـــذا الربـــع، مـــن املهـــم أن نحـــاول أن نضـــع أنفســـنا يف   
مـــكان شـــخصيات القصـــة ألن قيامنـــا بذلـــك يســـاعدنا عـــىل فهـــم دوافعهـــم وأفعالهـــم. فإنهـــم 
مل يـــروا املعركـــة الدائـــرة وراء الكواليـــس كـــام نراهـــا نحـــن. فـــإذا نحـــن وضعنـــا أنفســـنا 
يف مكانهـــم، فإنـــه ال ينبغـــي أن يكـــون مـــن الصعـــب بالنســـبة لنـــا أن نـــرى الخطـــأ الـــذي 
ـــِدرون  ـــوا يُْص ـــد كان ـــوب. لق ـــاة أي ـــق مبعان ـــام يتعل ـــر في ـــدد وصوف ـــاز وبل ـــن أليف ـــه كالً م ارتكب
أحكامـــاً هـــم يف الحقيقـــة غـــري مؤهلـــني إلصدارهـــا. "إنـــه ملـــن الطبيعـــي جـــداً بالنســـبة للبـــرش 
االعتقـــاد بـــأن املـــآيس الكـــربى هـــي دليـــل مؤكـــد عـــىل أن َمـــن يُبـــىل بهـــا قـــد ارتكـــب جرائـــم 
ـــا  ـــاً مـــا يكونـــون مخطئـــني يف حكمهـــم. فإنن ـــة؛ لكـــن البـــرش غالب ـــا مهول فادحـــة واقـــرتف خطاي
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ال نعيـــش يف زمـــن دينونـــة اللـــه. وال يـــزال كال مـــن الـــرش والخـــري مختلطـــني، واألحـــداث 
ـــذي يضعهـــم  ـــاس الخـــط الفاصـــل ال ـــرُب الن ـــان، يَْع ـــكل. ويف بعـــض األحي ـــة تحـــل عـــىل ال الرهيب
ـــل.  ـــه ال يتدخ ـــم، والل ـــلطته عليه ـــيطان س ـــارس الش ـــا مي ـــة. وعنده ـــه الواقي ـــة الل ـــارج رعاي خ
ولقـــد ابتـــىل أيـــوب بشـــدة، وســـعى أصدقـــاؤه إىل جعلـــه يعـــرتف بـــأن معاناتـــه كانـــت 
ـــه  ـــوروا حالت ـــد ص ـــدان. وق ـــه م ـــعور بأن ـــه إىل الش ـــك إىل َدفع ـــعوا كذل ـــة، وس ـــة الخطي نتيج
ـــص  ـــده املُخلِ ـــم عـــىل عب ـــم عـــىل حكمه ـــه وبّخه ـــرياً؛ لكـــن الل ـــاً كب ـــوب خاطئ ـــو كان أي ـــام ل وك
ـــدس،  ـــاب املق ـــري الكت ـــبتيني لتفس ـــوعة األدفنتســـت الس ـــوة، موس ـــات روح النب ـــني" )تعليق األم
ـــع  ـــا م ـــة تعاملن ـــأن كيفي ـــن بش ـــون حذري ـــة إىل أن نك ـــا بحاج ـــة 1140(. إنن ـــد 3، صفح مجل
ـــن الســـهل  ـــون م ـــان يك ـــض األحي ـــه يف بع ـــد أن ـــن املؤك ـــانية. م ـــاة اإلنس ـــألة املعان ـــل مس مجم
ـــجائر  ـــن للس ـــخص مدّخ ـــة ش ـــال، إصاب ـــبيل املث ـــىل س ـــا. ع ـــخص م ـــاة ش ـــباب معان ـــة أس معرف
ـــن  ـــاذا ع ـــن م ـــك؟ لك ـــن ذل ـــاطة م ـــر بس ـــون أك ـــر أن يك ـــن لألم ـــل ميك ـــة. فه ـــان الرئ برسط
ـــب  ـــل يُعاق ـــداً؟ فه ـــة أب ـــان الرئ ـــون برسط ـــم وال يصاب ـــوال حياته ـــون ط ـــن يدخن ـــك الذي أولئ
ـــد ال  ـــر، ق ـــدد وصوف ـــاز وبل ـــل أليف ـــا، مث ـــر؟ إنن ـــب اآلخ ـــام ال يعاق ـــني بين ـــد املدخن ـــه أح الل
ـــم إذا  ـــاً ال يه ـــه تقريب ـــا، إن ـــى م ـــه. ومبعن ـــون من ـــام يعان ـــاس م ـــاين الن ـــاذا يع ـــاً مل ـــرف دامئ نع
ـــاة  ـــتجابة ملعان ـــه اس ـــا نفعل ـــو م ـــم ه ـــا يه ـــرف. إن م ـــخص أَْم مل نع ـــاة الش ـــبب معان ـــا س عرفن

ـــاً.  ـــني متام ـــة مخطئ ـــوب الثالث ـــاء أي ـــة كان أصدق ـــذه النقط ـــا. ويف ه ـــي نراه ـــن الت اآلخري

أسئلة للنقاش
ـــه يف  ـــة الل ـــة يف عدال ـــا الثق ـــف ميكنن ـــن كي ـــزايئ ع ـــاب الج ـــة العق ـــا حقيق ـــاذا تُعلِّمن 1. م

ـــور اآلن؟  ـــه األم ـــدو علي ـــا تب ـــم م ـــى الرغ ـــى ع ـــاف، حت ـــة املط نهاي
ـــه.  ـــوب يف معانات ـــدث ألي ـــا كان يح ـــاً كل م ـــوا حق ـــة مل يفهم ـــال الثالث ـــؤالء الرج 2. إن ه
ـــل  ـــكل كام ـــم بش ـــن ال نفه ـــا؟ فنح ـــع جميعن ـــال م ـــو الح ـــذا ه ـــس ه ـــر، ألي ـــى آخ ومبعن
ـــاة اإلنســـانية. إذاً، كيـــف ينبغـــي لهـــذا اإلدراك أن يســـاعدنا عـــى أن نكـــون  أســـباب املعان
أكـــرث تعاطفـــاً مـــع أولئـــك الذيـــن يعانـــون؟ وكـــا ُذكـــر أعـــاله، كـــم هـــو مـــن املهـــم 

ـــا؟  ـــخص م ـــاة ش ـــة وراء معان ـــباب الحقيقي ـــة األس ـــاً معرف أيض
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 12-18 ترشين الثاين )نوفمرب(الدرس الثامن

دٌم بريء

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: أيـــوب 10؛ إشـــعياء 53: 6؛ روميـــة 3: 10- 20؛ أيـــوب 15: 

14- 16؛ أيـــوب 1: 18- 20؛ متـــى 6: 34. 

ـــَرى"  ـــوٍر الَ تُ ـــاُن ِبأُُم ـــى َواإِليَق ـــا يُْرَج ـــُة مِبَ ـــَو الثَِّق ـــاُن َفُه ـــا اإِلميَ ـــظ: "َوأَمَّ ـــة الحف آي
)عربانيـــني 11: 1(.

صـــارع الكاتـــب الجزائـــري، ألبـــري كامـــو، مـــع مســـألة املعانـــاة اإلنســـانية. ويف كتابـــه   
ــب األمل  ــي تجلـ ــل التـ ــكل العلـ ــز لـ ــوَن كرمـ ــتخدَم الطاعـ ــون"، اسـ ــوان "الطاعـ ــذي بعنـ الـ
ـــه  ـــاً نتيجـــة إصابت ـــاً مروع ـــي صغـــري ميـــوت موت ـــد صـــور مشـــهداً لصب ـــاة لإلنســـانية. وق واملعان
ـــذي كان  ـــب ال ـــاة للطبي ـــهدوا املأس ـــن ش ـــة الذي ـــد الكهن ـــال أح ـــك، ق ـــد ذل ـــري. وبع ـــاء خط بوب
متواجـــداً هنـــاك أيضـــاً، "إنَّ هـــذا الـــذي يحـــدث مثـــري لالشـــمئزاز ألنـــه يتجـــاوز إدراكنـــا 
البـــرشي. ولكـــن رمبـــا يتعـــني علينـــا أن نحـــب مـــا ال نســـتطيع إدراكـــه." عندهـــا قاطعـــه 
الطبيـــب بغضـــب قائـــالً: "ال، أيهـــا األب الكاهـــن. أنـــا لـــدّي فكـــرة مختلفـــة جـــداً عـــن 
ـــال  ـــا األطف ـــرض فيه ـــروف يتع ـــة ظ ـــة أي ـــض محب ـــأبقى أرف ـــايت س ـــوم وف ـــه إىل ي ـــة. فإن املحب
ـــة  ـــرش، الطبع ـــع والن ـــة للطب ـــاج الدولي ـــورك: فينت ـــون )نيوي ـــو، الطاع ـــربت كام ـــب" ]أل للتعذي

األوىل، 1991(، صفحـــة 218[.
ـــس  ـــا لي ـــة ســـطحية ومنقوصـــة مل ـــوب: أجوب ـــاه يف قصـــة أي ـــا رأين يعكـــس هـــذا املشـــهد م  
ـــا  ـــي قدمه ـــة الت ـــا، أن األجوب ـــب هن ـــل الطبي ـــام فع ـــوب، ك ـــرف أي ـــد ع ـــيط. فلق ـــل بس ـــه ح ل
ـــف  ـــو: كي ـــدي ه ـــإن التح ـــك، ف ـــه. ولذل ـــذي كان يعيش ـــع ال ـــع الواق ـــب م ـــاؤه مل تتناس أصدق
ميكننـــا إيجـــاد أجوبـــة منطقيـــة ومعقولـــة ملـــا يبـــدو يف غالـــب األحيـــان أنـــه بـــال معنـــى؟ 

ســـنواصل يف هـــذا األســـبوع ســـعينا وراء الحصـــول عـــىل أجوبـــة منطقيـــة. 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
19ترشيـــن الثـــاين )نوفمـــرب(.
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13 ترشين الثاين )نوفمرب( األحد

احتجاج أيوب

كان كالً مـن أليفـاز وبلـدد وصوفـر ُمَحقـني يف أن اللـه يعاقـب الـرش. لكـن هـذه النقطـة،   
لألسـف، ال تنطبـق عـىل موقـف أيـوب. فـإن معاناة أيـوب مل تكن مسـألة عقاب جـزايئ. مل يكن 
اللـه يعاقـب أيـوب بسـبب خطايـاه، كام كان سـيفعل الحقـاً مع كال مـن قورح وداثـان وأبريام. 
كـام أن أيـوب مل يكـن يجنـي مـا قـد زرعـه، كام ميكـن أن يكون هو الحـال يف كثري مـن األحيان. 
ال، بـل لقـد كان أيـوب رجـالً صالحـاً وتقياً؛ فإنَّ الله نفسـه قد قـال ذلك عن أيـوب )انظر أيوب 
1: 8(، ولذلـك فـإن أيـوب مل يكـن يسـتحق مـا قد حـدث له، وكان أيـوب يعرف أنه ال يسـتحق 

ذلـك. وهـذا مـا جعل شـكواه قاسـية ومريـرة جداً. 

مـاذا أيـوب 10. مـا الـذي يقولـه أيـوب للـه هنـا، وملـاذا يبدو مـا يقوله أيـوب منطقيـاً جداً 
بالنظـر إىل ظروفه؟ 

 

أال يسـأل املؤمنـون باللـه أسـئلة مشـابهة عندمـا تصيبهـم مأسـاة كبـرية؟ أال يقولـون ملـاذا   
خلقتنـي يـارب مـن األسـاس؟ أو، ملـاذا تفعـل هـذا يب؟ أو، أ مل يكن مـن األفضل لـو مل أولد عىل 

أن أُْخلـق وأواجـه كل هـذا؟ 
ومـرة أخـرى نقـول أن مـا صّعـب األمـر عـىل أيـوب هو أنـه كان يـدرك أنـه كان أمينـاً لله.   
وقـد رصخ إليـه قائـالً: " ‘يِف ِعلِْمـَك أيَنِّ لَْسـُت ُمْذنِبًـا، َوالَ ُمْنِقـَذ ِمـْن يَـِدَك’ " )أيـوب 10: 7(.

هنـاك مفارقـة صعبـة: فإنـه عـىل عكـس مـام قالـه أصدقـاؤه، مل يكـن أيـوب يعـاين بسـبب   
خطايـاه. بـل إن ِسـفر أيوب نفسـه يُعلّـم عكس ما كان ينادي بـه أصدقاء أيوب: لقـد كان يعاين 
أيـوب هنـا عـىل وجـه التحديـد ألنـه كان أمينـاً جـداً لله. ويؤكـد األصحاحـان األوالن من سـفر 
أيـوب عـىل هـذه النقطـة. لكـن أيـوب مل يكن لديـه أدىن ِعلـم بأن هـذا كان السـبب، وحتى لو 

َعلِـم، فعـىل األرجـح أن ذلـك كان سـيجعل مرارتـه وإحباطه أسـوأ. 
وعـىل الرغـم مـن أن حالـة أيـوب كانـت فريـدة مـن نوعهـا، إال أنهـا كونيـة الطابـع أيضـاً،   
مـن حيـث أنهـا تتعامـل مع املسـألة الكونيـة املتعلقة باملعانـاة اإلنسـانية، وخاصـة عندما تبدو 
املعانـاة غـري متناسـبة مـع الـرش الـذي رمبـا يكـون اإلنسـان قد اقرتفـه. فهنـاك فرق شاسـع بني 
أن تتجـاوز الحـد األقـى للرسعـة فتحصل عـىل غرامة تجـاوز الرسعة وبني أن تتجـاوز الرسعة 

فتقتـل شـخصاً مـا أثنـاء قيامـك بذلك. 

ما الذي ميكنك أن تقوله لشخص يعتقد أنه يعاين ظلاً وبطريقة غر منصفة؟
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14 ترشين الثاين )نوفمرب( االثنني

ِكِّ ُم الزَّ الدَّ

يِكِّ"  م الزَّ كثرياً ما نسمع عن معاناة "األبرياء". بل إن الكتاب املقدس يستخدم عادة عبارة "الدَّ  
م الرَبِيء" )إشعياء 59: 7؛ إرميا 22: 17؛ يوئيل 3: 19(، يف سياق االعتداء عىل شخص ما أو  أو "الدَّ
حتى قتله دون أن يكون ذلك الشخص مستحقاً ملا يحدث له من رضر وأذيَّة. وبالنظر إىل مفهوم 
يِكِّ" الوارد ذكره يف الكتاب املقدس، سنجد أن عاملنا، وكام نعلم جميعاً، ميء بالعديد  ُم الزَّ " الدَّ

من األمثلة عىل ذلك.
من ناحية أخرى، يتحدث الكتاب املقدس عن حقيقة اإلثم والفساد البرشيني، وهو األمر   
الذي يجعلنا نسأل عن معنى الرباءة، أو أن يكون املرء بريئاً. فإذا كان الجميع قد أخطأوا، وإذا 
كان الجميع قد انتهكوا رشيعة الله، فَمن هو الشخص الربيء حقاً؟ وكام قال أحدهم ذات مرة، 

"إن شهادة ميالدك هي دليل عىل ذنبك."
وعىل الرغم من أن الالهوتيني وعلامء الكتاب املقدس قد تناقشوا وتجادلوا، لعدة مئات من   
السنني، حول طبيعة عالقة البرش باإلثم، إال أن الكتاب املقدس واضح يف اإلشارة إىل أن الخطية 
قد أثّرت يف البرشية جمعاء. إننا ال نجد فكرة اإلثم البرشي يف العهد الجديد فقط. بدالً من ذلك، 

نحن نجد أن العهد الجديد يستكشف ويضيف إىل ما تم الكتابة عنه بتوسع يف العهد القديم. 

ماذا تعلمنا الفقرات الكتابية التالية عن حقيقة الخطية؟ 1ملوك 8: 46؛ مزمور 51: 5؛ أمثال 
20: 9؛ إشعياء 53: 6؛ رومية 3: 10- 20. 

 

بصفة  اللَه  يَْعِرِف  أي شخص  لكن  اإلثم.  يتعلق مبوضوع  فيام  املقدس واضح جداً  الكتاب   
شخصية، وحصل عىل ملحة عن صالح وقداسة الله، يعرف حقيقة اإلثم البرشي. وبهذا املعنى، 

ّضع واألطفال الصغار(.  َمن ِمنَّا "بريء" حقا؟ )وسوف ال نتطرق اآلن إىل مسألة براءة الرُّ
املعنى هو مل  البرش؛ وبهذا  ككل  أيوب آمثاً  النقطة. فقد كان  ولكن هذه ليست حقاً هي   
يكن بريئاً، كام أن أبناءه مل يكونوا أبرياء. ومع ذلك، ما الذي فعله أيوب أو فعله أبناؤه وبناته 
ليستحقوا املصري الذي القوه؟ أ ليس هذا هو السؤال الجوهري الذي تطرحه البرشية فيام يتعلق 
باملعاناة واألمل؟ أما أيوب، وعىل نقيض حجج ومرافعات أصدقائه التي كانت "حصون من طني" 

)أيوب 13: 12(، كان أيوب يعرف أن ما يحدث له مل يكن شيئاً يستحقه.

كيـــف ميكـــن الختبـــار معرفـــة اللـــه وقداســـته، األمـــر الـــذي يجعـــل إمثنـــا مؤملـــاً، أن 
ــا الَحْتِمّيـــة إىل الصليـــب؟ ــاعدنا عـــى إدراك حاجتنـ يسـ
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15 ترشين الثاين )نوفمرب( الثالثاء

مصائر غر عادلة

اقرأ أيوب 15: 14- 1٦. ما هي الحقيقة التي يقدمها أليفاز أليوب؟ 
 

ـــأن  ـــق ب ـــام يتعل ـــرون( في ـــل اآلخ ـــام فع ـــة )ك ـــق بالحقيق ـــاز ينط ـــرة، كان أليف ـــذه امل يف ه  
ـــا عـــىل األرض؛ وكذلـــك  ـــاة هن ـــة للحي ـــة هـــي حقيقـــة عاملي البـــرش جميعهـــم آمثـــون. إن الخطي
املعانـــاة واألمل. وكـــام نعلـــم أيضـــاً، فـــإن كل معانـــاة البـــرش يف نهايـــة املطـــاف تنتـــج عـــن 
ـــة.  ـــاً هام ـــا دروس ـــاة ليعلّمن ـــتخدام املعان ـــه اس ـــه ميكن ـــك يف أن الل ـــاك ش ـــس هن ـــة. ولي الخطي
ـــل  ـــزل الزغ ـــون يع ـــرارة األت ـــدة ح ـــقة، ويف ش ـــور املش ـــعبه يف ك ـــز ش ـــا يجي ـــرياً م ـــه كث "إن الل
مـــن الذهـــب الحقيقـــي يف األخـــالق املســـيحية" )روح النبـــوة، اآلبـــاء واألنبيـــاء، صفحـــة 

 .)106
ـــرى  ـــي ال ن ـــات الت ـــن األوق ـــاذا ع ـــاة. م ـــة باملعان ـــق متعلق ـــكلة أعم ـــاك مش ـــك، هن ـــع ذل م  
ـــم فصـــل الزغـــل  ـــن مل يت ـــك الذي ـــاة أولئ ـــاذا عـــن معان ـــاة واألمل؟ م ـــأيت مـــن املعان ـــا خـــرياً ي فيه
عـــن الذهـــب يف أخالقهـــم ألنهـــم ميوتـــون عـــىل الفـــور؟ مـــاذا عـــن أولئـــك الذيـــن يعانـــون وال 
ـــه الحقيقـــي أو أي يشء عنـــه؟ مـــاذا عـــن أولئـــك الـــذي جعلتهـــم معاناتهـــم  ـــداً اإلل يعرفـــون أب
ـــة  ـــا تجاهـــل هـــذه األمثل ـــه؟ نحـــن ال ميكنن ـــة تجـــاه الل يشـــعرون باملـــرارة والغضـــب والكراهي
ـــكاب  ـــني بارت ـــا مذنب ـــا يجعلن ـــك رمب ـــا بذل ـــإن قيامن ـــيطة؛ ف ـــة بس ـــا يف صيغ ـــة وضعه أو محاول

ـــوب.  ـــىل أي ـــا املشـــتكون ع ـــي اقرتفه ـــاء الت ـــس األخط نف
أيضـــاً، مـــا هـــو الـــيشء الجيـــد الـــذي ينشـــأ عـــن املصـــري الـــذي تلقـــاه الحيوانـــات يف حرائـــق   
ـــن  ـــاة، وم ـــد الحي ـــىل قي ـــزال ع ـــي ال ت ـــطء وه ـــات بب ـــذه الحيوان ـــرتق ه ـــث تح ـــات، حي الغاب
ـــوارث  ـــون يف الك ـــن يقتل ـــاس الذي ـــن آالف الن ـــاذا ع ـــاً؟ أو م ـــاً ومروع ـــاً فظيع ـــوت موت ـــم مت ث
الطبيعيـــة؟ مـــا هـــي الـــدروس املحتملـــة التـــي ميكنهـــم هـــم أو عائالتهـــم أن يتعلموهـــا عندمـــا 
يجتاحهـــم املـــوت جميعـــاً إثـــر الكـــوارث الطبيعيـــة؟ كـــام ميكـــن للمـــرء أن يســـأل أســـئلة 
ـــن  ـــاَمن الذي ـــول الِْغلْ ـــل وح ـــب، ب ـــرشة فحس ـــوب الع ـــاء أي ـــل أبن ـــول مقت ـــس ح ـــة لي منطقي
ـــِه"  ـــاُر الل ـــاء بواســـطة "نَ ـــوا أحي ـــن ُحرق ـــك الذي ـــوب 1: 15( أو أولئ ـــيِْف" )أي ـــدِّ السَّ ـــوا "ِبَح قتل
ـــوب 1: 17(.  ـــيِْف" )أي ـــدِّ السَّ ـــوا "ِبَح ـــن قتل ـــن الذي ـــاَمن اآلخري ـــك الِْغلْ ـــوب 1: 16( أو أولئ )أي
أيـــاً كان الـــدروس الـــذي رمبـــا يكـــون أيـــوب وأصدقـــاؤه قـــد تعلموهـــا، وأيـــاً كانـــت   
ــاة  ــة حيـ ــد أن نهايـ ــن املؤكـ ــوب، فمـ ــة أيـ ــة أمانـ ــيطان نتيجـ ــا الشـ ــي تلقاهـ ــة التـ الهزميـ
ـــة.  ـــت عادل ـــور ليس ـــذه األم ـــي أن ه ـــة ه ـــة. الحقيق ـــدو عادل ـــون ال تب ـــن يعان ـــخاص الذي األش

وهـــي ليســـت حســـنة أو منصفـــة. 
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ـــوت  ـــوام مي ـــتة أع ـــر س ـــن العم ـــغ م ـــل يبل ـــوم. طف ـــة الي ـــات مامثل ـــه تحدي ـــن نواج ونح  
ـــيارتها  ـــن س ـــحب م ـــاً تس ـــر 20 عام ـــن العم ـــغ م ـــاة تبل ـــدل؟ فت ـــذا ع ـــل ه ـــان، فه ـــن الرسط م
ـــادث  ـــل يف ح ـــال تُقت ـــة أطف ـــا ثالث ـــدل؟ أم لديه ـــذا ع ـــل ه ـــياً، فه ـــا جنس ـــداء عليه ـــم االعت ويت
ـــام 2011؟  ـــزال ع ـــوا يف زل ـــن قتل ـــاين الذي ـــاذا عـــن الــــ 19000 ياب ـــل هـــذا عـــدل؟ م ســـيارة، فه
ـــة؟ وإذا مل  ـــة عادل ـــذه العقوب ـــل ه ـــرتاف يشء جع ـــني باق ـــخصاً مذنب ـــل كان الــــ 19000 ش فه

ـــاً.  ـــادالً أيض ـــن ع ـــم مل يك ـــإن موته ـــك، ف ـــر كذل ـــن األم يك
هذه هي األسئلة الصعبة.   

16 ترشين الثاين )نوفمرب( األربعاء

يكفي اليوم...

ــم يف  ــم وصفه ــن ت ــك الذي ــوري ألولئ ــر الف ــر يف املص ــة وفك ــة التالي ــات الكتابي ــرأ اآلي اق
النصوص الكتابية. ثم اسأل نفسك السؤال: ما مدى عدالة الحياة يف تعاملها معهم؟ 

   أيوب 1: 18- 20  
   تكوين 4: 8  

   خروج 12: 29و 30  
   2صموئيل 11: 17  

   إرميا 38: 6  
   متى 14: 10  

   عربانيني 11: 35- 38  

 

عكــس الكتــاب املقــدس حقيقــة قاســية عــن الحيــاة يف عاملنــا الســاقط: فالــرش واملعانــاة   
ــزاع بعــض  ــم انت ــث يت ــه، حي ــة الل ــراءة الســطحية لكلم ــان. إن الق ــان وواقعي ــران حقيقي أم
ــأن  ــة ب ــرة الخاطئ ــن أن تُعطــي أي شــخص الفك ــام، ميك ــياقها الع ــن س ــة م النصــوص الكتابي
الحيــاة هنــا عــىل األرض عادلــة ومنصفــة وحســنة، وبأنــه إذا بقينــا أمنــاء للــه فــإّن املعانــاة 
واألمل لــن يصيباننــا. مــن املؤكــد أنــه ميكــن لألمانــة للــه أن يكــون لهــا أجرهــا العظيــم اآلن، 
لكــن هــذا ال يعنــي أنهــا توفــر حاجــزاً تامــاً يفصلنــا عــن اختبــار املعانــاة واألمل. وإننــا لنجــد يف 

قصــة أيــوب مثــال عــىل ذلــك. 
يف املوعظــة عــىل الجبــل، قــّدم املســيح موعظــة قويــة عــن ســبب حاجتنــا إىل الثقــة باللــه   
ــد اســتخدم  ــدي. وق ــأكل، أو نــرشب، أو نرت ــامم بشــأن مــا ســوف ن وعــدم االنشــغال واالهت
ــة يف  ــا الثق ــاذا ميكنن ــا مل ــح لن ــة توض ــة دروس حي ــون مبثاب ــة لتك ــن الطبيع ــة م ــيح أمثل املس
ــوا لِلَْغــِد،  صــالح اللــه لتلبيــة احتياجاتنــا. ثــم نطــق املســيح بهــذه الكلــامت الشــهرية: "فـَـالَ تَْهتَمُّ

ُه" )متــى 6: 34(.  ــْوَم رَشُّ ــي الْيَ ــِه. يَْكِف ــا لَِنْفِس ــمُّ مِبَ ــَد يَْهتَ ألَنَّ الَْغ
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ُه". فــإنَّ املســيح مل ينكــر وجــود الــرش، حتــى بصفــة يوميــة،  الحــظ عبــارة "يَْكِفــي الْيَــْوَم رَشُّ  
ــا  ــك، لقــد اعــرتف املســيح بانتشــار ووجــود الــرش يف حياتن ــا. عــىل العكــس مــن ذل يف حياتن
ــه  ــه الل ــإن املســيح، كون ــا؟ ف ــذا يف عاملن ــرش هك ــرش منت ــك وال ــل ذل ــف ال يفع ــة. وكي اليومي
ــه،  ــخص أن يعرف ــن ألي ش ــام ميك ــري م ــر بكث ــامل أك ــرش يف الع ــن ال ــرف ع ــداً، كان يع متجس

ــق؟  ــه الخال ــك بالل ــرش بالفعــل، فــام بال ــري عــن ال ــا جميعــاً نعــرف الكث واملؤكــد هــو أنن

ـــن  ـــه م ـــون علي ـــاة أن تك ـــن للحي ـــا ميك ـــر( م ـــا الكث ـــل )أو رمب ـــذوق القلي ـــا مل يت ـــن مّن َم
ـــرش أن  ـــذا ال ـــود ه ـــة وج ـــيح بحقيق ـــرتاف املس ـــن الع ـــف ميك ـــرارة؟ كي ـــة وم ـــدم عدال ع

ـــاة؟  ـــن أمل ومعان ـــه م ـــا يجلب ـــرش وم ـــم ال ـــوة، يف خض ـــزاء والق ـــا الع ـــاعد يف منحن تس

17 ترشين الثاين )نوفمرب( الخميس

أمور غر منظورة

اقــرأ أمثــال 3: 5. عــى الرغــم مــن أنهــا فقــرة كتابيــة مشــهورة، مــا هــي الرســالة الهامــة 
التي تحملها هذه الفقرة لنا، خاصة يف سياق ما كُّنا ندرسه يف هذا الربع حتى اآلن؟ 

 

عــىل الرغــم مــن أن حالــة أيــوب كانــت قاســية إىل أقــى حــد، إال أنهــا تعكــس الحقيقــة   
املحزنــة املتعلقــة باملعانــاة اإلنســانية يف عاملنــا الســاقط. ونحــن لســنا بحاجــة إىل قصــة أيــوب 
أو حتــى قصــص أخــرى ميكننــا قراءاتهــا يف الكتــاب املقــدس لــرى هــذه الحقيقــة. فإننــا نــرى 
املعانــاة واألمل مــن حولنــا يف كل مــكان. يف الواقــع، نحــن جميعــاً، إىل حــد مــا، نعيــش املعانــاة 

واألمل. 
ْهــِر ثـُـمَّ يَْنَحِســُم َويـَـرْبَُح  "اإَِلنَْســاُن َمْولـُـوُد الَْمــْرأَِة، قَلِيــُل األَيَّــاِم َوَشــبَْعاُن تََعبًــا. يَْخــُرُج كَالزَّ  

ــوب 14: 1و2(.  ــُف" )أي ــلِّ َوالَ يَِق كَالظِّ
ــاة،  ــا تفســري املعان ومــرة أخــرى نجــد أن الســؤال الــذي نتصــارع معــه هــو: كيــف ميكنن  
تلــك املعانــاة التــي تبــدو غــري منطقيــة وبــال معنــى بالنســبة لنــا، املعانــاة التــي يُســفك فيهــا 

ــربيء؟  ــدم ال ال
وكــام تظهــر األصحاحــات األوىل مــن ســفر أيــوب، وكــام يعلــن الكتــاب املقــدس يف أماكــن   
أخــرى، فــإن الشــيطان هــو كائــن حقيقــي وهــو الســبب، املبــارش أو غــري املبــارش، للكثــري مــن 
املعانــاة واألمل. وكــام رأينــا يف الــدروس األوىل مــن هــذا الربــع )انظــر درس 2(، فــإن منــوذج 
الــرصاع العظيــم يعمــل بشــكل جيــد جــداً يف مســاعدتنا عــىل التعامــل مــع حقيقــة الــرش يف 

عاملنــا. 
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مــع ذلــك، فإنــه مــن الصعــب يف بعــض األحيــان أن نفهــم ملــاذا تحــدث األمــور. يف بعــض   
األحيــان، بــل يف كثــري مــن األوقــات، تكــون األمــور التــي تحــدث ال معنــى لهــا. ويف مثــل هــذه 
األوقــات، حــني تحــدث أمــور ال نفهمهــا، نحتــاج إىل أن نتعلــم الثقــة يف صــالح اللــه. نحتــاج 
إىل أن نتعلــم الثقــة باللــه حتــى عندمــا ال تكــون األجوبــة جليــة واضحــة، وعندمــا ال ميكننــا أن 

نــرى شــيئاً جيــداً يــأيت مــن الــرش واملعانــاة مــن حولنــا. 

ـــوٍر  ـــاُن ِبأُُم ـــى َواإِليَق ـــا يُْرَج ـــُة مِبَ ـــَو الثَِّق ـــاُن َفُه ـــا اإِلميَ ـــني 11: 1، "َوأَمَّ ـــة يف عرباني ـــول اآلي تق
ـــق  ـــا يتعل ـــه في ـــة بالل ـــم الثق ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــا، كي ـــي نراه ـــور الت ـــن األم ـــَرى." م الَ تُ
ـــة  ـــى اآلن، بأي ـــوب حت ـــفر أي ـــن س ـــاه م ـــا قرأن ـــالل م ـــن خ ـــا؟ وم ـــي ال نراه ـــور الت باألم
ـــه؟  ـــيء نفس ـــل ال ـــم أن نفع ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــه؟ كي ـــة بالل ـــوب الثق ـــم أي ـــة تعلّ طريق

18 ترشين الثاين )نوفمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
بــدأت مقدمــة درس يــوم الســبت املــايض بألبــري كامــو الــذي كتــب الكثــري عــن رصاعــه   
بحثــاً عــن أجوبــة، ليــس فقــط أجوبــة بشــأن مســألة املعانــاة بــل بشــأن مســألة معنــى الحيــاة 
بشــكل عــام، وهــي الحيــاة التــي جعلتهــا املعانــاة واآلالم أكــر صعوبــة ومشــقة. وكــام هــو 
الحــال مــع معظــم امللحديــن، مل يحــرز كامــو تقدمــاً كبــرياً يف معرفــة أســباب املعانــاة واألمل. 
وتُظهــر لنــا أشــهر أقوالــه مــدى ضآلــة مــا عرفــه: "االنتحــار هــو املشــكلة الفلســفية الوحيــدة. 
إن الحكــم بشــأن مــا إذا كانــت الحيــاة جديــرة بــأن تعــاش أو غــري جديــرة يقودنــا إىل اإلجابــة 
عــىل الســؤال األســايس للفلســفة" ]اســطورة سيســيفوس ومقــاالت أخــرى )نيويــورك: فيتنــاج 
للطبــع والنــرش، 1955(، صفحــة 3[. مــن املؤكــد أنــه ليــس مــن الســهل اإلجابــة عــىل مســألة 
املعانــاة اإلنســانية. لكــن ســفر أيــوب يزيــح الســتار ويُظهــر لنــا صــورة أكــرب مــام كنــا لراهــا 
لــوال ذلــك، لكــن حتــى عندمــا نقــرأ ســفر أيــوب، فإننــا نجــد أنــه ال تــزال هنــاك العديــد مــن 

األســئلة دون أجوبــة. 
ــات  ــىل إجاب ــون للحصــول ع ــن يصارع ــك الذي ــني أولئ ــم ب ــارق حاس ــاك ف ــك، هن ــع ذل م  
ملســألة املعانــاة وهــم ال يؤمنــون بوجــود اللــه، وبــني أولئــك الذيــن يحاولــون الحصــول عــىل 
أجوبــة طالبــني مشــورة اللــه ألنهــم يؤمنــون بوجــوده. نعــم، تصبــح مشــكلة األمل أكــر صعوبــة 
عندمــا تؤمــن بوجــود اللــه، ألننــا نــدرك عندهــا أن مــا نعــاين منــه ناجــم عــن مواجهــة اللــه 
للــرش وكل مــا يجلبــه علينــا. مــن ناحيــة أخــرى، نحــن لدينــا مــا هــو ليــس لــدى امللحديــن 
أمثــال كامــو، لدينــا إْمكانِيّــة الحصــول عــىل أجوبــة واتخــاذ قــرار. )هنــاك أدلــة عــىل أن كامــوا 
قــد أراد يف وقــت الحــق يف حياتــه أن يعتمــد ولكنــه قُتــل يف حــادث ســيارة قبــل أن يتمكــن 
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ــْم،  مــن املعموديــة.( نحــن لدينــا الرجــاء يف أن املســيح "َسيَْمَســُح اللــُه كُلَّ َدْمَعــٍة ِمــْن ُعيُونِِه
ــوَر  ــُد، ألَنَّ األُُم ــا بَْع اٌخ َوالَ َوَجــٌع يِف َم ــُد، َوالَ يَُكــوُن ُحــْزٌن َوالَ رُصَ ــا بَْع ــْوُت الَ يَُكــوُن يِف َم َوالَْم
ــد أو  ــذا الوع ــدق ه ــخص ال يص ــاك ش ــو كان هن ــى ل ــا 214(. وحت ــْت" )رؤي ــْد َمَض األُوىَل قَ
ــخص أَْن  ــذا الش ــىل ه ــُب ع ــه يَِج ــدس، إال أن ــاب املق ــرى يف الكت ــود األخ ــن الوع ــد م العدي
يَعــرتَف أن الحيــاة ســتكون أْحَســن بكثــري عندمــا يكــون لدينــا مثــل هــذا الرجــاء، بــدالً مــن 
مجــرد العيــش هنــا يف خضــم املشــقة واألمل، شــاعرين أن الحيــاة ال معنــى لهــا، وبــأن كل يشء 

ســينتهي باملــوت األبــدي. 

أسئلة للنقاش
ـــرة  ـــو الفك ـــرش ه ـــألة ال ـــق مبس ـــا يتعل ـــاس في ـــا الن ـــي يطرحه ـــج الت ـــني الحج ـــن ب 1. م
ـــه وجـــود الخـــر أيضـــاً، وأن الخـــر يفـــوق  ـــامل يوازي ـــرش يف الع ـــي مفادهـــا أن وجـــود ال الت
ـــن  ـــف ميك ـــو: كي ـــه ه ـــرح نفس ـــذي يط ـــؤال األول ال ـــون الس ـــا يك ـــامل. عنده ـــرش يف الع ال
للمـــرء أن يعـــرف أن الخـــر يفـــوق الـــرش؟ الســـؤال الثـــاين ســـيكون: حتـــى ولـــو كان ذلـــك 
ـــوب )أو غـــره( يف ظـــل معاناتهـــم وآالمهـــم؟  ـــه أي ـــذي كان سيســـتفيد من صحيحـــاً، فـــا ال
اســـتخدم الفيلســـوف األملـــاين آرثـــر شـــوبنهاور مثـــاالً قويـــاً لفضـــح مجمـــل الفكـــرة 
ـــا  ـــوبنهاور م ـــب ش ـــد كت ـــامل اآلن. وق ـــذا الع ـــرش يف ه ـــر وال ـــني الخ ـــوازن ب ـــة بالت املتعلق
يـــي: "لقـــد قيـــل أن املتعـــة يف هـــذا العـــامل تفـــوق األمل؛ أو، عـــى أيـــة حـــال، هنـــاك تـــوازن 
ـــة أَْم  ـــارة صحيح ـــذه العب ـــت ه ـــا إذا كان ـــرى م ـــد أن ي ـــارئ يري ـــني. وإذا كان الق ـــني االثن ب
ـــرد  ـــك ال ـــف ميكن ـــر." كي ـــأكل اآلخ ـــا ي ـــني أحده ـــعور حيوان ـــني ش ـــارن ب ـــه أن يق ال، فعلي

ـــامل؟  ـــرش يف الع ـــوق ال ـــرى، يف ـــة أو بأخ ـــر، بطريق ـــأن الخ ـــة ب ـــرة القائل ـــى الفك ع
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19-25 ترشين الثاين )نوفمرب(الدرس التاسع

إعالن الرجاء

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: أمثـــال 17: 28؛ أيـــوب 13: 1- 15؛ يعقـــوب 2: 20- 22؛ 

1كورنثـــوس 15: 11- 20؛ 1بطـــرس 1: 18- 20؛ تكويـــن 22: 8. 

اَمـــُه’ " )أيـــوب  آيـــة الحفـــظ: " ‘َفهـــَذا يَُعـــوُد إِىَل َخـــالَِص، أَنَّ الَْفاِجـــَر الَ يَـــأيِْت ُقدَّ
 .)16 :13

ـــد  ـــوان الوحي ـــو الحي ـــان ه ـــي: "اإلنس ـــا ي ـــت م ـــام هازلي ـــاين ويلي ـــف الربيط ـــب املؤل كت  
ـــه  ـــي علي ـــا ه ـــني م ـــرق ب ـــن الف ـــب م ـــد املتعج ـــوان الوحي ـــه الحي ـــي؛ ألن ـــك ويب ـــذي يضح ال

األمـــور وبـــني مـــا ينبغـــي لألمـــور أن تكـــون عليـــه." 
ـــه بالنســـبة  ـــك، فإن ـــع ذل ـــه. وم ـــون علي ـــام يجـــب أن تك ـــور ليســـت ك ـــد أن األم ـــن املؤك م  
للمســـيحي املتمســـك بالوعـــد املتعلـــق باملجـــيء الثـــاين للمســـيح، هنـــاك رجـــاء- رجـــاء عظيـــم 
ـــا  ـــة لدرجـــة أنن ـــور رائعـــة للغاي ـــور )2بطـــرس 3: 13(. وســـتصبح األم ـــه األم ـــام ســـتؤول إلي في
ـــك  ـــور ذل ـــوس 13: 12(، أن نتص ـــة )1كورنث ـــا الخطي ـــي أظلمته ـــا الت ـــطة أذهانن ـــا بواس ال ميكنن
ـــق  ـــة بســـبب ضي ـــذ فـــرتة طويل ـــة من ـــه األذهـــان الُدنْيَِويّ ـــذي فقدت اآلن. وهـــذا هـــو الرجـــاء ال

ـــم. ـــرص نظره ـــا وق ـــق أصحابه أف
ـــه  ـــنجد أن ـــوب. وس ـــفر أي ـــاة يف س ـــألة املعان ـــاف مس ـــبوع استكش ـــذا األس ـــنواصل يف ه س  
ـــي لحقـــت بـــه، التـــي مل تكـــن منطقيـــة أو مـــربرة، كان  ـــى يف ظـــل املأســـاة الجائـــرة الت حت

مبقـــدور أيـــوب أن ينطـــق بكلـــامت الرجـــاء.
مـــاذا كان هـــذا الرجـــاء، ومـــاذا يخربنـــا عـــن مـــا ينبغـــي أن نضـــع رجاءنـــا فيـــه نحـــن   

أيضـــاً؟ 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
26ترشيـــن الثـــاين )نوفمـــرب(.
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20 ترشين الثاين )نوفمرب(  األحد

ُقو كَِذٍب ُملَفِّ

"بَِل األَْحَمُق إَِذا َسكََت يُْحَسُب َحِكيًا، َوَمْن َضمَّ َشَفَتْيِه َفِهيًا" )أمثال 17: 28(.   

أيـاً كان مـا يريـد املـرء أن يقولـه عن اإلنسـان أيوب، فإنه ال ميكـن أن نقول أنـه كان ينبغي   
عـىل أيـوب أن يجلـس يف وسـط أحزانـه ويسـتمع بهـدوء إىل مـا كان أصدقـاؤه يقذفونـه بـه. 
عـىل النقيـض مـن ذلـك، إننـا نجـد أن معظـم ِسـفر أيـوب يتألف مـن محـاوالت مسـتميتة ِمن 
ِقبـل أيـوب للـرد عـىل مـا كان يعـرف أنه خليط مـن الحقيقـة والزيف. وكـام رأينا، فـإن هؤالء 
الرجـال مل يتسـموا باللباقـة والتعاطـف؛ لقـد كانـوا يدعون أنهم يتحدثون باسـم اللـه من خالل 
تربيرهـم ملـا حـدث أليـوب؛ وكان مـا يقولونـه يف األسـاس هـو أن أيـوب كان يحصـل عـىل مـا 
يسـتحقه أو أنـه كان يسـتحق مـا هو أسـوأ مـن ذلك! وقـد كان كل منط من أمنـاط التفكري هذه 
سـيئاً مبـا فيـه الكفايـة؛ لكـن أصدقاء أيـوب الثالثـة )وغريهـم( كانوا شـديدي القسـوة، وهو ما 

دفـع أيـوب إىل الـرد عليهم.

اقـرأ أيـوب 13: 1- 14. مـا هـو النهـج الـذي اتبعه أيوب حـني شع يف الرد عى مـا كان يقال 
عنه؟ 

 

لقـد رأينـا يف األصحـاح الثـاين مـن سـفر أيـوب أن هـؤالء الرجـال عندمـا جـاءوا إىل أيـوب   
ورأوه بهـذه الحالـة مل يقولـوا شـيئاً ملـدة سـبعة أيـام. وبالنظر إىل مـا نطقوا به الحقـاً، رمبا كان 

الصمـت هـو أفضـل أسـلوب يتبعونـه. ومـن املؤكـد أن هـذا هـو مـا فكـر فيـه أيـوب. 
الحـظ كذلـك قـول أيـوب أن أولئك الرجـال مل ينطقوا بالكذب فحسـب بل كانـوا يتحدثون   
بالكـذب عـن اللـه. )ويبـدو هـذا األمـر مثـرياً لالهتـامم يف ضـوء ما يحـدث يف نهاية سـفر أيوب 
نفسـه ]انظـر أيـوب 42: 7[. مـن املؤكـد أن عـدم الـكالم أفضـل من قـول أمور زائفـة وخاطئة. 
)َمـن مّنـا مل يختـرب مـدى صحـة ذلـك؟( لكـن يبـدو أن قـول أمـور خاطئـة عـن اللـه هو مسـألة 
أسـوأ بكثـري. وكانـت املفارقـة بالطبـع هي أن أولئـك الرجال اعتقـدوا يف واقع األمـر أنهم كانوا 
يدافعـون عـن اللـه وعـن صفاتـه ضـد شـكاوى أيـوب شـديدة املـرارة بشـأن مـا حـدث. وعىل 
الرغـم مـن أن أيـوب مل يكـن يعـرف سـبب حـدوث هـذه األمـور لـه، إال أنـه عـرف مـا فيـه 
ُقـو كَِذٍب" )أيـوب 13: 4(.  الكفايـة ليـدرك أن مـا كان هـؤالء الرجـال يقولونـه قد جعلهـم "ُملَفِّ

متـــى كانـــت آخـــر مـــرة قلـــت أمـــوراً كانـــت خاطئـــة ومـــا كان يجـــب قولهـــا؟ كيـــف 
ـــل هـــذا الخطـــأ مـــرة أخـــرى؟  ـــى ال ترتكـــب مث ـــار حت ـــم مـــن هـــذا االختب ـــك أن تتعل ميكن
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21 ترشين الثاين )نوفمرب( االثنني

ُهَوَذا يَْقُتلُِني

عندمــا بدأنــا دراســة هــذا الربــع، ذهبنــا إىل نهايــة ســفر أيــوب مبــارشة ورأينــا مــا آلــت   
إليــه األمــور يف نهايــة املطــاف بالنســبة أليــوب. وقــد رأينــا أنــه حتــى يف ظــل آالم ومعانــاة 
أيــوب الرهيبــة، كان لديــه حقــاً مــا يأمــل فيــه ويرجــوه. يف الواقــع، ميكننــا اآلن، بعــد إطالعنــا 
عــىل الكتــاب املقــدس بأكملــه، أن نــرى أنــه كان لــدى أيــوب الكثــري جــداً الــذي يرجــوه، بــل 

وحتــى أكــر مــام كان ميكــن لــه أن يتصــوره يف ذلــك الوقــت. 
لكــن عندمــا مــات أبنــاؤه وفقــد ممتلكاتــه وتدمــرت صحتــه، فإنــه مل يكــن لــدى أيــوب   
ميــزة معرفــة مــا ســتؤول إليــه األمــور. بــدالً مــن ذلــك، كان مــا عرفــه أيــوب هــو أن الحيــاة 

ــة.  ــرة بصــورة مفاجئ ــد أصبحــت قاســية وســيئة ورشي ق
ويف الوقــت نفســه، وحتــى يف ظــل الرثــاء املريــر لنفســه ومتنيــه لــو أنــه مل يولــد أو متنيــه   
لــو أنــه مل يصــّور يف الرحــم، نجــد أن أيــوب ال يــزال يعــرب عــن رجائــه- وكان هــذا الرجــاء يف 
اللــه – وهــو نفــس اإللــه الــذي كان يعتقــد أيــوب أنــه كان يتعامــل معــه بشــكل غــري عــادل، 

عندمــا أملــت بــه املحــن والباليــا. 

اقرأ أيوب 13: 15. ما هو الرجاء املُقّدم هنا يف هذه اآلية؟ ما الذي يقوله أيوب؟
 

ــُه." يــا لهــا مــن شــهادة قويــة  اَم ــْط أَُزيكِّ طَِريِقــي قُدَّ ــُر َشــيْئًا. فََق ــي. الَ أَنْتَِظ   "ُهــَوَذا يَْقتُلُِن
لإلميــان! فإنــه يف ظــل كل مــا حــدث لــه، كان أيــوب يعــرف أن الــيشء الوحيــد املتبقــي والــذي 
ميكــن حدوثــه هــو أن ميــوت. وقــد عــرف أيــوب أن اللــه ميكنــه أن يفعــل ذلــك أيضــاً. وكان 

أيــوب متقبــالً لذلــك األمــر حــال حدوثــه، وكان ســيموت واثقــاً يف الــرب عــىل أيــة حــال. 
ــي  ــدروس الت ــزاز بال ــا االعت ــن. علين ــام الذه ــيح أم ــة املس ــى نعم ــى غن ــب أن يبق "يج  
توفرهــا لنــا محبتــه. ليكــن إميانــك مثــل أيــوب، يك مــا تــرصخ قائــالً، ‘ُهــَوَذا يَْقتُلُِنــي. الَ أَنْتَِظــُر 
اَمــُه.’ تشــبث بوعــود أبيــك الســاموي، وتذكّــر تعامالتــه الســابقة  َشــيْئًا. فََقــْط أَُزيكِّ طَِريِقــي قُدَّ
معــك ومــع غــريك مــن عبــاده؛ ألن ‘كُلَّ األَْشــيَاِء تَْعَمــُل َمًعــا لِلَْخــرْيِ لِلَِّذيــَن يُِحبُّــوَن اللــَه’ " )روح 

ــر، 1910(.  ــد، 20ترشيــن األول/أكتوب ــو آنــد ســاباث هريال ــة األدفنــت ريفي النبــوة، مجل
ــوب أي ســبب لريجــوه يف أي يشء. غــري أن  ــدى أي مــن منظــور إنســاين بحــت، مل يكــن ل  
الحقيقــة كانــت تتمثــل يف أن أيــوب مل يكــن ينظــر مــن منظــور إنســاين. وإذا كان فعــل ذلــك، 
ــان  ــد املدهــش لإلمي ــوب عــن هــذا التأكي ــن أي ــك، أعل ــن ذل ــدالً م ــه؟ ب ــأي رجــاء يكــون ل ف

ــه. ــه بالل ــه وثقت ــياق معرفت ــاء يف س والرج
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ـــم  ـــه يف خض ـــه بالل ـــى إميان ـــوب ع ـــى أي ـــف أبق ـــون: كي ـــن أن يك ـــي ميك ـــؤال منطق ـــة س مث
كل مـــا حـــدث لـــه؟ اقـــرأ أيـــوب 1: 1 ويعقـــوب 2: 20- 22. كيـــف تســـاعدنا هـــذه اآليـــات 
ـــا  ـــه لن ـــة أن تقول ـــي لإلجاب ـــذي ينبغ ـــا ال ـــؤال، وم ـــذا الس ـــى ه ـــة ع ـــى اإلجاب ـــة ع الكتابي

ـــم 13.( ـــدرس رق ـــا املســـيحية؟ )انظـــر ال ـــة يف حياتن ـــة اإلخـــالص والطاع حـــول أهمي

22 ترشين الثاين )نوفمرب( الثالثاء

عالمات الرجاء

ـــة  ـــذه اآلي ـــوب 13: 16(. إن ه ـــُه’ " )أي اَم ـــأيِْت ُقدَّ ـــَر الَ يَ ـــالَِص، أَنَّ الَْفاِج ـــوُد إِىَل َخ ـــَذا يَُع " ‘َفه
ـــرث  ـــة بشـــكل أك ـــد هـــذه اآلي ـــف تؤك ـــي قرأناهـــا يف درس األمـــس. كي ـــة الت ـــاشة اآلي ـــي مب ت
عـــى أن أيـــوب كان لديـــه رجـــاء، عـــى الرغـــم مـــن كل يشء، وأن هـــذا الرجـــاء كان يف اللـــه؟

 

يـــا لروعـــة مـــا يقولـــه أيـــوب هنـــا يف ضـــوء مـــا جـــاء قبلـــه مبـــارشة. فإنـــه حتـــى لـــو   
مـــات أيـــوب، لـــو أن اللـــه قتلـــه، كان أيـــوب ســـيبقى واثقـــاً يف إلهـــه للخـــالص. فبطريقـــة 
ـــس  ـــال، أ لي ـــىل كل ح ـــاً. فع ـــي متام ـــرى منطق ـــة أخ ـــه بطريق ـــري أن ـــب؛ غ ـــر غري ـــذا أم ـــا،  ه م
ـــو ال  ـــوت ه ـــس امل ـــني، ألي ـــبة للمخلّص ـــوت؟ وبالنس ـــن امل ـــرر م ـــو التح ـــالص ه ـــه الخ ـــا يعني م
ـــة إىل  ـــا القيام ـــاد، تليه ـــن الرق ـــة م ـــة، لحظ ـــن الراح ـــة م ـــة رسيع ـــرد لحظ ـــن مج ـــر م يشء أك
ـــكل  ـــم ل ـــاء العظي ـــو الرج ـــة ه ـــاة األبدي ـــة للحي ـــاء يف القيام ـــس الرج ـــة؟ أ ولي ـــاة األبدي الحي

ـــاً.  ـــوب، أيض ـــاء أي ـــو رج ـــك ه ـــد كان ذل ـــنني؟ وق ـــرب آالف الس ـــه ع ـــعب الل ش

ـــاء،  ـــذا الرج ـــدون ه ـــا؟ وب ـــا هن ـــّدم لن ـــاء املُق ـــو الرج ـــا ه ـــوس 15: 11- 20. م ـــرأ 1كورنث اق
ملاذا لن يكون لنا رجاء عى اإلطالق؟ 

 

ـــأيِْت  ـــَر الَ يَ ـــوب أن "أَنَّ الَْفاِج ـــول أي ـــالص، يق ـــىل الخ ـــوي ع ـــد الق ـــذا التأكي ـــد ه ـــاً، بع أيض  
اَمـــُه." وأصـــل هـــذه الكلمـــة يعنـــي "الدنـــس" أو "الكافـــر،" وهـــي كلمـــة ذات داللـــة  قُدَّ
ســـلبية يف اللغـــة العربيـــة. لقـــد عـــرف أيـــوب أن خالصـــه موجـــود فقـــط يف اللـــه، وفقـــط مـــن 
ـــر  ـــخص الرشي ـــاء للش ـــاك رج ـــس هن ـــذا لي ـــه. وله ـــة لل ـــة ُمخلِّص ـــة بطاع ـــاة خاضع ـــالل حي خ
ـــني الخـــالص"  ـــه "يق ـــرف أن ـــام ع ـــرّب ع ـــوب كان يع ـــو أن أي ـــر". األرجـــح ه ـــر، أي "الفاج والكاف
ـــح  ـــم ذبائ ـــة وإخـــالص بتقدي ـــكل أمان ـــوم ب ـــوب كان يق ـــن أن أي ـــم م ـــىل الرغ ـــه. وع الخـــاص ب
ـــك  ـــة تل ـــة وأهمي ـــوب عـــن دالل ـــه أي ـــا عرف ـــا ال نعـــرف مـــدى م ـــه، إال أنن ـــة عـــن خطيت حيواني
ـــوب،  ـــال أي ـــرب املخلِصـــني، أمث ـــاع ال ـــدى معظـــم أتب ـــن ل ـــب، مل يك ـــل الصلي ـــه قب ـــح. فإن الذبائ
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إدراكاً تامـــاً للخـــالص كإدراكنـــا نحـــن الذيـــن نعيـــش بعـــد حـــدث صلـــب املســـيح. ومـــع 
ـــد  ـــالص ال يوج ـــاءه يف الخ ـــدرك أن رج ـــة لي ـــه الكفاي ـــا في ـــرف مب ـــوب كان يع ـــإن أي ـــك، ف ذل
ـــن الحصـــول  ـــف ميك ـــن كي ـــري ع ـــرد تعب ـــت مج ـــح كان ـــك الذبائ ـــط، وأن تل ـــرب فق ســـوى يف ال

ـــالص؟  ـــذا الخ ـــىل ه ع

23 ترشين الثاين )نوفمرب( األربعاء

رجاٌء َقْبَل األَْزِمَنِة األََزلِيَِّة

ـــي  ـــة الت ـــه أن ينطـــق بكلـــامت الرجـــاء القوي ـــوب، ميكن ـــربه أي ـــا اخت ـــرب م ـــو اخت ـــا، ل ـــن مّن َم  
ـــها  ـــي عاش ـــة الت ـــان والطاع ـــاة اإلمي ـــة لحي ـــهادة أبدي ـــي ش ـــه ه ـــإن كلامت ـــوب؟ ف ـــا أي ـــق به نط

ـــوب.  أي
ـــم كل  ـــى يف خض ـــه حت ـــاء. فإن ـــه الرج ـــدم إل ـــه كان يخ ـــاء ألن ـــوب رج ـــدى أي ـــد كان ل لق  
ـــة عـــدن  ـــدءاً مـــن ســـقوط آدم وحـــواء  يف جن ـــة، ب ـــام البرشي ـــة باآلث القصـــص البائســـة املتعلق
)تكويـــن 3( وصـــوالً إىل ســـقوط بابـــل يف زمـــن املنتهـــى )رؤيـــا 14: 8(، نجـــد أن الكتـــاب 
ـــامل يف  ـــذا الع ـــه ه ـــا يقدم ـــاوز م ـــع إىل يشء يتج ـــاء والتطلّ ـــر بالرج ـــاب زاخ ـــو كت ـــدس ه املق

ـــه.  ـــد ذات ح
ـــس  ـــه إىل الجن ـــن الل ـــربكات م ـــه تنحـــدر كل ال ـــن طريق ـــامل للمســـيح، وع ـــلم الع ـــد س "ولق  
ـــدت  ـــا ُوِج ـــا تجســـد. فحامل ـــام صـــار بعدم ـــل تجســـده ك ـــاً قب ـــه كان فادي ـــرشي الســـاقط. إن الب
ـــص  ـــن هـــو املخلّ ـــال، صفحـــة 188(. وَم ـــوة، مشـــتهى األجي ـــد املخلـــص" )روح النب ـــة ُوِج الخطي

ـــاء؟  ـــم للرج ـــَدُر العظي ـــيح املَْص ـــوى املس س

ـــاس  ـــه يف اقتب ـــرب عن ـــع املع ـــاء الرائ ـــى الرج ـــة ع ـــة التالي ـــوص الكتابي ـــد النص ـــف تؤك كي
ــاوس 1: 8و 9؛  ــس 1: 2؛ 2تيموثـ ــس 1: 4؛ تيطـ ــوم؟ أفسـ ــدرس اليـ ــوارد بـ ــوة الـ روح النبـ

ــرس 1: 18- 20.  1بطـ

 

تُعلّـــم هـــذه النصـــوص الحقيقـــة املدهشـــة بـــأن اللـــه، بعلمـــه املســـبق، قـــد عـــرف   
ـــاوس 1: 9  ـــرأ يف 2تيموث ـــة. نق ـــقط يف الخطي ـــوف تس ـــة س ـــامل أن البرشي ـــق الع ـــل خل ـــى قب حت
ـــذه  ـــَط ه ـــِة." ومل نع ـــِة األََزلِيَّ ـــَل األَْزِمَن ـــيح "قَبْ ـــا يف املس ـــاة لن ـــة املعط ـــا بالنعم ـــد ُدعين ـــا ق أنن
ـــا" ونحـــن  ـــى أعاملن ـــة "مبقت ـــون النعم ـــن أن تك ـــف ميك ـــه كي ـــا" )ألن ـــَى أَْعاَملَِن ـــة "مِبُْقتَ النعم
ـــأيت إىل  ـــا إىل الوجـــود حينهـــا؟( وإمنـــا مـــن خـــالل يســـوع املســـيح. وقبـــل أن ن مل نكـــن قـــد جئن
ـــاة األبديـــة. ومل يظهـــر هـــذا  الوجـــود، قـــام اللـــه بوضـــع خطـــة توفـــر للبرشيـــة الرجـــاء يف الحي
ـــا  ـــداً لن ـــك، كان هـــذا الرجـــاء موجـــوداً وُمع ـــن ذل ـــدالً م ـــه؛ ب ـــا بحاجـــة إلي ـــد أن كن الرجـــاء بع

ـــه.  ـــا إلي ـــا احتجن عندم
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ـــون  ـــودون يف ك ـــا موج ـــه. إنن ـــل في ـــوه ونأم ـــذي نرج ـــري ال ـــا الكث ـــن لدين ـــيحيني، نح وكمس  
ـــا )تيطـــس 2: 14(، الـــذي  ـــا 3: 16(، اللـــه الـــذي فدان ـــا )يوحن ـــن ِقبـــل اللـــه الـــذي يحبن ُخلـــق ِم
ـــد  ـــذي يَع ـــه ال ـــني 7: 25(، الل ـــا )عرباني ـــفع فين ـــذي يش ـــه ال ـــى 6: 6(، الل ـــا )مت ـــي لصلواتن يصغ
ـــوت  ـــن امل ـــادنا م ـــم أجس ـــأن يقي ـــد ب ـــذي يَع ـــه ال ـــني 13: 5(، الل ـــداً )عرباني ـــانا أب ـــأن ال ينس ب

ـــا 14: 2و 3(.  ـــه )يوحن ـــة مع ـــاة أبدي ـــا حي ـــعياء 26: 19(، وأن مينحن )إش

ـــك  ـــف ميكن ـــة 8: 31(. كي ـــا؟" )رومي ـــْن َعلَْيَن ـــا، َفَم ـــُه َمَعَن ـــَذا؟ إِْن كَاَن الل ـــوُل لِه ـــَاَذا نَُق "َف
ـــي  ـــات الت ـــم كل الرصاع ـــى يف خض ـــك، حت ـــاً ب ـــاء خاص ـــاء رج ـــذا الرج ـــن ه ـــل م أن تجع

تواجههـــا اآلن؟ 

24 ترشين الثاين )نوفمرب( الخميس

صوٌر من الرجاء

اقـــرأ الفقـــرات الكتابيـــة التاليـــة. مـــا هـــو الرجـــاء الـــذي تعلنـــه كل فقـــرة مـــن هـــذه 
الفقـــرات؟

   تكوين 3: 15  
   تكوين 22: 8  

   الويني 17: 11  
   يوحنا 1: 29  

   غالطية 2: 16  
   فيلبي 1: 6  

   1كورنثوس 10: 13  
   دانيال 7: 22  

   دانيال 12: 1و 2  
   متى 24: 27  
   دانيال 2: 44  

 

ــرات  ــذه الفقـ ــا هـ ــاذا تخربنـ ــرات. مـ ــذه الفقـ ــة يف هـ مـ ــكار املُقدَّ ــب األفـ ــع تعاقـ تتبـ
ــيح؟   ــيحيني، يف املسـ ــا، كمسـ ــذي لنـ ــاء الـ ــن الرجـ ــة عـ مجتمعـ
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25 ترشين الثاين )نوفمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــرّب  ـــي تُع ـــة الت ـــامت الرائع ـــيء بالكل ـــالف، م ـــالف إىل الغ ـــن الغ ـــدس، م ـــاب املق إن الكت  
ـــٌق،  ـــْم ِضي ـــيَُكوُن لَُك ـــِم َس ـــالٌَم. يِف الَْعالَ ـــْم يِفَّ َس ـــوَن لَُك ـــَذا لِيَُك ـــْم ِبه ـــْد كَلَّْمتُُك ـــاء. " ‘قَ ـــن الرج ع
ـــُت الَْعالَـــَم’ " )يوحنـــا 16: 33(. " ‘َوَعلُِّموُهـــْم أَْن يَْحَفظُـــوا َجِميـــَع َمـــا  َولِكـــْن ثُِقـــوا: أَنَـــا قَـــْد َغلَبْ
ـــيُح  ـــى 28: 20(. "اَلَْمِس ـــِر’ " )مت ْه ـــاِء الدَّ ـــاِم إِىَل انِْقَض ـــْم كُلَّ األَيَّ ـــا َمَعُك ـــا أَنَ ـــِه. َوَه ـــْم ِب أَْوَصيْتُُك
ـــَن  ِق ِم ـــرْشِ ـــِد الَْم ـــة 3: 13(. "كَبُْع ـــا" )غالطي ـــًة ألَْجلَِن ـــاَر لَْعَن ـــوِس، إِْذ َص ـــِة النَّاُم ـــْن لَْعَن ـــا ِم افْتََدانَ
ـــاَة،  ـــْوَت َوالَ َحيَ ـــُه الَ َم ـــٌن أَنَّ ـــِإينِّ ُمتَيَقِّ ـــور 103: 12(. "فَ ـــا" )مزم ـــا َمَعاِصيََن ـــَد َعنَّ ـــِرِب أَبَْع الَْمْغ
ـــَق، َوالَ  ـــَو َوالَ ُعْم ـــتَْقبَلًَة، َوالَ ُعلْ ًة َوالَ ُمْس ـــارِضَ ـــوَر َح اِت، َوالَ أُُم ـــوَّ ـــاَء َوالَ قُ ـــَة َوالَ ُرَؤَس َوالَ َمالَئَِك
ـــة  ـــا" )رومي ـــوَع َربَِّن ـــيِح يَُس ـــي يِف الَْمِس ـــِه الَِّت ـــِة الل ـــْن َمَحبَّ ـــا َع ـــِدُر أَْن تَْفِصلََن ـــَرى، تَْق ـــَة أُْخ َخلِيَق
ـــِه  ـــنْيَ الل ـــا بَ ـــا أَبَِديًّ ـــَر ِميثَاقً ـــا ألَْذكُ َه ـــَحاِب، أُبرِْصُ ـــْوُس يِف السَّ ـــِت الَْق ـــى كَانَ 8: 38و 39(. " ‘فََمتَ
ــٍة  ــَة َمَحبَـّ ــٍة يِف كُلِّ َجَســـٍد َعـــىَل األَْرِض’ " )تكويـــن 9: 16(.  "اُنْظُـــُروا أَيَـّ َوبَـــنْيَ كُلِّ نَْفـــٍس َحيَـّ
ـــُه"  ـــُه الَ يَْعِرفُ ـــُم، ألَنَّ ـــا الَْعالَ ـــَذا الَ يَْعِرفَُن ـــِل ه ـــْن أَْج ـــِه! ِم ـــى أَْوالََد الل ـــى نُْدَع ـــا اآلُب َحتَّ أَْعطَانَ
ـــاُه"  ـــُم َمْرَع ـــْعبُُه َوَغَن ـــُن َش ـــُه نَْح ـــا، َولَ ـــَو َصَنَعَن ـــُه. ُه ـــَو الل ـــرَّبَّ ُه ـــوا أَنَّ ال ـــا 3: 1(. "اْعلَُم )1يوحن
ـــا يف  ـــن لن ـــو معل ـــام ه ـــري م ـــزء صغ ـــوى ج ـــت س ـــي ليس ـــات ه ـــذه اآلي ـــور 100: 3(. ه )مزم
ـــباباً  ـــا أس ـــتكون لدين ـــل س ـــا. وه ـــه لن ـــا يقّدم ـــن م ـــه وع ـــات الل ـــن صف ـــة ع ـــة املقدس الكلم

ـــاء؟  ـــذا الرج ـــا ه ـــدس لن ـــاب املق ـــن الكت ـــو مل يُعل ـــاء ل للرج
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أسئلة للنقاش
ـــي  ـــا ه ـــاء؟ م ـــن الرج ـــا ع ـــدث إلين ـــي تتح ـــرى الت ـــة األخ ـــرات الكتابي ـــي الفق ـــا ه 1. م

ـــاذا؟  ـــك، ومل ـــبة ل ـــة بالنس ـــة خاص ـــه أهمي ـــد ذات ـــي تُع ـــرات الت ـــض الفق بع
ـــد  ـــا هـــو املعتق ـــني كل املعتقـــدات األساســـية لكنيســـة األدفنتســـت الســـبتيني، م 2. مـــن ب

ـــة خاصـــة؟  ـــاً للرجـــاء بصف ـــذي تجـــده مبعث ال
ـــم  ـــاة، كيـــف ميكنـــك تعلّ ـــاً مـــآيس ومصاعـــب الحي 3. يف وســـط التجـــارب واملحـــن، وأحيان
م لنـــا يف الكتـــاب املقـــدس؟ ملـــاذا هـــو ِمـــن الســـهل جـــداً أن  الفـــرح يف الرجـــاء املقـــدَّ
ـــداً  ـــر ج ـــل الكث ـــى يف ظ ـــداث، حت ـــن أح ـــرى م ـــا يج ـــبب م ـــاط بس ـــأس واإلحب ـــعر بالي تش
مـــة لنـــا يف كلمـــة اللـــه؟ مـــا الـــذي ميكننـــا أن نفعلـــه، عـــى  مـــن وعـــود الرجـــاء املقدَّ

ـــرب؟  ـــرح يف ال ـــاً وأن نف ـــا دامئ ـــب أعينن ـــاء نص ـــذا الرج ـــي ه ـــي، لُنبق ـــتوى العم املس
ـــك فـــرح ورجـــاء يف املســـيح.  ـــه. ليكـــن ل ـــان لل ـــكالم الرجـــاء واإلميـــان واالمتن ـــم ب 4. "تكلّ
ـــوة،  ـــدن" )روح النب ـــس والب ـــاً للنف ـــاً رائع ـــك عالج ـــإنَّ يف ذل ـــّبحه. ف ـــك أن تس ـــم نفس علّ
العقـــل والصفـــات والشـــخصية، مجلـــد 2، صفحـــة 492(. ملـــاذا يُعـــد التســـبيح ُمهـــاً 

ـــرب؟  ـــاء يف ال ـــني بالرج ـــى ممتلئ ـــى أن نَبق ـــاعدتنا ع ـــة يف مس للغاي
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26 ترشين الثاين )نوفمرب( - 2 كانون األول )ديسمرب(الدرس العاش

غضب إليهو

السبت بعد الظهر
ـــوب 34:  ـــوب 32: 1- 5؛ أي ـــوب 28: 28؛ أي ـــوب 13: 28؛ أي ـــبوعية: أي ـــع األس املراج

ـــوب 1- 2: 10.  ـــال 28: 12- 17؛ أي 10- 15؛ حزقي

ـــي  ـــْت طُُرِق ـــَذا َعلَ ـــِن األَْرِض، هكَ ـــَاَواُت َع ـــِت السَّ ـــَا َعلَ ـــُه كَ ـــظ: " ‘ألَنَّ ـــة الحف آي
َعـــْن طُُرِقكُـــْم َوأَْفـــكَاِري َعـــْن أَْفكَاِركُـــْم’ " )إشـــعياء 55: 9(. 

ـــة. وهـــي كلـــامت  ـــك الرجـــال الثالث ـــوب وأولئ ـــني أي وهكـــذا تســـتمر معركـــة الكلـــامت ب  
ـــان، يقتبـــس  ـــري مـــن األحي ـــة. ويف كث ـــة وعميقـــة وصائب ـــان بليغـــة وجميل ـــدو يف بعـــض األحي تب
ـــاز  ـــن أليف ـــا كل م ـــق به ـــام نط ـــارات م ـــى عب ـــل وحت ـــوب، ب ـــفر أي ـــن س ـــوالت م ـــاس مق الن
وبلـــدد وصوفـــر. والســـبب يف ذلـــك، كـــام رأينـــا مـــراراً وتكـــراراً هـــو أن هـــؤالء الرجـــال 
ـــوا  ـــم مل يقول ـــو أنه ـــر ه ـــا يف األم ـــا. كل م ـــدة ليقولوه ـــور الجي ـــن األم ـــري م ـــم الكث كان لديه
كالمهـــم يف املـــكان املناســـب، أو الوقـــت املناســـب، أو الظـــروف املناســـبة. وينبغـــي لهـــذا 

األمـــر أن يذكّرنـــا بالحقيقـــة القويـــة املوجـــودة يف أمثـــال 25: 11- 13، والتـــي تقـــول: 
اٌح ِمْن َذَهٍب  "تُفَّ  

ٍة،  يِف َمُصوٍغ ِمْن ِفضَّ  
كَلَِمٌة َمُقولٌَة يِف َمَحلَِّها. قُْرٌط ِمْن َذَهٍب  

َوُحِيٌّ ِمْن إِبِْريٍز، الُْمَوبُِّخ الَْحِكيُم ألُُذٍن َساِمَعٍة."  
لألســـف، مل تكـــن هـــذه هـــي الكلـــامت التـــي كان يســـمعها أيـــوب مـــن أصدقائـــه. يف   
ـــة أشـــخاص يخـــربون  ـــدالً مـــن وجـــود ثالث ـــه ب ـــع، إن املشـــكلة كانـــت ســـتزداد ســـوءاً، ألن الواق

أيـــوب بأنـــه كان مخطئـــاً، ظهـــرت شـــخصية أخـــرى عـــىل الســـاحة. 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
3كانـــون األول )ديســـمرب(.



79

27 ترشين الثاين )نوفمرب( األحد

مواسون بائسون

إنه حتى بعد أن أعرب أيوب عن قوة إميانه )أيوب 13: 15و 16(، استمر الجدال اللفظي   
يتحاجون  كانوا  الرجال  أولئك  أن  األصحاحات  من  عدد  نجد خالل  فإننا  أصدقائه.  وبني  بينه 
والعدالة  والخطية  بالله  املتعلقة  والهامة  العميقة  األسئلة  العديد من  بشأن  كثرياً  ويتجادلون 

واألرشار والحكمة وطبيعة اإلنسان الزائلة. 

ما هي الحقائق التي يتم اإلعراب عنها يف الفقرات الكتابية التالية: 
   أيوب 13: 28  

   أيوب 15: 14- 1٦  
   أيوب 19: 25- 27  

   أيوب 28: 28  

 

خالل األصحاحات املذكورة أعاله، تستمر املجادالت  دون أن يتنازل أياً من الطرفني عن   
موقفه. وكان لدى كل واحد من أصدقاء أيوب الثالثة، أليفاز وبلدد وصوفر، وجهة نظره الخاصة 
التي مل يرغب يف التخي عنها فيام يتعلق بكيف أن الناس يحصلون عىل ما يستحقونه يف الحياة؛ 
وهكذا اعتربوا أن ما حّل بأيوب كان عقاباً عادالً عىل آثامه وذنوبه. ويف الوقت نفسه، استمر 
أيوب يف رثاء نفسه إزاء ما أصابه من محن ومعاناة، وهو متأكد من أنه مل يكن يستحق املعاناة 
واألمل. وهكذا طال الجدال بينهم، حيث قام كل واحد من أولئك الذين جاءوا لـ "مواساة" أيوب 

باتهامه بأنه ينطق بكلامت باطلة وعدمية الجدوى، هذا يف حني اتهمهم أيوب باليشء ذاته. 
ويف نهاية األمر، فإنَّ أياً منهم، مبا يف ذلك أيوب، مل يفهم كل ما كان يحدث. وكيف لهم أن   
يفهموا؟ فقد كانوا يتكلمون من وجهة نظر محدودة جداً، وهي وجهة النظر التي يشاركهم 
فيها كل البرش. ولو كان هناك درس نستخلصه من سفر أيوب )الدرس الذي ينبغي أن يكون 
واضحاً اآلن، خاصة بعد كل هذه الخطب التي نطق بها هؤالء الرجال(، فهو أننا نحتاج كبرش إىل 
االتضاع عندما نزعم أننا نتكلم عن الله، وعن عمل الله. إننا قد نعرف بعض الحقائق، بل ورمبا 
نعرف الكثري من الحقائق. ولكننا، وكام رأينا يف حالة هؤالء الرجال، قد ال نعرف بالرضورة ما 

هي أفضل طريقة الستخدام الحقائق التي نعرفها. 

انظـــر حولـــك يف عـــامل الطبيعـــة. ملـــاذا يُعـــد هـــذا وحـــده كفيـــالً بـــأن يبـــنّي مـــدى 
ــياء؟  ــور واألشـ ــط األمـ ــن أبسـ ــى عـ ــه حتـ ــا نعرفـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــا فيـ محدوديتنـ
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28 ترشين الثاين )نوفمرب( االثنني

دخول إليهو

يف األصحاحـــات 26- 31 مـــن ســـفر أيـــوب، ألقـــى أيـــوب، البطـــل البائِـــس الَحِزيـــن يف   
ـــته، إال  ـــه وحامس ـــن بالغت ـــم م ـــىل الرغ ـــة. وع ـــال الثالث ـــري للرج ـــه األخ ـــة، خطاب ـــذه القص ه
ـــا كان  ـــتحقاً مل ـــن مس ـــه مل يك ـــالً بأن ـــتخدمها قب ـــي اس ـــة الت ـــس الحج ـــرر نف ـــه يك ـــد أن ـــا نج أنن

ـــه.  ـــدث ل يح
ـــون  ـــم يعان ـــث أنه ـــن مـــن البـــرش مـــن حي ـــل الكثريي ـــوب ميثّ ـــري إىل أّن أي ومـــرة أخـــرى نُش  
ـــو  ـــالق ه ـــىل اإلط ـــئلة ع ـــب األس ـــن أصع ـــد م ـــذي يع ـــؤال ال ـــتحقونها. والس ـــور ال يس ـــن أم م
ـــة  ـــون اإلجاب ـــاالت، تك ـــض الح ـــتحقونها؟ ويف بع ـــور ال يس ـــن أم ـــاس م ـــض الن ـــاين بع ـــاذا يُع مل
عـــىل مســـألة املعانـــاة ســـهلة نســـبياً. فِمـــن الواضـــح أنَّ النـــاس يجلبـــون املشـــاكل عـــىل 
أنفســـهم. لكـــن، يف كثـــري مـــن األحيـــان، وخاصـــة يف حالـــة أيـــوب، مل يكـــن األمـــر كذلـــك. 

وهكـــذا يبقـــى الســـؤال املتعلـــق باملعانـــاة عالقـــاً دون إجابـــة واضحـــة. 
ـــها،  ـــي عاش ـــاة الت ـــن الحي ـــوب ع ـــدث أي ـــوب، يتح ـــفر أي ـــن س ـــاح 31 م ـــام األصح ويف خت  
وكيـــف أنـــه مل يفعـــل يف حياتـــه أي يشء يـــربر مـــا كان يحـــدث لـــه. ثـــم نقـــرأ يف اآليـــة 

ــوَب" )أيـــوب 31: 40(. ــَواُل أَيُـّ ــْت أَقْـ األخـــرية مـــن األصحـــاح الكلـــامت التاليـــة: "مَتَـّ

ـــو  ـــا إليه ـــذي وجهه ـــة ال ـــي التهم ـــا ه ـــا، وم ـــدث هن ـــذي يح ـــا ال ـــوب 32: 1-5. م ـــرأ أي اق
أليـــوب والرجـــال اآلخريـــن؟

 

هـــذه هـــي املـــرة األوىل التـــي يَـــِرد فيهـــا ذكـــر اســـم هـــذا الرجـــل، إليهـــو، يف ســـفر   
ـــن  ـــم م ـــىل الرغ ـــذا ع ـــة، ه ـــات الطويل ـــن املناقش ـــاً م ـــمع بعض ـــه س ـــح أن ـــن الواض ـــوب. وم أي
ـــت  ـــاء يف وق ـــد ج ـــه ق ـــد وأن ـــن ال ب ـــرسح األحـــداث. لك ـــىل م ـــوره ع ـــت ظه ـــرب بوق ـــا مل نُْخ أنن
ـــك،  ـــع ذل ـــة. م ـــاءوا يف البداي ـــا ج ـــن عندم ـــة اآلخري ـــع الثالث ـــه كان م ـــر أن ـــه مل يُْذك ـــق ألن الح
ـــمع  ـــاء وس ـــا ج ـــمعها عندم ـــي س ـــة الت ـــن األجوب ـــاً ع ـــن راضي ـــه مل يك ـــو أن ـــه ه ـــا نعرف ـــإنَّ م ف
ـــات  ـــذه اآلي ـــرات يف ه ـــع م ـــرَب أرب ـــا نُْخ ـــع، إنن ـــراً. يف الواق ـــذي كان دائ ـــوار ال ـــن الح ـــزءاً م ج
ـــا نجـــد أن هـــذا  ـــذا فإنن ـــد ســـمعه. وله ـــا ق ـــد اســـتعر نتيجـــة م ـــو ق الخمـــس أن "غضـــب" إليه
ـــريه  ـــه وتفس ـــم مفهوم ـــة، إىل تقدي ـــتة التالي ـــات الس ـــالل األصحاح ـــعى خ ـــو، يس ـــل، إليه الرج

ـــوب.  ـــت أي ـــي انتاب ـــة الت ـــبب الكارث ـــال، بس ـــؤالء الرج ـــا ه ـــي كان يواجهه ـــور الت لألم
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تقـــول اآليـــة يف أيـــوب 32: 2 أن إليهـــو كان غاضبـــاً مـــن أيـــوب "ألنَّـــُه ]أي أيـــوب[ َحَســـَب 
ـــذه  ـــذي كان يتخ ـــي ال ـــف الحقيق ـــويهاً للموق ـــْد تش ـــا يَُع ـــو م ـــِه"، وه ـــَن الل ـــرَّ ِم ـــُه أَبَ نَْفَس
ـــا بحاجـــة إىل توخـــي الحـــذر  ـــا حـــول كيـــف أنن أيـــوب. مـــاذا ينبغـــي لهـــذا األمـــر أن يخربن
ـــة  ـــم محاول ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــن؟ كي ـــات اآلخري ـــا كل ـــّر به ـــي نف ـــرق الت ـــأن الط بش

ـــم؟  ـــم دوافعه ـــن ســـوء فه ـــدالً م ـــاس، ب ـــة للن ـــع الحقيق ـــم الدواف فه

29 ترشين الثاين )نوفمرب( الثالثاء

دفاع إليهو عن الله

ـــه.  ـــو وكالم ـــول إليه ـــريات ح ـــات والتفس ـــن التعليق ـــري م ـــب الكث ـــور، كُت ـــر العص ـــىل م ع  
ـــن  ـــس م ـــه لي ـــك، فإن ـــع ذل ـــوار. وم ـــاه الح ـــّول يف اتج ـــة تح ـــه كان نقط ـــرى أن كالم ـــض ي البع
ـــرى  ـــن مج ـــرّي م ـــه يغ ـــة أن ـــد لدرج ـــة أي يشء جدي ـــو بإضاف ـــام إليه ـــن ق ـــرى أي ـــهل أن ن الس
ـــي  ـــج الت ـــس الحج ـــدم نف ـــري، يق ـــد كب ـــو كان، إىل ح ـــدو أن إليه ـــك، يب ـــن ذل ـــدالً م ـــوار. ب الح
ـــم  ـــة الظل ـــد تهم ـــه ض ـــن الل ـــاع ع ـــوا الدف ـــا حاول ـــن، عندم ـــة اآلخري ـــاء الثالث ـــا األصدق قدمه

ـــوب.  ـــاة أي ـــق مبعان ـــام يتعل ـــاف في واإلجح

اقـــرأ أيـــوب 34: 10- 15. مـــا هـــي الحقائـــق التـــي يُعـــرب عنهـــا إليهـــو هنـــا؟ كيـــف 
تتشـــابه مـــع مـــا قالـــه الرجـــال اآلخـــرون مـــن قبـــل؟ ورغـــم أن أقوالـــه صحيحـــة، ملـــاذا 

كانت غر مناسبة للحالة التي قيلت فيها؟

 

ـــن  ـــة اآلخريـــن هـــو الخـــوف ِم ـــراه يف أقـــوال إليهـــو والرجـــال الثالث ـــا أن ن ولعـــل مـــا ميكنن  
ـــوة  ـــة وق ـــوا يف صـــالح وعدال ـــد أرادوا أن يؤمن ـــه. لق ـــه علي ـــد أن ـــام نعتق ـــس ك ـــه هـــو لي أن الل
ـــة  ـــالح وعدال ـــة بص ـــق املتعلق ـــق بالحقائ ـــو النط ـــو ه ـــه إليه ـــام ب ـــا ق ـــإن م ـــذا، ف ـــه؛ وهك الل

ـــه. ـــوة الل وق
ـــْوٍت  ـــلَّ َم ـــالََم َوالَ ِظ ـــِه. الَ ظَ ـــَرى كُلَّ َخطََواتِ ـــَو يَ ـــاِن، َوُه ـــُرِق اإِلنَْس ـــىَل طُ ـــِه َع " ‘ألَنَّ َعيَْنيْ  

ــوب 34: 21و 22(.  ــِم’ " )أيـ ُل اإِلثْـ ــامَّ ــي ُعـ ــُث تَْختَِفـ َحيْـ
ـــَر،  ي ِّ ـــي الرشِّ ـــِب. الَ يُْحي ـــْدَرِة الَْقلْ ـــُز قُ ـــًدا. َعِزي ـــْرُذُل أََح ـــُه الَ يَ ـــٌز، َولِكنَّ ـــُه َعِزي ـــَوَذا الل " ‘ُه  
ـــىَل  ـــُهْم َع ـــوِك يُْجلُِس ـــَع الُْملُ ـــْل َم ، بَ ـــارِّ ـــِن الْبَ ـــِه َع ُل َعيَْنيْ ـــوِّ ـــنَي. الَ يَُح ـــاَء الْبَائِِس ـــِري قََض ـــْل يُْج بَ

الُْكـــْريِسِّ أَبَـــًدا، فرََيْتَِفُعـــوَن’ " )أيـــوب 36: 7-5(.
، َوكَِثـــرُي الْـــرِبِّ. الَ يَُجـــاِوُب. لِذلِـــَك فَلْتََخْفـــُه  ِة َوالَْحـــقِّ " ‘الَْقِديـــُر الَ نُْدِركُـــُه. َعِظيـــُم الُْقـــوَّ  

النَّـــاُس. كُلَّ َحِكيـــِم الَْقلْـــِب الَ يَُراِعـــي’ " )أيـــوب 37: 23و 24(.
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ـــرء  ـــىل امل ـــب ع ـــذي يج ـــد ال ـــي الوحي ـــتنتاج املنطق ـــإن االس ـــاً، ف ـــذا صحيح إذا كان كل ه  
ـــيئاً  ـــون ش ـــن أن يك ـــل ميك ـــتحقه. وه ـــا يس ـــىل م ـــل ع ـــوب كان يحص ـــو أن أي ـــتنتجه ه أن يس
ـــب  ـــرش الرهي ـــذا ال ـــل ه ـــة مث ـــه يف مواجه ـــه لل ـــة فهم ـــاول حامي ـــو يح ـــر؟ إذن، كان إليه آخ

ـــوب.  ـــل أي ـــاً مث ـــالً صالح ـــاب رج ـــذي أص ال

ـــت  ـــف كان ـــك؟ كي ـــى إميان ـــى ع ـــك تخ ـــدث يشء جعل ـــا ح ـــت عندم ـــك وق ـــر علي ـــل م ه
ـــف؟  ـــكل مختل ـــه بش ـــن أن تفعل ـــذي كان ميك ـــا ال ـــوراء، م ـــر إىل ال ـــتجابتك؟ وبالنظ اس

30 ترشين الثاين )نوفمرب( األربعاء

الرشَّ أمر غر منطقي

إّن هــؤالء الرجــال األربعــة، املؤمنــني باللــه، إلــه العدالــة، وجــدوا أنفســهم يف مــأزق، وهــذا   
املــأزق هــو: كيــف ميكــن تفســري حالــة أيــوب بطريقــة عقالنيــة ومنطقيــة تتــامىش مــع فهمهــم 
لطبيعــة وصفــات اللــه. لألســف، انتهــى بهــم األمــر وهــم يأخــذون موقفــاً ثَبُــت أنــه موقــف 

خطــأ فيــام يتعلــق مبحاوالتهــم لفهــم الــرش، أو عــىل األقــل فهــم الــرّش الــذي لحــق بأيــوب. 
تقــدم روح النبــوة تعليقــاً قويــاً يف هــذا الصــدد. "مــن املســتحيل علينــا أن نوّضــح أصــل   
ــا.  ــل وجوده ــن تعلي ــة وال ميك ــة دخيل ــا.... الخطيئ ــببا لوجوده ــدم س ــث نق ــة بحي الخطيئ
فتربيرهــا هــو دفــاع عنهــا. ولــو ُوجــد عــذر لهــا او ســبب لوجودهــا ملــا اعتُــربت خطيئــة. إن 
الخطيئــة هــي نتيجــة مبــدأ يحــارب رشيعــة املحبــة العظيمــة التــي هــي أســاس حكــم اللــه" 

ــة 536و 537(. ــم، صفح ــرصاع العظي )ال
وعــىل الرغــم مــن أن إلــن هوايــت تســتخدم كلمــة "خطيّــة"، دعونــا نفــرتض أننــا اســتبدلنا   
هــذه الكلمــة بكلمــة أخــرى، كلمــة لهــا معنــى ُمشــابه وهــي كلمــة "الــرّش". وعندهــا يُقــرأ 
االقتبــاس كالتــايل:  مــن املســتحيل علينــا أن نوّضــح أصــل الــرش بحيــث نقــدم ســببا لوجــوده.... 
الــرش دخيــل وال ميكــن تعليــل وجــوده. فتربيــره هــو دفــاع عنــه. ولــو ُوجــد عــذر لــه أو ســبب 

لوجــوده ملــا اعتُــرب رشاً. 
يف كثــري مــن األحيــان، عندمــا تصيــب النــاس مأســاة تجدهــم يقولــون أو يفكــرون يف اآليت:   
"أنــا ال أفهــم ذلــك." أو " هــذا ال يبــدو منطقيــاً." وهــذه تحديــداً كانــت هــي شــكوى أيــوب 

الدامئــة، عندمــا أملــت بــه املصائــب واملحــن. 
ــا: إنَّ  ــرش لن ــة ال ــوا ســبب مداهم ــاءه مل يفهم ــوب وأصدق ــه يف أن أي ــاك ســبب وجي وهن  
ــا، وإذا كان باإلمــكان  ــاً. وإذا اســتطعنا فهمــه، وإذا كان منطقي ــوالً أو منطقي ــس معق ــرش لي ال
ــه ســيكون عندهــا  ــن يكــون رشاً ومأســاة، ألن ــه ل ــة، فإن ــة وعقالني إدراجــه يف صيغــة منطقي

ــي. ــم لغــرض منطق ــاً يت حدث
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ــة املتعلقــة بســقوط الشــيطان وأصــل الــرش. إىل أي مــدى  ــات الكتابي انظــر إىل هــذه اآلي
ــال 28: 12- 17(.  ــوالً؟ )حزقي ــدو ســقوط الشــيطان معق يب

 

لقــد كان الشــيطان قبــل ســقوطه كائنــاً كامــالً ُخلــق ِمــن ِقبــل إلــه كامــل يف بيئــة كاملــة.   
وكان يحظــى مبكانــة رفيعــة، "َمــآلٌن ِحْكَمــًة َوكَاِمــُل الَْجــاَمِل". وألنــه كان "الَْكــُروُب الُْمْنبَِســُط 
ِس"، فقــد كان "كُلُّ َحَجــٍر كَِريــٍم" ســتارته. ومــع ذلــك، وحتــى  الُْمظَلِّــُل" "َعــىَل َجبَــِل اللــِه الُْمَقــدَّ
ــن عــىل إفســاد نفســه،  ــذي أُْعطــي للشــيطان، فقــد عمــل هــذا الكائ ــري جــداً ال يف ظــل الكث
وســمح للــرش بــأن يســيطر عليــه ويتملكــه. فهــل ميكــن أن يكــون هنــاك يشء غــري معقــول 

وغــري منطقــي أكــر مــن الــرّش الــذي أصــاب الشــيطان؟ 

مـــا هـــو اختبـــارك مـــع الـــرّش مـــن حيـــث كونـــه غـــر منطقـــي أو عقـــالين، وال ميكـــن 
تفســـره؟ 

1 كانون األول )ديسمرب( الخميس

التحدي املتمّثل يف اإلميان

ـــني ينظـــرون  ـــرش زائل ـــم ب ـــوب، بوصفه ـــفر أي ـــد أن الشـــخصيات الرئيســـية يف س ـــن املؤك ِم  
ـــداً،  ـــدودة ج ـــر مح ـــة نظ ـــن وجه ـــون م ـــوا يترصف ـــوس 13: 12(، كان ـــْرآٍة" )1كورنث "اآلَن يِف ِم
ـــري  ـــن املث ـــي! وم ـــامل الروح ـــك بالع ـــاَم بال ـــدوداً، فَ ـــادي مح ـــامل امل ـــة الع ـــم لطبيع وكان فهمه
ـــوب،  ـــذي أصـــاب أي ـــرّش ال ـــه يف كل هـــذه املجـــادالت والنقاشـــات حـــول ال ـــامم أيضـــاً، أن لالهت
ـــيطان يف كل  ـــه الّش ـــام ب ـــدور ق ـــث يف ال ـــوب، مل يبح ـــك أي ـــا يف ذل ـــم، مب ـــد منه ـــإنَّ أي واح ف
ـــك،  ـــع ذل ـــوب. وم ـــل أي ـــكل ِعل ـــح ل ـــارش والواِض ـــبب املب ـــو الس ـــيطان ه ـــد كان الش ـــك؛ فق ذل
ـــوب  ـــر أي ـــو )انظ ـــة إليه ـــواب، خاص ـــىل ص ـــم ع ـــدى كونه ـــأن م ـــم بش ـــن ثقته ـــم م ـــىل الرغ وع
36: 1- 4(، إال أن كل محاوالتهـــم لتفســـري معانـــاة أيـــوب بشـــكل عقـــالين كانـــت ناقصـــة. 

ـــل.  ـــاءت بالفش ـــد ب ـــه ق ـــبب معانات ـــري س ـــم لتفس ـــوب أن محاوالته ـــرف أي ـــع، ع وبالطب

ـــة  ـــى عقلن ـــا ع ـــدى قدرتن ـــا م ـــم، م ـــرصاع العظي ـــة ال ـــة قص ـــا لخلفي ـــوء فهمن ـــى يف ض حت
ـــئلة  ـــي األس ـــا ه ـــرى. م ـــرة أخ ـــوب 1-2: 10 م ـــرأ أي ـــوب؟ اق ـــل بأي ـــذي ح ـــرش ال ـــر ال وتفس
ـــواب، حتـــى يف ضـــوء كل مـــا أعلـــن لنـــا يف هـــذه الفقـــرات  األخـــرى التـــي تبقـــى دون ج

ـــوب؟  ـــاة أي ـــباب معان ـــول أس ـــة ح الكتابي
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ـــن  ـــاً م ـــا أي ـــور مل يعرفه ـــىل أم ـــوب ع ـــفر أي ـــن س ـــات األوىل م ـــرف يف األصحاح ـــا نتع إنن  
ـــام  ـــم. وك ـــة الفه ـــور صعب ـــذه األم ـــزال ه ـــى اآلن ال ت ـــه حت ـــك، فإن ـــع ذل ـــال. وم ـــك الرج أولئ
ـــذي  ـــالح ال ـــل إن الصَّ ـــوب، ب ـــىل أي ـــاة ع ـــب املعان ـــذي جل ـــو ال ـــرّش ه ـــن ال ـــه مل يك ـــا، فإن رأين
ـــأن  ـــيطان ب ـــمح للش ـــه يس ـــل الل ـــبب يف جع ـــذي تس ـــد ال ـــو بالتحدي ـــوب ه ـــه أي ـــىل ب كان يتح
ـــا إىل حـــدوث  ـــا أّدي ـــه هـــام م ـــاً لل ـــون أمين ـــه يف أن يك ـــوب ورغبت ـــوى أي ـــإنَّ تق ـــربه. إذاً، ف يخت
ـــدث  ـــا كان يح ـــرف م ـــوب يع ـــو كان أي ـــى ل ـــذا؟ وحت ـــم ه ـــا أن نفه ـــف لن ـــه. كي ـــذا ل كل ه
ـــارب، اســـتخدم شـــخصاً آخـــر غـــريي.  ـــالً، "مـــن فضلـــك ي وراء الكواليـــس، أفـــام كان يـــرصخ قائ
ـــخصاً  ـــارب، أو ش ـــالً للتج ـــون حق ـــوع ليك ـــوب مل يتط ـــرايئ!" إن أي ـــي وث ـــايئ وصحت ـــد إيلَّ أبن أع
ـــام مـــدى  ـــك؟ إذاً، ف ـــا يرغـــب يف ذل ـــن ِمّن ـــا. وَم ـــر م ـــات أم ـــة إلثب ـــه أســـاليب معين ـــّرب علي تُج
ـــه  ـــن أن الل ـــم م ـــىل الرغ ـــه ع ـــه، فإن ـــت نفس ـــه؟ ويف الوق ـــوب وعائلت ـــدث ألي ـــا ح ـــة م عدال
ـــيطان  ـــرف أن الش ـــا نع ـــوب، إال أنن ـــق بأي ـــام يتعل ـــيطان، في ـــع الش ـــه م ـــرص يف مواجهت ـــد انت ق
ـــدة  ـــور الجي ـــت األم ـــاً كان ـــامذا كان الغـــرض إذاً؟ أيضـــاً، وأي ـــا 12: 12(؛ ف ـــه )رؤي ـــر بهزميت مل يُق
ـــة املطـــاف عـــن كل مـــا حـــدث أليـــوب، هـــل كان األمـــر يســـتحق مـــوت  التـــي نجمـــت يف نهاي
ـــت كل هـــذه األســـئلة ال  ـــإذا كان ـــوب؟ ف ـــا أي ـــر به ـــي م ـــاة الت كل هـــؤالء األشـــخاص وكل املعان
ـــتأيت يف  ـــة س ـــن األجوب ـــد م ـــاك املزي ـــن أن هن ـــم م ـــىل الرغ ـــا )ع ـــة بالنســـبة لن ـــزال دون إجاب ت

ـــوب!  ـــن أي ـــدور بذه ـــت ت ـــي كان ـــئلة الت ـــل األس ـــَك أن تتخي ـــوب( فَلَ ـــفر أي س
ـــا اســـتخالصها مـــن ســـفر أيـــوب هـــو  ـــدروس الهامـــة التـــي ميكنن ـــإّن أحـــد ال ـــك، ف ومـــع ذل  
ـــه  ـــة بالل ـــا الثق ـــنا. علين ـــه بحواس ـــا وندرك ـــرصه بأعينن ـــا نب ـــاً مل ـــس وفق ـــان ولي ـــش باإلمي العي
ـــبب  ـــري س ـــىل تفس ـــن ع ـــري قادري ـــوب، غ ـــل أي ـــون، مث ـــا نك ـــى عندم ـــه حت ـــني ل ـــاء أمين والبق
ـــون كل  ـــا يك ـــان عندم ـــش باإلمي ـــن ال نعي ـــا. نح ـــدث به ـــي تح ـــة الت ـــور بالطريق ـــدوث األم ح
ـــل  ـــام فع ـــرب، ك ـــع ال ـــق ونطي ـــا نث ـــان عندم ـــش باإلمي ـــا نعي ـــن تفســـريه. إنن ـــالين وميك يشء عق

ـــا.   ـــن حولن ـــدث م ـــا يح ـــم وإدراك م ـــتطيع فه ـــا ال نس ـــى عندم ـــوب، حت أي

ــا أو  ــك ال تفهمهـ ــن أنـ ــم مـ ــى الرغـ ــأنها عـ ــه بشـ ــق باللـ ــي تثـ ــور التـ ــي األمـ ــا هـ مـ
تســـتوعبها؟ كيـــف ميكنـــك مواصلـــة بنـــاء تلـــك الثقـــة حتـــى عندمـــا ال تكـــون لديـــك 

ــاؤالتك؟  ــى تسـ ــة عـ األجوبـ

2 كانون األول )ديسمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
الفيلسوف  املؤلف جون هيديل بروك عن  يف مناقشة بشأن مسألة اإلميان واملنطق، كتب   
اإلنسانية، خصوصاً  املعرفة  لفهم حدود  )1724-1804( وعن محاوالته  كَانْت  إميانويل  األملاين 
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فيام يتعلق بأعامل الله. فبالنسبة لَكانْت، "كانت مسألة تربير طرق الله لإلنسان، أمراً يتطلب 
اإلميان وليس املعرفة. وكمثاٍل عىل الوقوف الثابت يف وجه الشدائد، قام كَانْت باختيار أيوب، 
َد من كل يشء فيام عدا الضمري اليقظ. ففي ضوء خضوعه ملشيئة الله، كان أيوب عىل  الذي ُجرِّ
صواب يف رفضه القبول بنصيحة أصدقائه الذين حاولوا تفسري كل األمور الرهيبة التي حدثت 
له. كان مصدر قوة موقف أيوب يكمن يف إميانه بأن الله هو الذي سمح بأن يعاين ]أيوب[ كل 
هذه األمور الرهيبة. كل ما يف األمر هو أن أيوب كان فقط يتساءل عن قصد الله من السامح 
له بأن يعاين كل هذه األمور الرهيبة" ]العلوم والدين )نيويورك: دار جامعة كامربيدج للنرش، 
2006(، صفحة 207و 208[.  أعتقد كالً من صوفر وبلدد وأليفاز، واآلن إليهو، أنَّ مبقدورهم 
تفسري ما حدث أليوب باملنظور البسيط للعالقة بني السبب والنتيجة. ففي نظرهم، كانت خطية 
أيوب هي السبب؛ وكانت املعاناة التي اختربها أيوب هي النتيجة. وقد رأوا أنه ال ميكن أن 
يكون األمر أكر وضوحاً من ذلك، بل واعتقدوا أنه صحيح الهوتياً ومنطقياً. ومع ذلك، فقد كان 
تحليلهم املنطقي خطأ، وهو مثال قوي عىل أنه ال ميكن لعقولنا البرشية فهم الكيفية التي يعمل 

بها الله يف العامل الذي خلقه.

أسئلة للنقاش
ــكني  ــوب املسـ ــع أيـ ــة بوضـ ــة املتعلقـ ــوارات الطويلـ ــه يف كل الحـ ــا، فإنـ ــا رأينـ 1. كـ
ـــاذا مل  ـــدة. مل ـــرة واح ـــو م ـــيطان ول ـــر الش ـــِرد ِذك ـــه، مل يَ ـــدث ل ـــا ح ـــبب وراء كل م والس
ـــك الرجـــال، عـــى  ـــة فكـــر أولئ ـــك عـــن مـــدى محدودي ـــا ذل يُذكـــر الشـــيطان؟ ومـــاذا يخربن
الرغـــم ِمـــن كل الحقائـــق التـــي كانـــت لديهـــم؟ مـــا الـــذي ميكـــن لجهلهـــم أن يعلّمنـــا 

عـــن جهلنـــا نحـــن، عـــى الرغـــم مـــن كل الحقائـــق التـــي لدينـــا؟ 
ـــا  ـــي حكمتن ـــد ع ـــا ونعتم ـــة بن ـــياء املتصل ـــر األش ـــر تدب ـــا أم ـــع يف أيدين ـــا نض 2. "فعندم
ـــدون  ـــه ب ـــاول أن نحمل ـــا ونح ـــه علين ـــه الل ـــاً مل يضع ـــل عبئ ـــن نتحم ـــاح فنح ـــان النج لض
معونتـــه.... ولكـــن عندمـــا نؤمـــن حقـــا أن اللـــه يحبنـــا ويقصـــد أن يحســـن إلينـــا فســـنكّف 
عـــن القلـــق بالنســـبة إىل املســـتقبل. وســـنثق باللـــه كـــا يثـــق طفـــل بأبيـــه املحـــب. 
ـــوة،  ـــه" )روح النب ـــع يف إرادة الل ـــا تُبتل ـــا ألن إرادتن ـــا وعذاباتن ـــي اضطراباتن ـــذ تختف وحينئ
ـــل  ـــة ومث ـــل هـــذه الثق ـــم مث ـــا أن نتعل ـــف ميكنن ـــم األعظـــم، صفحـــة 535و 53٦(. كي املعل
هـــذا اإلميـــان؟ مبعنـــى، مـــا هـــي الخيـــارات التـــي نُْقـــِدم عليهـــا اآلن ومـــن شـــأنها أن 

ـــف؟ ـــوى أو أضع ـــا أق ـــا إم ـــل إميانن تجع
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3-9 كانون األول )ديسمرب(الدرس الحادي عرش

ِمن العاصفة

السبت بعد الظهر
ـــوس  ـــى 16: 13 ؛ 1كورنث ـــا 1: 29 ، مت ـــوب 38 – 39 ؛ يوحن املراجـــع األســـبوعية: أي

1: 18 – 27 ؛ أيـــوب 40: 1- 4؛ 42: 1- 6 ؛ لوقـــا 5: 1- 8  

ـــٌم.’ "  ـــَدَك َفْه ـــرِبْ إِْن كَاَن ِعْن ـــُت األَْرَض؟ أَْخ ْس ـــنَي أَسَّ ـــَت ِح ـــَن كُْن ـــظ: " ‘أَيْ ـــة الحف آي
ـــوب 38: 4(.  )أي

ـــوارد ذكرهـــم يف  ـــه األشـــخاص ال ـــاً كانـــت خالفاتهـــم، فقـــد كان يشء واحـــد يُجمـــع علي أي  
ـــل  ـــىل األق ـــه، أو ع ـــن الل ـــه ع ـــن أن يقول ـــام ميك ـــري م ـــم الكث ـــدى كل منه ـــوب. كان ل ـــفر أي س
عـــن مفهومهـــم الشـــخيص عـــن اللـــه. وكـــام رأينـــا، فإننـــا نســـتطيع أن نوافـــق عـــىل كثـــري 
ـــَك،  ـــَم فَتَُعلَِّم ـــأَِل الْبََهائِ ـــذا: "فَاْس ـــادل يف ه ـــتطيع أن يج ـــن يس ـــال، م ـــىل أي ح ـــوه. وع ـــام قال م
ـــُم  ـــْن الَ يَْعلَ ـــِر.  َم ـــَمُك الْبَْح ـــَك َس ثَ ـــَك، َويَُحدِّ ـــِم األَْرَض فَتَُعلَِّم ـــرِبََك.  أَْو كَلِّ ـــاَمِء فَتُْخ ـــوَر السَّ َوطُيُ
 " ـــرَشِ ـــيٍّ َوُروُح كُلِّ الْبَ ـــُس كُلِّ َح ـــِدِه نََف ـــِذي ِبيَ ـــْت هـــَذا؟ الَّ ـــرَّبِّ َصَنَع ـــَد ال ـــْن كُلِّ هـــُؤالَِء أَنَّ يَ ِم
ــُس  ــُر يَْعِكـ ــاَء، أَِو الَْقِديـ ُج الَْقَضـ ــوِّ ــُه يَُعـ ــِل اللـ ــذا: َهـ ــدل يف هـ )أيـــوب 12: 7- 10(. أَْم الجـ

؟ ـــقَّ الَْح
ـــاش  ـــوب، إال أن موضـــوع النق ـــن آالم أي ـــوب هـــو ع ـــوى ومضمـــون ســـفر أي ـــع أن محت وم  
ـــف  ـــاً خل ـــل متواري ـــه ظ ـــإّن الل ـــني، ف ـــني األول ـــتثناء اإلصحاح ـــه. باس ـــول الل ـــز ح ـــايس يرتك األس

ـــوب. ـــفر أي ـــا يف س ـــام تقدمن ـــتار كل الس
ـــوع  ـــو موض ـــه وه ـــه نفس ـــري. فالل ـــك أن يتغ ـــىل وش ـــك كان ع ـــإن كل ذل ـــال، ف ـــىل كل ح ع  

النقـــاش والجـــدال يف ســـفر أيـــوب ســـوف يتكلـــم اآلن عـــن نفســـه. 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
10كانـــون األول )ديســـمرب(.
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4 كانون األول )ديسمرب( األحد

من العاصفة

ـــا ويختلـــف عـــن كل يشء آخـــر يف كل الحـــوارات  اقـــرأ أيـــوب 38: 1. مـــا الـــذي يحـــدث هن
األخـــرى؟

 

فجـــأة وبـــدون توقـــع يظهـــر الـــرب اآلن يف ســـفر أيـــوب ألول مـــرة منـــذ أيـــوب 2: 6،   
ــِدَك، َولِكـــِن اْحَفـــْظ نَْفَســـه."  ـــيْطَاِن: "َهـــا ُهـــَو يِف يَـ حـــني قـــال الـــرَّبُّ لِلشَّ

ـــم  ـــه. يُختت ـــيء لل ـــور املفاج ـــذا الظه ـــتعداً له ـــاريء مس ـــل الق ـــد يشء يجع ـــًة ال يوج حقيق  
ـــاَب  ـــي: "فَأََج ـــا ي ـــارشة نجـــد م ـــك مب ـــو . بعـــد ذل ـــوب بخطـــاب أليه اصحـــاح 37 مـــن ســـفر أي
ـــوب  ـــع أي ـــده م ـــه وح ـــد الل ـــور نج ـــىل الف ـــوب 38: 1(. وع ـــة" )أي ـــَن الَْعاِصَف ـــوَب ِم بُّ أَيُّ ـــرَّ ال

ـــن.  ـــت الراه ـــل يف الوق ـــىل األق ـــني، ع ـــري معني ـــن غ ـــخاص اآلخري وكأن األش
ـــد  ـــح الشـــديدة. وق ـــة ومعناهـــا الزوبعـــة أو الري ـــأيت مـــن الكلمـــة العربي ـــة ت كلمـــة العاصف  
اســـتعملت هـــذه الكلمـــة يف ســـياق ظهـــور اللـــه للبـــرش )أنظـــر إشـــعياء 29: 6؛ زكريـــا 9: 
ـــا يِف  بِّ إِيلِيَّ ـــرَّ ـــاِد ال ـــَد إِْصَع ـــامء "كَاَن ِعْن ـــا للس ـــاد إيلي ـــبة إصع ـــاً يف مناس ـــتُعملت أيض 14(. واس

ـــوك 2: 1(.  ـــال". )2 مل ـــَن الِْجلَْج ـــا ِم ـــَع َذَهبَ ـــا َوأَلِيَش ـــاَمِء، أَنَّ إِيلِيَّ ـــِة إِىَل السَّ الَْعاِصَف
ـــه  ـــه إال أن ـــريئ لل ـــور امل ـــذا الظه ـــن ه ـــة ع ـــل مادي ـــة تفاصي ـــود أي ـــدم وج ـــن ع ـــم م بالرغ  
ـــٌف" )1  ـــٌض َخِفي ـــْوٌت ُمْنَخِف ـــق "َص ـــن طري ـــوب ع ـــم إىل أي ـــه مل يتكل ـــا أن الل ـــح هن ـــن الواض م
ـــد  ـــت بالتأكي ـــة لفت ـــداً. طريق ـــة ج ـــة قوي ـــه بطريق ـــن نفس ـــرب يعل ـــن ال ـــوك 19: 12(. ولك مل

ـــوب.  ـــاه أي إنتب
ـــاقطة.  ـــة الس ـــه للبرشي ـــه نفس ـــا الل ـــن فيه ـــي يعل ـــرة األوىل الت ـــذه امل ـــن ه ـــع مل تك بالطب  

مـــراراً وتكـــراراً تُظهـــر األســـفار املقدســـة قُـــرب اللـــه مـــن البـــرش. 

ـــن 32: 24 – 32  ـــن 15: 1- 6؛ تكوي ـــا؟ تكوي ـــه ِمنَّ ـــرب الل ـــات عـــن ُق ـــا هـــذه اآلي ـــاذا تعلمن م
؛ يوحنـــا 1: 29 .

 

يعلمنـــا الكتـــاب املقـــدس الحقيقـــة العظمـــى والهامـــة وهـــي أن إلهنـــا ليـــس اإللـــه املتنـــايئ   
ـــن  ـــا ع ـــل معن ـــذي يتفاع ـــه ال ـــو اإلل ـــا ه ـــا، إمن ـــه لن ـــم ترك ـــا ث ـــق عاملن ـــذي خل ـــد ال أو املبتع
ـــا أن  ـــه ميكنن ـــاة فإن ـــذه الحي ـــا يف ه ـــام القين ـــاكلنا، أو مه ـــا أو مش ـــت أحزانن ـــام كان ـــرب. مه ق

ـــه.  ـــق ب ـــتطيع أن نث ـــا نس ـــا، وأنن ـــب من ـــه قري ـــد أن الل نتأك
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ـــر  ـــخصياً يشء آخ ـــرب ش ـــك الُق ـــار ذل ـــا يشء، وإختب ـــه ِمّن ـــرب الل ـــالين بق ـــان العق إن اإلمي
ـــن  ـــة م ـــاء والراح ـــال الرج ـــه وتن ـــن الل ـــاً م ـــو قريب ـــم أن تدن ـــك أن تتعل ـــف ميكن ـــاً. كي متام

ـــة؟   ـــذه الرشاك ه

5 كانون األول )ديسمرب(  االثنني

الله يسأل

ـــا  ـــى وإن كان م ـــه. حت ـــه مع ـــم الل ـــرياً تكل ـــل، أخ ـــت طوي ـــه صم ـــوب أن ـــدا ألي ـــا ب بعدم  
ــا أراد أيـــوب أن يســـمعه.  ــه مل يكـــن مـ ــه قولـ ــتهل بـ اسـ

ـــوب  ـــؤال؟ )أي ـــذا الس ـــن ه ـــد م ـــاذا كان يقص ـــوب وم ـــه ألي ـــأله الل ـــؤال س ـــو أول س ـــا ه م
 .)2 :38

 

ـــذا  ـــن ه ـــرش. مل يك ـــئلة إىل الب ـــه أس ـــه يوّج ـــد الل ـــه نج ـــدس كل ـــاب املق ـــفار الكت ـــالل أس خ  
ـــه  ـــد. الل ـــم الجي ـــه املعل ـــوم ب ـــا يق ـــل م ـــوم بعم ـــه يق ـــبقاً، ولكن ـــة مس ـــه باإلجاب ـــدم معرفت لع
ـــا  ـــا، لتعينن ـــل يف أوضاعن ـــنا ولنتأم ـــه أنفس ـــا نجاب ـــة تجعلن ـــيلة فعال ـــا وس ـــئلة ألنه ـــأل األس يس
ـــه  ـــألها الل ـــي يس ـــئلة الت ـــة. إذاً فاألس ـــم الصحيح ـــل إىل التعالي ـــور لنص ـــع األم ـــل م ـــىل التعام ع
ـــا  ـــرياً م ـــا كث ـــا. ولكنه ـــا أو يدركه ـــم به ـــه بأشـــياء مل يكـــن عـــىل ِعل ـــم الل ليســـت بهـــدف أن تُعلِ
ـــكل  ـــا بش ـــة إىل أن يتعلموه ـــوا يف حاج ـــد يكون ـــياء ق ـــوا أش ـــاس ليتعلم ـــني الن ـــي تُع ـــرح ل تُط
ـــق  ـــل الح ـــا توصي ـــدف منه ـــيلة اله ـــذه وس ـــايب، وه ـــكل خط ـــاءت بش ـــه ج ـــئلة الل ـــل. أس أفض

ـــاس.  للن

اقـــرأ األســـئلة التاليـــة التـــي ســـألها اللـــه. مـــاذا يف إعتقـــادك الهـــدف مـــن طـــرح هـــذه 
ـــا؟ ـــد به ـــو القص ـــا ه ـــئلة، م األس

   تكوين 3: 11  
   تكوين 4: 9  

   1ملوك 19: 9  
   أعامل 9: 4  

   متى 16: 13  
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كان لـــدى أيـــوب الكثـــري مـــن الـــكالم عـــن اللـــه. ويف الواقـــع أن اللـــه أراد أليـــوب أن يـــرى   
ـــه. إن  ـــرب خالق ـــن ال ـــوب ع ـــا أي ـــا وال يفهمه ـــي ال يعرفه ـــور الت ـــن األم ـــري م ـــاك الكث أن هن
ـــا  ـــي قاله ـــامت الت ـــع بعـــض الكل ـــوازى م ـــوب يت ـــع أي ـــه م ـــرب كالم ـــه ال ـــدأ ب ـــذي ب الســـؤال ال
هـــؤالء الرجـــال لـــه )أليـــوب( أيضـــاً. )إقـــرأ أيـــوب 8: 1و 2؛ أيـــوب 11: 1-3؛ أيـــوب 15: 1- 3(. 

ـــؤال  ـــو الس ـــا ه ـــن، ف ـــت الراه ـــك يف الوق ـــوال حيات ـــن أح ـــؤاال ع ـــألك س ـــه س ـــو أن الل ل
ـــؤال  ـــن الس ـــه م ـــن أن تتعلم ـــاذا ميك ـــك؟ وم ـــون جواب ـــاذا يك ـــك؟ وم ـــه ل ـــد يوجه ـــذي ق ال

ـــواب؟  أو الج

6 كانون األول )ديسمرب( الثالثاء

الرب الخالق

ـــا هـــو الغـــرض  ـــوب؟ وم ـــه ألي ـــي يســـألها الل ـــا هـــي األســـئلة الت ـــوب 38: 4- 41. م ـــرأ أي اق
ـــن هـــذه األســـئلة؟   م

 

ـــه  ـــه، فإن ـــت ب ـــي امل ـــوارث الت ـــذه الك ـــن كل ه ـــالً ع ـــرياً مفص ـــر تفس ـــوب ينتظ ـــو كان أي ل  
ـــئلة بأســـلوب  ـــن األس ـــض م ـــه هـــو في ـــا حصـــل علي ـــل. م ـــا انتظـــره يف املقاب ـــىل م مل يحصـــل ع
ـــة.  ـــة وطبيعـــة أيـــوب الفاني ـــه مـــع جهال ـــه يف خليقت ـــه وجربوت ـــاً قـــوة الل خطـــايب بالغـــي مقارن
ـــوب  ـــٌم. " )أي ـــَدَك فَْه ـــرِبْ إِْن كَاَن ِعْن ـــُت األَْرَض؟ أَْخ ْس ـــنَي أَسَّ ـــَت ِح ـــَن كُْن ـــرب: "أَيْ ـــول ال يق  
38: 4(. بعـــد أن ردد مـــا كان مـــن أعـــامل الخليقـــة األوىل يف ســـفر التكويـــن، مثـــل أســـاس 
األرض والبحـــر والنـــور والظـــالم، يقـــول اللـــه أليـــوب )يف األســـاس( أنـــك طبعـــاً تعلـــم كل 
ــَك "ِحيَنِئـــٍذ كُْنـــَت قَـــْد ُولِـــْدَت، َوَعـــَدُد أَيَّاِمـــَك كَِثـــرٌي!" )أيـــوب 38: 21(. هـــذه األشـــياء ألَنَـّ

  بعـــد ذلـــك يشـــري الـــرب إىل عجائـــب وأرسار الخليقـــة. ومجـــدداً يفعـــل اللـــه ذلـــك بطـــرح 
سلســـلة مـــن األســـئلة باإلســـلوب الخطـــايب البالغـــي والتـــي تشـــمل ليـــس فقـــط أســـس األرض 
ــا، أَْو تَُفـــكُّ ُربُـــَط  َيَـّ بـــل أيضـــاً أرسار الجـــو والنجـــوم أيضـــاً: "َهـــْل تَْرِبـــُط أَنْـــَت ُعْقـــَد الرُّ
الَْجبَّـــاِر؟ )أيـــوب 38: 31(. بعـــد ذلـــك يديـــر إنتبـــاه أيـــوب مـــرة أخـــرى إىل األرض، إىل كل 
يشء مـــن فطنـــة اإلنســـان )أيـــوب 38: 36(، إىل حيـــاة الحيوانـــات الربيـــة )أيـــوب 38: 39- 41(. 
ـــو كان  ـــاح 39. ل ـــات أصح ـــالل كل آي ـــر خ ـــل أك ـــم تفاصي ـــاً بتقدي ـــزداد وضوح ـــار ي ـــو مس وه
ـــات  ـــات الربوتين ـــط جزيئ ـــول "َمـــن كان يرب ـــه يق ـــكان الل ـــوم ل ـــب الي ـــوب أن يُكت ـــفر أي لس
ـــة  ـــوي الجاذبي ـــك تط ـــل بحكمت ـــة؟ وه ـــاس الكتل ـــت بقي ـــني قم ـــت ح ـــن كن ـــات؟ أي والنيوترون

ـــان؟" ـــاء والزم الفض
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ـــوداً يف  ـــوب موج ـــن أي ـــم يك ـــع ال. فل ـــه: بالطب ـــو نفس ـــئلة ه ـــذه األس ـــن كل ه ـــواب ع الج  
ـــة ألي مـــن الظواهـــر  ـــن املعرف ـــل م ـــه ســـوى القلي زمـــن أي مـــن هـــذه األحـــداث. ومل يكـــن ل
ـــه،  ـــه ومعرفت ـــه مـــع كل حكمت ـــوب أن ـــر ألي ـــه أن يُظه ـــرب. كان قصـــد الل ـــا ال ـــي أشـــار إليه الت
ـــال  ـــؤالء الرج ـــع ه ـــة م ـــوب 42: 7( مقارن ـــه صـــواب )أي ـــن الل ـــه ع ـــا قال ـــو كان م ـــى ول حت
ـــزال مـــا يعرفـــه أيـــوب قليـــالً جـــداً. وإّن افتقـــاره للمعرفـــة تََوّضـــَح يف جهلـــه  اآلخريـــن، فـــام ي

ـــامل. ـــة الع بخليق
إذا كانـــت معرفـــة أيـــوب بالخليقـــة بهـــذه الضآلـــة فكـــم كان فهمـــه وإدراكـــه عـــن   
ـــه؟  ـــة بالل ـــن مقارن ـــامذا نح ـــوق. ف ـــق واملخل ـــني الخال ـــة ب ـــة قوي ـــن مفارق ـــا م ـــا له ـــق؟ ي الخال
ـــة  ـــة األبدي ـــاء والرشك ـــا الرج ـــدم لن ـــا وليق ـــه ليخلّصن ـــه الل ـــام ب ـــا ق ـــر إىل م ـــك، انظ ـــع ذل وم

معـــه. 

7 كانون األول )ديسمرب(  األربعاء

حكمة الحكاء

مــن وجهــة نظرنــا اليــوم، فإنــه مــن الســهل النظــر إىل األســئلة التــي وجههــا اللــه أليــوب   
ــذ آالف الســنني، أن يفهمــه عــن  ــذي عــاش من ــوب، ال ــل أي ــا كان لرجــل مث ــدرك مــدى م لن
ــون  ــرش يدرك ــرن الســادس عــرش، مل يكــن الب ــل الق ــال، قب ــوق. عــىل ســبيل املث ــم املخل العالَ
)عــىل األقــل البعــض منهــم( أن حركــة الشــمس يف الفضــاء هــي نتيجــة دوران األرض حــول 
ــامء  ــدور يف س ــمس ت ــابق أن الش ــد يف الس ــني كان يُعتق ــذا يف ح ــمس. ه ــول الش ــها وح نفس
األرض، ]مــع أن مــا يحــدث يف الواقــع هــو أن األرض تــدور حــول الشــمس. وتتحــرك الشــمس 

ــا املوســوعة الحــرة[. ــرة مــن الكــرة الســاموية يقســمها نصفــني: ويكيبيدي يف دائ
الفضــل يعــود إىل العلــوم الحديثــة. نحــن نعيــش اليــوم ولدينــا معرفــة عــن طبيعــة العــامل،   
وهــي معرفــة مل يكــن للبــرش يف عصــور الكتــاب املقــدس أن يتصوروهــا أو يســتوعبوها. لقــد 
ــا  ــا زلن ــرش م ــا كب ــة، فإنن ــك املعرف ــع كل تل ــك، وم ــع ذل ــم. وم ــوق مســتوى إدراكه ــت ف كان

ــه. ــا للعــامل الطبيعــي ومبادئ ــن جــداً يف فهمن محدودي

اقــرأ مجــدداً األســئلة التــي ســألها اللــه أليــوب يف إصحــاح 38و 39. إىل أي مــدى يســتطيع 
اإلنســان أن يجيــب عليهــا بشــكل أفضــل اليــوم؟ 

 

ــة يف  ــت غائب ــي كان ــع والت ــن الواق ــرية م ــب كث ــا جوان ــف لن ــد كش ــم ق ــك أن العل ال ش  
املــايض. ومــع ذلــك فــامزال علينــا الكثــري لنتعلمــه يف نواحــي كثــرية. وبعيــداً عــن كشــف جــالل 
وأرسار الخليقــة فــإن الِعلــم جعــل الخليقــة أكــر جاذبيــة وروعــة، كاشــفاً عمــق وتعقيــدات 

ــا.  ــم به ــال الســابقة أي عل ــي مل يكــن لألجي العــامل الطبيعــي الت
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ــاَمِت هــِذِه  ــِد، لَِنْعَمــَل ِبَجِميــعِ كَلِ ــا إِىَل األَبَ ــا َولِبَِنيَن ــاُت لََن ــا، َوالُْمْعلََن بِّ إِلِهَن ــُر لِلــرَّ ائِ َ " ‘الرسَّ  
يَعــِة’ )تثنيــة 29: 29(. إن اللــه مل يعلــن قــط للنــاس كيــف أتــم عمليــة الخلــق، والعلــوم  ِ الرشَّ
البرشيــة ال ميكنهــا فهــم أرسار العــي، وقوتــه الخالقــة ال ميكــن إدراكهــا كــام ال ميكــن إدراك 

ــاء، صفحــة 93(.  ــاء واألنبي ــوة، اآلب وجــوده." )روح النب

ومــع ذلــك، مــا هــو التحذيــر الــذي علينــا إتخــاذه مــن اآليــات التاليــة بخصــوص معرفــة 
اإلنســان املحــدودة جــداً؟ )1كورنثــوس 3: 19، 1كورنثــوس 18: 27(. 

 

برغـــم كل املعرفـــة التـــي جمعهـــا البـــرش خـــالل الســـنوات القليلـــة املاضيـــة، فـــإن الخليقـــة 
ـــن  ـــاً ع ـــا عل ـــا ازددن ـــتوعبها. وكل ـــكاد نس ـــي ال ن ـــب واألرسار الت ـــة بالعجائ ـــى مليئ تبق
ـــرق  ـــي الط ـــا ه ـــا. م ـــاً وإذدادت أرساره ـــرث عجب ـــة أك ـــدت الخليق ـــا ب ـــامل كل ـــة الع خليق

ـــا؟ ـــوة إلهن ـــام ق ـــش أم ـــك تنده ـــي تجعل الت

8 كانون األول )ديسمبر( الخميس

التوبة يف الرتاب والرماد

ـــه  ـــن الل ـــا أعل ـــوب عندم ـــتجابة أي ـــت إس ـــاذا كان ـــوب 42: 1-٦. م ـــوب 40: 1- 4؛ أي ـــرأ أي اق
ـــه؟  ـــه ل ذات

 

مـــن الواضـــح أن أيـــوب انبهـــر مبـــا أظهـــره اللـــه لـــه. يف أيـــوب 42: 3، عندمـــا يقـــول "فمـــن   
ذا الـــذي يخفـــي القضـــاء بـــال معرفـــة" كان يف الواقـــع وببســـاطة يـــردد أول ســـؤال ســـأله اللـــه 
ـــه  ـــم عـــام مل يعرف ـــذي تكل ـــه هـــو ال ـــوب ذات ـــإن أي ـــة الســـؤال، ف ـــوب إجاب ـــه، اآلن يعـــرف أي ل

ـــاً.  حق
ـــه فقـــط بســـمع  ـــه أيـــوب، يف أيـــوب 42: 5. كان أيـــوب قـــد عـــرف الل الحـــظ أيضـــاً مـــا قال  
األذن أمـــا اآلن إذ قـــد رأى اللـــه- أي أنـــه اآلن قـــد أصبـــح عنـــده رؤيـــا أفضـــل عـــن اللـــه- رأى 
ـــَدُم  ـــُض َوأَنْ ـــَك أَْرفُ ـــي: "لِذلِ ـــام ي ـــه ك ـــت ردة فعل ـــبب كان ـــذا الس ـــا. وله ـــىل حقيقته ـــه ع نفس

ـــاِد"  َم َاِب َوالرَّ ـــرتُّ يِف ال

ـــي  ـــك الت ـــع تل ـــذه م ـــل ه ـــوازى ردات الفع ـــف تت ـــا 5: 1- 8. كي ـــعياء ٦: 1- 5، لوق ـــرأ اش اق
ـــوب؟  ـــت ألي كان
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ـــاب املقـــدس  ـــات عـــن حقيقـــة أساســـية يف الكت ـــراه يف كل هـــذه الحـــاالت هـــي اعالن ـــا ن م  
وهـــي إثـــم ومعصيـــة الجنـــس البـــرشي. كان أيـــوب رجـــالً كامـــالً ومســـتقيامً، يتقـــي اللـــه 
ـــه،  ـــن الل ـــريده ع ـــيطان ل ـــاوالت الش ـــن كل مح ـــم م ـــوب 1: 1( وبالرغ ـــرش )أي ـــن ال ـــد ع ويحي
فـــإن أيـــوب ظـــل أمينـــاً أمـــام كل املحـــاوالت. نحـــن هنـــا أمـــام إنســـان مؤمـــن بالـــرب 

ويتميـــز بالتمســـك واألمانـــة. 
ـــة  ـــن قداس ـــة م ـــإن ملح ـــرس، ف ـــعياء وبط ـــع اش ـــر م ـــام كان األم ـــك، وك ـــن ذل ـــم م وبالرغ  
اللـــه وقوتـــه كانـــت كافيـــة لتجعـــل أيـــوب يتضائـــل وينكمـــش مـــع إحساســـه بخطيتـــه 
ـــا  ـــا طبيعته ـــات جعلته ـــة. كائن ـــا الخطي ـــاقطة دمرته ـــات س ـــا كائن ـــا جميعن ـــك ألنن ـــزه. ذل وعج
ـــد  ـــة. ال أح ـــه يف النهاي ـــص نفس ـــتطيع أن يخلّ ـــد يس ـــبب، ال أح ـــذا الس ـــه. وله ـــع الل يف رصاع م
يســـتطيع أن يـــأيت بأعـــامل صالحـــة كافيـــة ليســـتحق أي إحســـان أو معـــروف مـــن اللـــه. ولهـــذا 
الســـبب أيضـــاً نحـــن جميعنـــا - وحتـــى األفضـــل بيننـــا، مبـــا يف ذلـــك أولئـــك الذيـــن مثـــل 
ـــا  ـــخص م ـــة إىل ش ـــرش- يف حاج ـــن ال ـــدون ع ـــه ويحي ـــون الل ـــتقيمني، يتق ـــني ومس ـــوب كامل أي
ـــه نحـــن ألنفســـنا. والجيـــد يف األمـــر هـــو  ـــا مـــا ال ميكـــن أن نفعل يســـتطيع أن يفعـــل مـــن أجلن

ـــيح.  ـــوع املس ـــخص يس ـــر يف ش ـــك وأك ـــا كل ذل أّن لن

ـــادك،  ـــه. يف اعتق ـــاً لوج ـــه وجه ـــام الل ـــاً أم ـــذات واقف ـــة بال ـــذه اللحظ ـــك يف ه ـــل نفس تخي
ـــك؟   ـــون ردة فعل ـــف تك كي

9 كانون األول )ديسمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــن إذا كان  ـــون، ولك ـــوم والفن ـــور العل ـــامل ن ـــىل الع ـــور ع ـــطع ن ـــه أن يس ـــمح الل ـــد س "لق  
ـــن  ـــد م ـــا فالب ـــة وحده ـــر البرشي ـــة نظ ـــن وجه ـــع م ـــذه املواضي ـــون ه ـــم يتناول ـــو العل محرتف
أن يحصلـــوا عـــىل إســـتنتاجات خاطئـــة، وقـــد يكـــون أمـــراً بريئـــاً أن يتفكـــر اإلنســـان يف 
يشء أبعـــد مـــام أعلنتـــه كلمـــة اللـــه إذا مل تتعـــارض نظرياتـــه مـــع الحقائـــق املدونـــة يف 
ـــة  ـــاديء علمي ـــه مبب ـــل خليقت ـــون تعلي ـــه ويحاول ـــة الل ـــون كلم ـــن يرتك ـــن الذي ـــه ولك ـــاب الل كت
ـــن  ـــة يف أماك ـــة أو بوصل ـــدون خريط ـــم  ب ـــر العظي ـــم البح ـــار يف خض ـــع التي ـــريون م ـــا يس فامن
ـــا  ـــه يف أبحاثه ـــارة  إذا مل تـــرس عـــىل هـــدى كلمـــة الل ـــوى العقـــول الجب ـــاً. إن أق ـــا متام يجهلونه
ـــة.  ـــات اإللهي ـــم باملعلن ـــة العل ـــع عالق ـــاول تتب ـــا تح ـــاك عندم ـــا اإلرتب ـــن أن يصيبه ـــد م ـــال ب ف
ـــني  ـــريها بالقوان ـــن تفس ـــث ال ميك ـــم بحي ـــن إدراكه ـــداً م ـــمى ج ـــه أس ـــق وأعامل ـــون الخال فلك
ـــن  ـــه. والذي ـــن إلي ـــح ســـنداً يرك ـــاب املقـــدس ال يصل ـــخ الكت ـــربون أن تاري ـــك يعت ـــة لذل الطبيعي
ـــدروا  ـــن أن ينح ـــد م ـــد ال ب ـــم والجدي ـــن القدي ـــا ورد يف العهدي ـــات م ـــدق وثب ـــكون يف ص يش
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ـــد أن  ـــم املرســـاة ال ب ـــت منه ـــد أفلت ـــث ق ـــه، فحي ـــك فيشـــكون يف وجـــود الل ـــن ذل ـــد م إىل أبع
ـــة 92و 93(. ـــاء صفح ـــاء واألنبي ـــوة، اآلب ـــاد" روح النب ـــور اإللح ـــىل صخ ـــفينتهم ع ـــم س تتحط

أسئلة للنقاش
ـــا  ـــة. م ـــوم الجمع ـــت يف درس ي ـــن هواي ـــات إل ـــن كتاب ـــوذة م ـــرة املأخ ـــر إىل الفق 1. أنظ
هـــي األمـــور التـــي حـــذرت منهـــا ونراهـــا حادثـــة بالفعـــل اليـــوم وخاصـــة يف مجـــال 
ـــا وهـــي يف تناقـــض ســـافر  ـــم ويعلِّمه ـــي ميارســـها الِعل ـــا هـــي بعـــض األشـــياء الت ـــم؟ م العل

ـــه؟  ـــة الل ـــع كلم م
2. ألفـــرد وايتهـــد Alfred Whitehead( ) هـــو عـــامل رياضيـــات شـــهر وصاحـــب 
ـــت  ـــنة مض ـــبعني س ـــة وس ـــل خمس ـــي: "قب ـــا ي ـــال م ـــايض. ق ـــرن امل ـــاش يف الق ـــات ع مؤلف
ـــات عـــى يـــد رجـــال  ـــوم والرياضي عندمـــا كنـــت شـــاباً يف جامعـــة كامربيـــدج، درســـت العل
ـــة القـــرن املـــايض عشـــت،  ـــذ نهاي ـــني املادتـــني. من ـــاً يف دراســـتي لهات المعـــني وكنـــت متفوق
ألرى أن النظريـــات والفرضيـــات الخاصـــة بهاتـــني املادتـــني قـــد وضعـــت جانبـــاً وتـــم 
ـــة  ـــة الحديث ـــات العلمي ـــفي النظري ـــإن مكتش ـــل، ف ـــك، ويف املقاب ـــع ذل ـــا. وم ـــي عنه التخ
يرصحـــون قائلـــني ‘نحـــن اآلن عـــى يقـــني.’ مـــاذا يعلمنـــا هـــذا عـــن رضورة الحـــذر 
ـــه  ـــا يقولون ـــون م ـــا يك ـــة عندم ـــاء" خاص ـــون العظ ـــاه "املعلم ـــا إي ـــا يعلمن ـــول م ـــن قب م

ـــه؟ ـــة الل ـــع كلم ـــاً م ـــاً متام متناقض
ـــاس  ـــنى للن ـــي مل يتس ـــث والت ـــم الحدي ـــفها العل ـــي كش ـــب الت ـــض العجائ ـــي بع ـــا ه 3. م
الذيـــن عاشـــوا يف عـــرص أيـــوب )أو حتـــى الذيـــن عاشـــوا قبـــل مائتـــي عـــام مضـــت( 
أن يدركوهـــا؟ كيـــف تُظهـــر لنـــا هـــذه األشـــياء أكـــرث فأكـــرث قـــوة الـــرب العجيبـــة يف 

الخليقـــة؟ 
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10-16 كانون األول )ديسمرب( الدرس الثاين عرش

فادي )ُمخلّص( أيوب

السبت بعد الظهر
ـــا  ـــوب 10: 4- 5؛ لوق ـــا 1: 1- 14؛ أي ـــوب 19: 25- 27؛ يوحن املراجـــع األســـبوعية: أي

ـــا 9: 22؛ اشـــعياء 53: 1- 6.  ـــة 4: 19؛ لوق 2: 11؛ غالطي

ـــا  ـــْبَناُه ُمَصابً ـــُن َحِس ـــا. َونَْح لََه ـــا تََحمَّ ـــا، َوأَْوَجاَعَن ـــا َحَملََه ـــنَّ أَْحَزانََن ـــظ: "لِك ـــة الحف آي
ـــعياء 53: 4(. ـــوال" )اش ـــِه َوَمْذلُ ـــَن الل ـــا ِم وبً َمْرُ

ـــوب إىل  ـــفر أي ـــل س ـــاح 38، وص ـــن أصح ـــدءاً م ـــه ب ـــرب نفس ـــيء لل ـــور املفاج ـــع الظه م  
ـــك  ـــت نتيجـــة ذل ـــة. وكان ـــة وعجائبي ـــة قوي ـــوب بطريق ـــرب نفســـه ألي ـــن ال ـــث أعل ـــه حي ذروت
ـــم مل  ـــة ألنه ـــوب الثالث ـــاء أي ـــرب أصدق ـــر ال ـــك انته ـــد ذل ـــه. بع ـــه وندم ـــوب وتوبت ـــرتاف أي إع
ـــِل  ـــىلَّ ألَْج ـــامَّ َص ـــوَب لَ ـــبَْي أَيُّ ـــرَّبُّ َس ـــم "َوَردَّ ال ـــن أجله ـــوب م ـــىل أي ـــواب، وص ـــوا الص يقول

ـــداً.  ـــراً جدي ـــك عم ـــد ذل ـــوب بع ـــاش أي ـــوب 42: 10( وع ـــِه" )أي أَْصَحاِب
ـــة  ـــذه القص ـــق يف ه ـــن القل ـــيئاً م ـــا وش ـــدم الرض ـــن ع ـــاً م ـــري نوع ـــا يث ـــاك م ـــك فهن ـــع ذل م  
وعـــن النهايـــة التـــي إنتهـــت بهـــا. فـــإنَّ اللـــه والشـــيطان يتجـــادالن يف الســـامء وتنتقـــل 
ـــذا  ـــدو ه ـــوب. ال يب ـــكني أي ـــك املس ـــد ذل ـــاة وجس ـــب يف حي ـــا إيل األرض وتص ـــة إىل هن املعرك
ـــام  ـــيطان، بين ـــه والش ـــني الل ـــرصاع ب ـــذا ال ـــأة ه ـــوب وط ـــل أي ـــاً أن يتحم ـــدو صواب ـــدالً، ال يب ع

ـــط.  ـــب فق ـــامء يراق ـــاك يف الس ـــرب هن ـــل ال يظ
ـــه  ـــد كُشـــف عن ـــد. وق ـــاك املزي ـــد يف هـــذه القصـــة. نعـــم، هن ـــاك املزي ـــد وأن يكـــون هن الب  
ـــد  ـــده نج ـــوع وح ـــب. يف يس ـــىل الصلي ـــيح ع ـــوع املس ـــوت يس ـــت، يف م ـــرية تل ـــرون كث ـــد ق بع

ـــة.   ـــة كامل ـــوب بطريق ـــفر أي ـــا س ـــي مل يوضحه ـــئلة الت ـــافية لألس ـــة والش ـــة املذهل اإلجاب

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
17كانـــون األول )ديســـمرب(.
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11 كانون األول )ديسمرب( األحد

َولِيِّي َحيٌّ

ــه  ــه أليـــوب بوصفـ ــاح 38 أعلـــن الـــرب نفسـ ــراءى الـــرب أليـــوب يف إصحـ ــا تـ عندمـ  
ـــُث  ـــىَل أَْرٍض َحيْ ـــَر َع ـــِق،  لِيَْمطُ َواِع ـــا لِلصَّ ـــِل، َوطَِريًق ـــَواٍت لِلَْهطْ َع قََن ـــرَّ ـــْن فَ ـــو "َم ـــق فه الخال
ـــق  ـــط الخال ـــس فق ـــه لي ـــن الل ـــوب 38: 25، 26(. ولك ـــِه" )أي ـــَد ِفي ـــٍر الَ أََح ـــىَل قَْف ـــاَن، َع الَ إِنَْس

ولكنـــه يحمـــل أيضـــاً لقبـــاً جوهريـــاً آخـــر ودوراً آخـــر أيضـــاً. 

اقرأ : أيوب 19: 25- 27 ماذا تبني لنا هذه الكلات عن رجاء أيوب للخالص؟ 
 

ـــادي.  ـــن الف ـــة ع ـــض املعرف ـــوب بع ـــه كان ألي ـــهرية أن ـــة والش ـــات املعروف ـــذه اآلي ـــني ه تب  
ـــذا  ـــرب. وه ـــام وراء الق ـــاء في ـــاك رج ـــإن هن ـــوت ف ـــان مي ـــو أن اإلنس ـــه ول ـــة أن ـــذه املعرف وه
الرجـــاء ُوجـــد يف الفـــادي. ذلـــك الفـــادي الـــذي كان متوقعـــاً مجيئـــه إىل العـــامل يومـــاً مـــا. 
ـــا،  ـــه فادين ـــدس: الل ـــاب املق ـــريي يف الكت ـــق مص ـــم ح ـــري إىل أه ـــذه تش ـــوب ه ـــامت أي كل  
ـــم  ـــٌي عليه ـــه َمق ـــن في ـــامل األرشار الذي ـــاقط، يف ع ـــامل س ـــن يف ع ـــا. ولك ـــو خالقن ـــه ه ـــم الل نع
ـــادي  ـــة إىل ف ـــن بحاج ـــق. نح ـــن خال ـــر م ـــة إىل أك ـــن بحاج ـــم، نح ـــدي يف خطاياه ـــوت األب بامل
ـــعياء 48:  ـــرأ اش ـــاً )إق ـــا أيض ـــا وفادين ـــو خالقن ـــه. فه ـــو الل ـــادي ه ـــذا الف ـــداً، ه ـــاً. وتحدي أيض

ـــة.  ـــاة األبدي ـــم للحي ـــاء العظي ـــال الرج ـــن نن ـــا نح ـــا وفادين ـــه خالقن ـــون الل 13- 17(، ك

اقـــرأ يوحنـــا 1: 1- 14، يف هـــذه الفقـــرة، كيـــف يربـــط يوحنـــا دور يســـوع بـــني خالـــق 
وفـــادي؟ 

 

إن التلميـــح إىل تكويـــن 1: 1، اللـــه كخالـــق، يظهـــر جليـــا يف يوحنـــا 1: 1. وإن مل يكـــن ذلـــك   
ـــوه فأعطاهـــم  ـــن قبل ـــا الذي ـــَون العـــامل به...وأم ـــامت "كان يف العـــامل وك ـــإن هـــذه الكل ـــاً، ف كافي
ســـلطاناً أن يصـــريوا أوالد اللـــه أي املؤمنـــني بإســـمه" )يوحنـــا 1: 10-  12( تجعـــل الصلـــة 
ـــق،  ـــو الخال ـــيح ه ـــون املس ـــر فك ـــة األم ـــع. وحقيق ـــة ال تنقط ـــادي حلق ـــق وكف ـــوع كخال بيس

ـــاً.  ـــا أيض ـــون فادين ـــه أن يك ـــك ميكن ـــه بذل فإن

ـــك عـــى  ـــاذا يكـــون جواب ـــا؟ م ـــأي رجـــاء يكـــون لن ـــاً ف ـــاً فقـــط دون فادي ـــا خالق ـــو كان لن ل
ـــاً؟  ـــا فادي ـــاذا مـــن املهـــم جـــداً أن يكـــون لن الســـؤال مل
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12 كانون األول )ديسمرب( االثنني

ابن اإلنسان

ـــني  ـــم ب ـــرصاع العظي ـــة ال ـــا ملحـــة لحقيق ـــت لن ـــوب كان يف اإلصحاحـــات األوىل مـــن ســـفر أي  
ـــت  ـــة نزل ـــا يف النهاي ـــدأت يف الســـامء ولكنه ـــة ب ـــإن املعرك ـــم ف ـــام نعل املســـيح والشـــيطان. وك
ـــامء  ـــا 12: 7- 12(. يف ســـفر أيـــوب نـــرى نفـــس املســـار: رصاع يف الس إىل األرض )أنظـــر رؤي

ـــوب. ـــىل أي ـــرصاع ع ـــذا ال ـــز ه ـــف تركّ ـــن لألس ـــأيت إىل األرض، ولك ي

اقرأ أيوب 10: 4، 5، ماذا كانت شكوى أيوب؟ أمل يكن له سبب للشكوى؟ 
 

ـــك أن تعـــرف  ـــف ل ـــق. كي ـــك الكـــون، الخال ـــه مل ـــت الل ـــوب بســـيطة، أن ـــت شـــكوى أي كان  
ـــا؟  ـــون منه ـــي يعان ـــور الت ـــرش، واألم ـــال الب ـــون ح ـــف يك كي

ـــا 19:  ـــا 1: 14، لوق ـــا 2: 11، يوحن ـــوب؟ لوق ـــكوى أي ـــة لش ـــات التالي ـــتجيب اآلي ـــف تس كي
10، متـــى 4: 2، 1تيموثـــاوس 2: 5، عربانيـــني 4: 15. 

 

إن شـــكوى أيـــوب عـــىل أن اللـــه مل يكـــن بـــرشاً ولهـــذا ال ميكنـــه أن يعـــرف ويـــالت   
ـــدم  ـــع ع ـــة م ـــورة البرشي ـــيح بالص ـــيء املس ـــل. فبمج ـــكل كام ـــا بش ـــرد عليه ـــت ال ـــرش، الق الب
التخـــي أبـــداً عـــن الوهيتـــه، كان املســـيح بـــرشاً كامـــالً. وبهـــذه البرشيـــة عـــرف املســـيح 
ـــالل كل  ـــي خ ـــع، فف ـــرش. ويف الواق ـــع الب ـــوب وجمي ـــاىن أي ـــام ع ـــرصاع، ك ـــاة وال ـــى املعان معن
ـــا. نعـــم  ـــاة التـــي تحملهـــا خـــالل أخـــذه برشيتن ـــة يســـوع واملعان ـــرى حقيقـــة برشي ـــل ن األناجي

ـــوب.  ـــكوى أي ـــىل ش ـــوع ع ـــاب يس ـــد أج لق
ــذ  ــاً فقـــد أخـ ــاًء أو ايهامـ ــه إدعـ ــا يســـوع عـــىل نفسـ ــة التـــي أخذهـ "مل تكـــن البرشيـ  
ـــد  ـــكل جس ـــىل ش ـــل ع ـــه ُجع ـــب، ولكن ـــيح فحس ـــد املس ـــها. مل يتجس ـــة وعاش ـــة البرشي الطبيع
ـــد  ـــدس، مجل ـــاب املق ـــري الكت ـــبتيني لتفس ـــت الس ـــوعة األدفنتس ـــوة، موس ـــة" )روح النب الخطي

5، صفحـــة 1124(.

ـــذي  ـــة هـــذا عـــى املـــدى ال ـــا دالل ـــة. م فكـــر يف مغـــزى أن يأخـــذ املســـيح الطبيعـــة البرشي
ـــاً منـــك يف أي رصاع قـــد تواجهـــه اآلن يف حياتـــك؟  ميكـــن للمســـيح أن يكـــون قريب
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13 كانون األول )ديسمرب( الثالثاء

موت املسيح

ماذا تخربنا اآليات التالية عن يسوع وكيف ينبغي أن ننظر إليه؟ 
   1يوحنا 2: 6  

   غالطية 4: 19  

 

ـــىل  ـــب ع ـــذي يج ـــال ال ـــام املث ـــه ه ـــه وصفات ـــايل. حيات ـــل املث ـــو الرج ـــوع ه ـــك، يس ـــال ش ب  
ـــد  ـــال الوحي ـــو املث ـــيح ه ـــه. املس ـــوا ب ـــه أن يتمثل ـــة الل ـــعوا بنعم ـــه أن يس ـــن يتبعون كل الذي

الكامـــل مـــن ناحيـــة العيـــش بالطريقـــة التـــي يطلبهـــا اللـــه منـــا؟ 
ـــر  ـــَب أك ـــا كخطـــاة تَطَلَّ ـــإن حالن ـــاالً. ف ـــا مث ـــط ليعطين ـــأِت إىل األرض فق لكـــن املســـيح مل ي  
مـــن مجـــرد التنميـــة األخالقيـــة، وكأن إصـــالح أخالقنـــا وتشـــكيلنا عـــىل صورتـــه هـــو كل 
ـــل،  ـــة إىل بدي ـــن بحاج ـــك. نح ـــن ذل ـــر م ـــاج إىل أك ـــن نحت ـــادي. كَاّل نح ـــه كف ـــه عمل ـــا يتطلب م
شـــخص يدفـــع عنـــا جـــزاء خطايانـــا. مل يـــأِت املســـيح ليعيـــش حيـــاة الكـــامل كمثـــال لنـــا 
ـــه  ـــب حيات ـــى تُحس ـــن حت ـــتحقه نح ـــذي نس ـــوت ال ـــوت امل ـــاً ليم ـــاء أيض ـــه ج ـــب، ولكن فحس

الكاملـــة لصالحنـــا. 

ـــا 9:  ـــس 8: 31؛ لوق ـــا؟ مرق ـــة عـــن رضورة مـــوت املســـيح ألجلن ـــات التالي ـــا اآلي ـــاذا تعلمن م
22؛ لوقا 24: 7؛ غالطية 2: 21. 

 

ـــا  ـــن كونه ـــم م ـــىل الرغ ـــوس ع ـــة النام ـــا ألن طاع ـــن أجلن ـــوت م ـــيح أن مي ـــىل املس كان ع  
أساســـية للحيـــاة املســـيحية إال أنهـــا ال تخلّـــص الســـاقطني. "فََهـــِل النَّاُمـــوُس ِضـــدُّ َمَواِعيـــِد 
ـــوِس"  ـــرِبُّ ِبالنَّاُم ـــِة الْ ـــَكاَن ِبالَْحِقيَق ـــَي، لَ ـــاِدٌر أَْن يُْحِي ـــوٌس قَ ـــَي نَاُم ـــْو أُْعِط ـــُه لَ ـــا! ألَنَّ ـــِه؟ َحاَش الل
ـــص الخاطـــيء فـــإن ذلـــك النامـــوس يكـــون هـــو  ـــو كان ألي نامـــوس أن يخلّ )غالطيـــة 3: 21(. ل
نامـــوس اللـــه، ولكـــن حتـــى ذلـــك النامـــوس ال ميكنـــه أن يخلّصنـــا. هـــي فقـــط الحيـــاة الكاملـــة 
ـــا  ـــيح "َوأَمَّ ـــاء املس ـــذا ج ـــا. وهك ـــتطيع أن يخلصن ـــذي يس ـــيح ال ـــوع املس ـــل يس ـــا الكام ملثالن

ـــني 10: 12(.  ـــِد..." )عرباني ـــَدًة... إِىَل األَبَ ـــًة َواِح ـــا َذِبيَح ـــِن الَْخطَايَ َم َع ـــدَّ ـــا قَ ـــَذا فَبَْعَدَم ه

كيف يُظهر سجلك، يف مجال حفظ الناموس، حاجتك املاسة إىل بديل؟  
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14 كانون األول )ديسمرب( األربعاء

آالم ابن اإلنسان

اقرأ اشعياء 53: 1- ٦ ماذا تقول لنا هذه اآليات عن آالم الرب عى الصليب؟ 
 

ـــك  ـــع، فـــإن ذل ـــا. وبالطب ـــا وأوجاعن ـــة يف إشـــعياء 53: 4 أن يســـوع حمـــل أحزانن تقـــول اآلي  
ـــامل.  ـــاع الع ـــزان وأوج ـــل أح ـــوب ب ـــط أي ـــس فق ـــوب. ولي ـــاع أي ـــزان وأوج ـــاً أح ـــمل أيض يش

فانـــه مـــن أجـــل خطايـــا جميـــع البـــرش مـــات املســـيح عـــىل الصليـــب. 
ـــح.  ـــياقه الصحي ـــع يف س ـــوب أن يوض ـــفر أي ـــن لس ـــب ميك ـــد الصلي ـــط عن ـــه فق ـــذا فإن وهك  
فهنـــا نجـــد نفـــس اإللـــه الـــذي أعلـــن ذاتـــه أليـــوب. اللـــه الـــذي يعلّـــم النـــرس أن يحلـــق 
ويعـــىّل وكـــره؛ اللـــه الـــذي يربـــط عقـــد الجســـيامت "التـــي تؤلـــف نـــواة الـــذرة"، يتـــأمل 
ـــاه.  ـــا قاس ـــن كل م ـــم م ـــىل الرغ ـــوب ع ـــك أي ـــا يف ذل ـــرش، مب ـــن الب ـــن أي م ـــر م ـــايس أك ويق
ـــا.  ـــا جميعن ـــو عن ـــاها ه ـــد قاس ـــاً ق ـــخصياً أو فردي ـــا ش ـــي نعلمه ـــاع الت ـــزان واألوج ـــإن األح ف
فـــال ميكـــن ألحـــد إذاً أن يزايـــد عـــىل اللـــه يف األمل واألحـــزان. ففـــي برشيتـــه تحمـــل كل 
ـــخصية.  ـــا الش ـــا وأوجاعن ـــط أحزانن ـــدرك فق ـــن ن ـــامل. نح ـــرشت يف كل الع ـــي إنت ـــزان الت األح

عـــىل الصليـــب أختـــرب يســـوع كل أحزاننـــا وأوجاعنـــا.  
ـــاَمَواِت، أَْو َجَعلْـــَت تََســـلُّطََها َعـــىَل  إن اللـــه الـــذي ســـأل أيـــوب "َهـــْل َعَرفْـــَت ُســـَنَن السَّ
ـــه هـــو الـــذي خلـــق  ـــه مـــع كون ـــاً عندمـــا نـــدرك أن األَْرِض؟" )أيـــوب 38: 33( يصبـــح أكـــر عجب
ـــد  ـــذا الجس ـــاً. ويف ه ـــداً أرضي ـــه جس ـــىل نفس ـــذ ع ـــذي أخ ـــه ال ـــو نفس ـــاموات" ه ـــنن الس "س
ـــني 2: 14(.   ـــَس" )عرباني ـــْوِت، أَْي إِبْلِي ـــلْطَاُن الَْم ـــُه ُس ـــِذي لَ ـــْوِت َذاَك الَّ ـــَد ِبالَْم ـــي "...يُِبي ـــات ل م
ـــن  ـــر م ـــى أك ـــب معن ـــه يكتس ـــب فإن ـــالل الصلي ـــن خ ـــوب م ـــفر أي ـــر إىل س ـــا ننظ عندم  
النظـــر إليـــه بغـــري الصليـــب. ألن الصليـــب يجيـــب عـــن أســـئلة كثـــرية ال جـــواب عنهـــا يف 
ـــام  ـــامء بين ـــو يف الس ـــى ه ـــه أن يبق ـــة الل ـــدى عدال ـــا م ـــو م ـــرب ه ـــؤال األك ـــوب. والس ـــفر أي س

يكـــون أيـــوب هنـــا عـــىل األرض يقـــايس اآلالم التـــي تحملهـــا؟ 
ـــوب  ـــاة أي ـــت معان ـــه مهـــام كان ـــب أن ـــر الصلي ـــك ليدحـــض إتهامـــات الشـــيطان. يُظه كل ذل  
ـــام ميكـــن ألي  ـــر م ـــاً أك ـــأمل طوعي ـــاىس وت ـــرب ق ـــإن ال ـــامل، ف ـــن هـــذا الع أو أي إنســـان آخـــر م

ـــالص.  ـــد بالخ ـــاء والوع ـــا الرج ـــي يعطين ـــك ل ـــيه . كل ذل ـــا أن يقاس من
ـــق وكفـــادي. أو بشـــكل خـــاص،  ـــراه نحـــن كخال ـــق. بعـــد الصليـــب ن ـــه كخال ـــوُب الل رأى أي  
نـــراه كخالـــق أصبـــح فاديـــاً )فيلبـــي 2: 6- 8(. وإلمتـــام ذلـــك كان عليـــه أن يقـــايس اآلالم 
ـــأمل ويقـــايس  ـــة، بطـــرق ال ميكـــن ألي إنســـان، وهـــذا يشـــمل أيـــوب أيضـــاً ،أن يت بســـبب الخطي
ـــوى أن  ـــهد س ـــك املش ـــام ذل ـــل أم ـــا أن نفع ـــاذا ميكنن ـــرب، م ـــدر أك ـــن بق ـــذا ولك ـــا. وهك مبثله

ـــوب 42: 6(.  ـــاِد" )أي َم َاِب َوالرَّ ـــرتُّ ـــَدُم يِف ال ـــُض َوأَنْ ـــَك أَْرفُ ـــني "لِذلِ ـــرصخ قائل ن
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15 كانون األول )ديسمرب( الخميس

كشف قناع الشيطان

ـــون  ـــياق أو مضم ـــيطان يف س ـــن الش ـــا ع ـــيح هن ـــول املس ـــاذا يق ـــا 12: 30- 32 م ـــرأ يوحن إق
ـــم؟  ـــرصاع العظي ـــب وال الصلي

 

ـــن  ـــت ع ـــن هواي ـــت إل ـــب، كتب ـــىل الصلي ـــيح ع ـــوع املس ـــوت يس ـــن م ـــث ع ـــد الحدي بع  
التأثـــري القـــوي يف الســـامء وعـــىل الكـــون وهـــو ينظـــر مـــوت املســـيح عـــىل الصليـــب. "وظهـــرت 
ـــه  ـــم الل ـــد اته ـــا. لق ـــىل حقيقته ـــه ع ـــه وحكم ـــات الل ـــد صف ـــة ض ـــيطان الكاذب ـــات الش اتهام
ـــه الخضـــوع  ـــوا الي ـــه أن يقدم ـــن خالئق ـــب م ـــب مجـــد نفســـه فقـــط حـــني يطل ـــا يطل ـــه امن بأن
ـــه  ـــم فان ـــروا ذواته ـــع أن ينك ـــىل الجمي ـــق ع ـــرض الخال ـــني ف ـــه يف ح ـــن أن ـــام أعل ـــة، ك والطاع
ـــبيل  ـــه يف س ـــد رؤي اآلن أن ـــة. وق ـــدم أي تضحي ـــذات ومل يُق ـــكار ال ـــارس ان ـــه مل مي ـــو نفس ه
ـــة  ـــة ميكـــن للمحب خـــالص الجنـــس الســـاقط الخاطـــئ أقـــدم حاكـــم الكـــون عـــىل أعظـــم تضحي
أن تقـــوم بهـــا : ‘الن اللـــه كان يف املســـيح مصالحـــا العـــامل لنفســـه’ ) 2كورنثـــوس 5: 19 (. كـــام 
رؤي أيضـــا أنـــه يف حـــني فتـــح لوســـيفر البـــاب لدخـــول الخطيئـــة بتلهفـــه عـــىل الكرامـــة 
ـــوت.  " )روح  ـــى امل ـــاع حت ـــه وأط ـــع نفس ـــة وض ـــد الخطيئ ـــي يبي ـــيح ل ـــان املس ـــيادة ف والس

ـــة 547(. ـــم، صفح ـــرصاع العظي ـــوة، ال النب

اقرأ 2كورنثوس 5: 19. كيف كان موت املسيح مصالحاً العامل الساقط لنفسه؟
 

ســـقط العـــامل يف الخطيـــة ويف العصيـــان، تـــرك العـــامل نفســـه مفتوحـــاً أمـــام مكائـــد إبليـــس   
كـــام يبـــدو يف ســـفر أيـــوب مثـــالً. شـــّكل يســـوع رباطـــاً ال ينفصـــم بـــني األرض والســـامء عندمـــا 
ـــه ضمـــن املســـيُح زوال  ـــه. ومبوت ـــداً عـــن ألوهيت ـــة دون أن يتخـــىل أب أمســـك بالطبيعـــة البرشي
الشـــيطان والخطيـــة. عـــىل الصليـــب دفـــع يســـوع مثـــن العقوبـــة الرشعيـــة عـــن الخطيـــة 
ـــا  ـــوت إال أنن ـــا بامل ـــوم علين ـــاة محك ـــا خط ـــع أنن ـــه. م ـــع الل ـــاقط م ـــامل الس ـــح الع ـــذا صال وبه

ـــيح.  ـــة يف املس ـــاة األبدي ـــد بالحي ـــال الوع ـــتطيع أن نن ـــان نس باإلمي

أيـــاً كانـــت الخطايـــا التـــي إقرتفتهـــا، يســـوع دفـــع مثنهـــا كامـــالً عـــى الصليـــب. ملـــاذا 
يجـــب أن يدعـــوك هـــذا الحـــق املذهـــل لرتغـــب يف العيـــش بطاعـــة اللـــه؟ 
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16 كانون األول )ديسمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
ـــُت  ـــا إِِن اْرتََفْع ـــا. َوأَنَ ـــِم َخاِرًج ـــُس هـــَذا الَْعالَ ـــَرُح َرئِي ـــِم. اآَلَن يُطْ ـــُة هـــَذا الَْعالَ " ‘اآَلَن َديُْنونَ  
ـــوَت.’  ـــا أَْن مَيُ ـــٍة كَاَن ُمْزِمًع ـــِة ِميتَ ـــرًيا إِىَل أَيَّ ـــَذا ُمِش ـــاَل ه ـــَع. قَ ـــِذُب إِيَلَّ الَْجِمي ـــِن األَْرِض أَْج َع
ـــارة  ـــا كف ـــإذا رصت أن ـــامل ف ـــة الع ـــي أزم ـــذه ه ـــول ه ـــو يق ـــا ه ـــا 12: 31- 33(. وكأمن )يوحن
ـــاس.  ـــوس الن ـــىل نف ـــيطان ع ـــة الش ـــتتحطم قبض ـــتنري وس ـــامل سيس ـــاس فالع ـــا الن ـــل خطاي ألج
ـــت، وســـرتث الوطـــن الســـاموي أخـــرياً  ـــام كان ـــة ك ـــه املشـــوهة ســـتعود إىل البرشي وصـــورة الل
أرسة مـــن القديســـني املؤمنـــني. هـــذه هـــي نتيجـــة مـــوت املســـيح. إن املخلـــص غـــارق يف 
التأمـــل يف مشـــهد النـــرصة املاثـــل أمامـــه. فهـــو يـــرى الصليـــب املشـــني القـــايس بـــكل مـــا 

ـــد.  ـــاً باملج ـــوال، متوهج ـــن أه ـــه م يصاحب
"ولكـــن عمـــل فـــداء البرشيـــة ليـــس هـــو كل مـــا تـــم عـــىل الصليـــب. إن محبـــة اللـــه تعلـــن   
ـــد  ـــيطان ض ـــا الش ـــي قدمه ـــات الت ـــاً، وكل اإلتهام ـــرح خارج ـــامل يط ـــذا الع ـــس ه ـــون، ورئي للك
ـــر،  ـــد الده ـــد زال أب ـــامء ق ـــىل الس ـــه ع ـــي ب ـــذي ألق ـــار ال ـــت، والع ـــت وُدحض ـــد ضاع ـــه ق الل
ـــذب  ـــن األرض أج ـــت ع ـــا إن إرتفع ـــال ‘وأن ـــد ق ـــادي. فلق ـــون إىل الف ـــاس يجتذب ـــة والن واملالئك

إيَل الجميـــع.’ " )روح النبـــوة، مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 592(.
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أسئلة للنقاش
ـــب  ـــن أن تجي ـــيح ميك ـــوت املس ـــاة وم ـــق بحي ـــا يتعل ـــرك مب ـــرى يف تفك ـــي أخ 1. أي نواح

ـــوب؟ ـــفر أي ـــواب يف س ـــدون ج ـــت ب ـــي ترك ـــئلة الت ـــى األس ع
2. تأمـــل يف مـــا كشـــفه الصليـــب عـــن صفـــات اللـــه خاصـــة أن ذاك الـــذي خلقنـــا كان 
ـــذا  ـــة ه ـــذه الحقيق ـــا ه ـــاذا تعطين ـــب. مل ـــى الصلي ـــا ع ـــن أجلن ـــات م ـــذي م ـــه ال ـــو نفس ه
ـــن  ـــف ميك ـــا؟ كي ـــد تواجهن ـــارب ق ـــن أي تج ـــر ع ـــض النظ ـــزاء بغ ـــاء والع ـــن الرج ـــدر م الق

ـــه؟ ـــه ويف صالح ـــق يف الل ـــا أن نث ـــب أن يعلّمن ـــق العجي ـــذا الح له
ـــم  ـــرصاع العظي ـــرى أن ال ـــياء أخ ـــني أش ـــر مـــن ب ـــوب أظه ـــفر أي ـــإن س ـــا ف ـــا رأين 3. ك
ـــامل  ـــى الع ـــاد تتخط ـــه أبع ـــيطان ل ـــيح والش ـــني املس ـــرصاع ب ـــك ال ـــوين وأن ذل ـــأن ك ـــو ش ه
ـــده  ـــة مج ـــيح بحال ـــوا املس ـــن عرف ـــاء الذي ـــة الس ـــال مالئك ـــف كان ح ـــل كي ـــه. تخي نفس
ـــرة  ـــذه الفك ـــل يف ه ـــا نتأم ـــب. عندم ـــى الصلي ـــل ع ـــاذا فع ـــروا م ـــم ي ـــط، ث ـــاوي فق الس

ـــيح؟ ـــاه يف املس ـــا نلن ـــن يف م ـــان الكبري ـــر واالمتن ـــا إىل التقدي ـــف توصلن كي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102

17-23 كانون األول )ديسمرب(الدرس الثالث عرش

شخصية أيوب

السبت بعد الظهر
ـــروج  ـــوب 31: 1-23؛ خ ـــوب 29: 8- 17؛ أي ـــوب 1: 1-8؛ أي ـــبوعية: أي ـــع األس املراج

ـــس 3: 10 ـــى 5: 16؛ أفس ـــى 7: 22-27؛ مت 20: 17 ؛ مت

ـــاُن"  ـــَل اإِلميَ ـــَاِل أُكِْم ـــِه، َوِباألَْع ـــَع أَْعَالِ ـــَل َم ـــاَن َعِم ـــرَتَى أَنَّ اإِلميَ ـــظ: "َف ـــة الحف آي
)يعقـــوب 2: 22(.

مـــن بـــني كل األمـــور األساســـية التـــي تناولهـــا ســـفر أيـــوب يجـــب عـــدم إغفـــال موضـــوع   
ـــة  ـــه ثق ـــه في ـــع الل ـــذي وض ـــل ال ـــذا الرج ـــن كان ه ـــه. َم ـــوب نفس ـــو أي ـــر أال وه ـــري آخ جوه
ـــذي مل يعـــرف  ـــن كان هـــذا الرجـــل ال ـــواه. َم ـــه وتق ـــه الشـــيطان يف أمانت ـــرية لدرجـــة تحدي كب
ـــدل يف  ـــن الع ـــس م ـــه لي ـــا كان يجابه ـــم أن م ـــه كان يعل ـــه. ولكن ـــدث ل ـــا كان يح ـــبب كل م س

ـــك.  ـــن كل ذل ـــه ع ـــه وامتعاض ـــه وغضب ـــن ضيق ـــرب ع ـــد ع ـــئ وق ش
ـــه  ـــوارث فإن ـــه الك ـــد أن رضبت ـــوب بع ـــة أي ـــره قص ـــوب يف جوه ـــفر أي ـــاول س ـــام يتن بين  
ـــن الرجـــال كان هـــو،  ـــوع ِم ـــوب، وأي ن ـــاة أي ـــا أن نســـتخلص بعـــض املعلومـــات عـــن حي ميكنن
ـــى وســـط كل اآلالم  ـــرب حت ـــاً لل ـــاً ومخلص ـــوب أمين ـــاء أي ـــبب بق ـــن س ـــرب ع ـــامً أك ـــا فه ليعطين

ـــه.  ـــن الل ـــد ع ـــه يحي ـــه ليجعل ـــيطان ل ـــه الش ـــا فعل ـــط كل م ـــى وس ـــاة، وحت واملعان
ـــك  ـــاعدنا ذل ـــف يس ـــاش، وكي ـــف ع ـــم كي ـــا أن نتعل ـــاذا ميكنن ـــوب وم ـــات أي ـــي صف ـــا ه م  

ألن نكـــون أتباعـــاَ مخلِصـــني للـــرب يف حياتنـــا الخاصـــة؟ 

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 
24كانـــون األول )ديســـمرب(.
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18 كانون األول )ديسمرب( األحد

رجل من أرض عوص

اقرأ : أيوب 1:1 و أيوب 1: 8. ماذا تخربنا هاتان اآليتان عن أخالق أيوب؟ 
 

عــىل الرغــم مــن أن كل الحــوارات التــي دارت مــع أيــوب كانــت توحــي لــه بأنــه بالتأكيــد   
أخطــأ يف شــئ مــا تســبب يف كل هــذا الــرش الــذي املَ بــه، يبــدو أن العكــس هــو الصحيــح. فــإن 

تقــواه وأمانتــه هــام مــا جعلتــا منــه الهــدف الخــاص للشــيطان. 
ــالً. كلمــة "كامــل" ال  ــه كان كام ــان أن ــان اآليت ــا هات ــواه؟ أوال تخربن ــه وتق ــا مــدى أمانت م  
تعنــي بالــرضورة أنــه بــال خطيــة، كــام كان يســوع. ولكنهــا مرادفــة لكلــامت مثــل "التــامم"، 
"النزاهــة" أو "اإلخــالص". االنســان الكامــل يف نظــر اللــه هــو الشــخص الــذي وصــل إىل درجــة 
مــن النمــو التــي يطلبهــا اللــه منــه يف أي وقــت. الكلمــة العربيــة لكلمــة "كامــل" هــي )تــام(، 
وهــي تُعطــي نفــس املعنــى باللغــة العربيــة. وهــي معادلــة للكلمــة اليونانيــة والتــي ترتجــم 
كامــل )يف العهــد الجديــد( والتــي يُفضــل ترجمتهــا "ناضــج" أو "راشــد". )موســوعة األدفنتســت 
ــرية  ــا األخ ــوب يف مراحله ــارات أي ــة 499(. اختب ــد 3، صفح ــدس، مجل ــاب املق ــري الكت لتفس
ــه واســتقامته كان مــا  ــه. فربغــم مــن أمانت ــة الكــامل يف صفات ــغ بعــد غاي ــه مل يبل أظهــرت أن

يــزال يف طريــق النمــو. 
ثانيــاً: تقــول اآليــة أنــه كان "ُمْســتَِقياًم". وهــذه الكلمــة تعنــي أنــه كان رجــالً قوميــاً وعــادالً   

وحقانيــاً ومنصفــاً.  نســتطيع الحكــم عــىل أيــوب أنــه عــاش حيــاة املواطــن الصالــح.
ثالثــاً: تقــول اآليــة أنــه "يَتَِّقــي اللــَه". يصــور العهــد القديــم فكــرة مخافــة اللــه كجــزء مــن   
كــون الشــخص أمينــاً للــه. كــام تســتخدم هــذه العبــارة يف العهــد الجديــد لإلشــارة إىل املؤمنــني 

مــن األمــم الــذي يعبــدون اللــه بأمانــة وإخــالص )أعــامل 10، 2- 22(.
ــد  ــم التأكي ــد ت ــوب ق ". هــذا الوصــف لشــخصية أي ِّ ــرشَّ ــِن ال ــُد َع ــوب "يَِحي أخــرياً: كان أي  
عليــه مــن ِقبــل الــرب نفســه عندمــا قــال للشــيطان "هــل جعلــت قلبــك عــىل عبــدي أيــوب؟ 
ألن ليــس مثلــه يف األرض رجــل كامــل ومســتقيم يتقــي اللــه ويحيــد عــن الــرش" )أيــوب 1: 8(.

ــذا  ــا. وهك ــاش به ــي ع ــة الت ــه يف الطريق ــر إميان ــه. ظه ــوب رجــل الل ــة، كان أي ويف النهاي  
حمــل شــهادة للمالئكــة والنــاس عــىل مــا ميكــن أن يكــون عليــه الشــخص يف املســيح.

ـــه؟ "كَاَن  ـــن افتتاحيت ـــرأ يف الســـطر األول م ـــاذا تق ـــت، ف ـــك أن ـــوب عن ـــب ســـفر أي ـــو كت ل
ـــالً َوُمْســـَتِقيًا، يَتَِّقـــي اللـــَه َويَِحيـــُد  _____ يِف أَْرِض _____اْســـُمُه _____. َوكَاَن _____كَاِم

". ِّ ـــرشَّ ـــِن ال َع
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19 كانون األول )ديسمرب( االثنني

إِْذ َغَسلُْت َخطََوايِت ِباللََّبِ

ـــه،  ـــه تفكـــر يف مـــايض حيات ـــه فإن بينـــام حـــاول أيـــوب فهـــم ســـبب الفواجـــع التـــي املـــت ب  
ويف كيـــف كانـــت حيـــاة طيبـــة وكيـــف عاشـــها. قـــال أيـــوب واصفـــاً بدايـــات حياتـــه "إِْذ 

ْخـــُر َســـَكَب يِل َجـــَداِوَل َزيْـــٍت" )أيـــوب 29: 6(.  ، َوٱلصَّ ــَنِ َغَســـلُْت َخطَـــَوايِت ِبٱللَـّ
ــاِم الَِّتـــي َحِفظَِنـــي اللـــُه ِفيَهـــا". وكلمـــة  يف أيـــوب 29: 2 مثـــال، تكلـــم أيـــوب عـــن "األَيَـّ  
"حفـــظ" باللغـــة العربيـــة تـــأيت مـــن كلمـــة مشـــاع اســـتعاملها. فقـــد اســـتعملت عـــرب كل 
أســـفار العهـــد القديـــم وهـــي تصـــف عنايـــة اللـــه لشـــعبه. )انظـــر مزمـــور 91: 11؛ ســـفر 
العـــدد 6: 24(. بـــدون شـــك كانـــت حيـــاة أيـــوب حيـــاة هانئـــة. والشـــئ املهـــم أن أيـــوب 

نفســـه كان يـــدرك أنـــه يتمتـــع بحيـــاة هانئـــة. 

اقـــرأ أيـــوب 29: 8-17. مـــاذا تقـــول لنـــا هـــذه اآليـــات عـــن نظـــرة اآلخريـــن أليـــوب 
وكيـــف كان يعامـــل أولئـــك الذيـــن كانـــوا يقاســـون ويتأملـــون؟ 

 

ـــُئ  ـــارة "أَُهيِّ ـــري. إن عب ـــرتام والتوق ـــى باالح ـــوب يحظ ـــم كان أي ـــا ك ـــرى هن ـــتطيع أن ن نس  
ـــي كان  ـــي والت ـــذايت أو الداخ ـــم ال ـــرة الحك ـــل فك ـــوب 29: 7( تحم ـــيِس" )أي ـــاَحِة َمْجلِ يِف السَّ
أيـــوب بـــال شـــك جـــزءاً منهـــا. هـــذا املجلـــس كان مُينـــح عـــادة لكبـــار القـــوم وأعضـــاء املجتمـــع 

ـــل.  ـــرتام والتبجي ـــن االح ـــري م ـــدر كب ـــىل ق ـــوب ع ـــؤالء كان أي ـــني ه ـــن ب ـــن. وم املوقري
ـــك  ـــكني والهال ـــوه. املس ـــاً أحب ـــع تواضع ـــاء املجتم ـــر أبن ـــى أك ـــه حت ـــاً أن ـــرى أيض ـــا ن لكنن  
واألعمـــى واألرملـــة واليتيـــم واألعـــرج. أولئـــك الذيـــن مل يحظـــوا بالـــربكات التـــي كانـــت 

أليـــوب، هـــم بالـــذات الذيـــن نالـــوا منـــه العـــون والعـــزاء. 
ـــت  ـــذي كان ـــل ال ـــح- الرج ـــل الناج ـــاً للرج ـــورة أو وصف ـــه ص ـــد أورد يف كلمت ـــه ق "إن الل  
ــأن  ـــام بـ ــامء واألرض كلتاه ــرس السـ ـــذي تـ ــل ال ــى، الرجـ ـــدق معنـ ــاً بأص ــه نجاحـ حياتـ

تكرمـــاه")روح النبـــوة، الرتبيـــة الحقيقيـــة، صفحـــة 165(." 
آيـــات مثـــل هـــذه وآيـــات أخـــرى ســـوف نراهـــا الحقـــاً تظهـــر لنـــا كيـــف كان أيـــوب   

ــه.  ــر اللـ ــاس أو يف نظـ ــر النـ ــي، إن كان يف نظـ ــع النواحـ ــاً يف جميـ ــخصاً ناجحـ شـ

ـــف  ـــك كي ـــع ذل ـــن م ـــاهر. ولك ـــاء واملش ـــاء واألقوي ـــرتم األغني ـــرم ونح ـــهل أن نك ـــن الس م
ـــا؟  ـــوه لن ـــن أن يقدم ـــئ ميك ـــم أي ش ـــس لديه ـــن لي ـــع الذي ـــل م نتعام
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القلب والعيون

ـــوب  ـــدو وكأن أي ـــى. يب ـــوب يتباه ـــدو وكأن أي ـــة، يب ـــات التالي ـــرة األوىل إىل اآلي ـــن النظ م  
يســـتعرض قدســـيته وتقـــواه وأخالقـــه الكرميـــة أمـــام اآلخريـــن. هـــذا املوقـــف بالتحديـــد 
ـــع  ـــا م ـــدث هن ـــا يح ـــو م ـــذا ه ـــس ه ـــن ألي ـــى 23(. ولك ـــر مت ـــدس )انظ ـــاب املق ـــه الكت يدين
ـــه  ـــه أن حيات ـــل ل ـــد قي ـــام: فق ـــياق الع ـــر الس ـــداً أن نتذك ـــم ج ـــن امله ـــرى، م ـــرة أخ ـــوب. م أي
ـــدرك  ـــوب ي ـــني كان أي ـــذا يف ح ـــيه. ه ـــا يقاس ـــبب م ـــي س ـــرة وه ـــاة رشي ـــت حي ـــة كان املاضي
أن ذلـــك ال ميكـــن أن يكـــون صحيحـــاً. فإنـــه مل يقـــرتف أي شـــئ يجعلـــه يســـتحق كل مـــا 
ـــن  ـــوع م ـــها وأي ن ـــي عاش ـــاة الت ـــوع الحي ـــر ن ـــت يف تذك ـــي الوق ـــو يق ـــك فه ـــه. ولذل أىت علي

ـــو.  ـــاس كان ه الن

ـــي  ـــب الت ـــل املصائ ـــه قب ـــة عيش ـــن طريق ـــوب ع ـــف أي ـــاذا يضي ـــوب 31: 1-23. م ـــرأ : أي اق
أتت عليه؟ 

 

ـــة " ‘ذهـــب  ـــول اآلي ـــة. تق ـــه الظاهري ـــوب مل يتحـــدث فقـــط عـــن أفعال الحـــظ أيضـــاُ أن أي  
ـــق  ـــى العمي ـــرف املعن ـــوب ع ـــة أن أي ـــذه اآلي ـــر ه ـــوب 31: 7(. تُظه ـــي’ " )أي ـــي وراء عين قلب
ـــم،  ـــه يهت ـــوب أن الل ـــم أي ـــه. علِ ـــوس الل ـــأ ولنام ـــواب والخط ـــق للص ـــى العمي ـــة، املعن للقداس
ـــروج  ـــل األوىل 16: 7، خ ـــر صموئي ـــا. )انظ ـــاً بأفعالن ـــم أيض ـــام يهت ـــا ك ـــم بأفكارن ـــب ويهت بالقل
ـــس فقـــط  ـــرأة ولي ـــه مـــن الخطـــأ أن يشـــتهي الرجـــل امل ـــوب أن ـــم أي ـــى 5: 28(. علِ 20: 17، مت
ـــودة  ـــت موج ـــي كان ـــه الحقيق ـــة الل ـــىل أن معرف ـــوي ع ـــل ق ـــذا دلي ـــا. )ه ـــا معه ـــرتاف الزن اق

ـــه(.  ـــهوداً ل ـــد وش ـــعب العه ـــوا ش ـــل ألن يكون ـــي ارسائي ـــه بن ـــو الل ـــل أن يدع ـــى قب حت

اقـــرأ مـــا قالـــه أيـــوب يف أيـــوب 31: 13- 15، ملـــاذا تكتســـب هـــذه الرســـالة أهميـــة 
جوهرية بهذا الشكل؟

 

ـــن  ـــرش. مل يك ـــع الب ـــية لجمي ـــاواة األساس ـــة املس ـــالً لحقيق ـــامً مذه ـــا تفه ـــوب هن ـــدي أي يب  
ــة  ــا. مجموعـــات برشيـ ــاواة وتطبيقهـ ــاً معـــروف فيـــه مفهـــوم املسـ ــامل القديـــم مكانـ العـ
ـــم  ـــن حقوقه ـــم م ـــان غريه ـــوا بحرم ـــا ومل يأبه ـــن غريه ـــل م ـــم وأنب ـــا أعظ ـــعر أنه ـــت تش كان
ـــوق  ـــذه الحق ـــاس، وأن ه ـــوق الن ـــدركاً لحق ـــوب م ـــم كان أي ـــرى ك ـــا ن ـــا هن ـــم. ولكنن وكرامته
ـــا  ـــن لعرصن ـــط ولك ـــارصوه فق ـــن ع ـــابقاً ملَ ـــوب س ـــن أي ـــا. مل يك ـــذي خلقن ـــه ال ـــا الل مصدره

ـــاً.  ـــن أيض نح
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بيت عى الصخر

اقرأ أيوب 31: 24-34. ماذا ميكن أن نتعلمه أيضاُ عن أيوب؟ 
 

ـــاش  ـــالً ع ـــوب رج ـــه. كان أي ـــوب وصفات ـــاة أي ـــن حي ـــه ع ـــا قال ـــه م ـــول الل ـــة أن يق ال غراب  
ـــكواه  ـــت ش ـــذا كان ـــه. وله ـــه بالل ـــف عالقت ـــه تكش ـــت أعامل ـــل كان ـــح. رج ـــكل واض ـــه بش إميان
بالطبـــع أكـــر مـــرارة. ملـــاذا يحـــدث كل هـــذا؟ وبالطبـــع أيضـــاً أظهـــرت أمانـــة أيـــوب أن 

محـــاوالت اصدقائـــه تافهـــة وجوفـــاء. 
ـــوب  ـــة أي ـــن أمان ـــا م ـــن أن نأخذه ـــة ميك ـــر أهمي ـــاً وأك ـــر عمق ـــالة أك ـــاك رس ـــن هن ولك  
وطاعتـــه. الحـــظ االرتبـــاط الوثيـــق بـــني حياتـــه التـــي عاشـــها يف املـــايض وبـــني اســـتجابته 
ـــض  ـــوة إرادة أن يرف ـــرد ق ـــة أو مج ـــن مصادف ـــد. مل تك ـــام بع ـــه في ـــت ب ـــي لحق ـــوارث الت للك
ـــاً  ـــها أمين ـــي عاش ـــنني الت ـــذه الس ـــوب 2: 9(. ال، إن كل ه ـــوت )أي ـــه ومي ـــن الل ـــوب أن يلع أي
ومطيعـــاً للـــه هـــي التـــي أعطتـــه اإلميـــان والصفـــات التـــي مكنتـــه مـــن أن يثـــق يف اللـــه 

ـــه.  ـــدث ل ـــا ح ـــن كل م ـــم م برغ

ـــوب  ـــاء أي ـــبب بق ـــول س ـــات ح ـــذه اآلي ـــه ه ـــف عن ـــذي تكش ـــا ال ـــى 7: 22-27. م ـــرأ مت اق
ـــه؟  ـــى أمانت ع

 

ــر  ــابقة )أنظـ ــر" السـ ــه "األصغـ ــوداً يف انتصاراتـ ــرب كان موجـ ــار أيـــوب األكـ إن رس انتصـ  
ـــا  ـــام م ـــاومة ه ـــتعداده للمس ـــدم اس ـــواب وع ـــو ص ـــا ه ـــني مل ـــه األم ـــا 16: 10(. كان التزام لوق
جعـــال مـــن أيـــوب الشـــخص الـــذي كان عليـــه. مـــا نـــراه يف أيـــوب هـــو مثـــال ملـــا ورد يف 
ـــِه،  ـــَع أَْعاَملِ ـــَل َم ـــاَن َعِم ـــرَتَى أَنَّ اإِلميَ ـــان. "فَ ـــاة اإلمي ـــامل يف حي ـــن دور األع ـــوب ع ـــفر يعق س
ــاة  ــدأ يف الحيـ ــذا املبـ ــايس هـ ــو أسـ ــم هـ ــوب 2: 22(. كـ ــاُن" )يعقـ ــَل اإِلميَـ ــاَمِل أُكِْمـ َوِباألَْعـ
املســـيحية الـــذي تكشـــفه هـــذه األيـــة. يف قصـــة أيـــوب نـــرى هـــذا املبـــدأ يطبـــق بشـــكل 
ـــه بنعمـــة  ـــك فإن ـــا جميعـــاً. مـــع ذل ـــوب مـــن نفـــس اللحـــم والعظـــم مثلن ـــق أي قـــوي. لقـــد خل

اللـــه وجهـــد أيـــوب الـــدؤوب عـــاش حيـــاة اإلميـــان والطاعـــة للـــه.

ما هي القرارات التي يجب عليك اتخاذها ليك تحيا كا عاش أيوب؟ 
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بركات الله املضاعفة

يف بدايـات سـفر أيـوب، يف وسـط األخـذ والـرد بـني اصدقـاء أيـوب، قـال أليفـاز التيـامين   
أليـوب " ‘هـل مـن مـرسة للقديـر إذا تربرت، أو من فائـدة إذا قومت طرقـك؟’ " )أيوب 22:3(. 
إنـه سـؤال تهكمـي للغايـة، علـامً مبعرفتنـا مبـا كان يحدث وراء السـتار يف السـامء. نعـم إنه من 
دواعـي رسور اللـه أن يكـون أيـوب بـاراً، ويـرس أيضـاً أن يكـون أيـوب مسـتقيامً. وهـذا ليـس 

فقـط بالنسـبة أليـوب ولكنـه ينطبـق عـىل كل الذيـن يدعـون بأنهـم اتبـاع اللـه. 

اقـرأ متـى 5: 1٦. كيـف تسـاعد هـذه الكلات يف الـرد عى السـؤال الذي طرحـه أليفاز عى 
أيوب؟ 

 

إن األمـر االسـايس يف سـفر أيـوب هـو: هـل يثبـت أيـوب يف إميانـه؟ قـال الشـيطان أنـه لـن   
يثبـت. قـال اللـه إنـه سـوف يثبـت. إن أمانة أيـوب إذاً كانت قطعـاً يف صالح الله، عـىل األقل يف 

هـذه املعركـة بالـذات مع الشـيطان.
بالرغـم مـن ذلـك فـإن هـذه القصـة هـي منـوذج مصغـر ألمـور أكـرب. رسـالة املـالك األوىل   
تقـول لنـا يف جـزء منهـا "اعطـوه مجداً" )رؤيا 14: 7(. وأوضح يسـوع يف متـى 5: 16 أنه بأعاملنا 
الصالحـة ميكننـا أن منجـد اللـه. هـذا مـا فعلـه أيـوب. وهـذا مـا نسـتطيع أن نفعله نحـن أيضاً. 

اقـرأ أفسـس 3: 10. كيـف أظهـر سـفر أيـوب هـذا املبـدأ الـوارد يف هـذه اآليـة ولكـن عـى 
أقل؟  مسـتوى 

 

إّن مـا نـراه يف هـذه اآليـة، ويف سـفر أيـوب، هـو تعبـري عـن حقيقـة أن الله يعمـل يف حياة   
أتباعـه ليغـري حياتهـم ملجـده وإىل صورتـه. "فنفس صورة الله سـتخلق من جديـد يف قلوب بني 
اإلنسـان. إن مجـد اللـه ومجـد املسـيح متضمنـان يف اكتامل خلق شـعبه" )روح النبوة، مشـتهى 
األجيـال، صفحـة 638(. كانـت حيـاة أيـوب مثاالً للطريقـة التي بها ميكن لإلنسـان أن يُظهر هذا 
املبـدأ، ولـو أن أيـوب عـاش منـذ آالف السـنني. إن شـعب اللـه يف كل عهـد لديهـم الفرصـة ألن 

يعيشـوا الحيـاة التـي عاشـها أيوب بنفس اإلسـلوب. 

ـــش  ـــف تعي ـــك وكي ـــن ذات ـــك ع ـــرب إجابت ـــاذا تخ ـــك؟ م ـــه يف حيات ـــد لل ـــب املج ـــاذا يجل م
ـــره؟  ـــاج أن تغ ـــذي تحت ـــا ال ـــك وم حيات
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23 كانون األول )ديسمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
اســـرتد االصـــالح الربوتســـتانتي الحق القائـــل بأن الخالص هـــو باإلميان وحـــده. هذا   
الحـــق أوعز بـــه أوالً يف جنة عـــدن )أنظر تكويـــن 3: 15(. بعد ذلك ظهـــر بوضوح أكر يف 
حيـــاة إبراهيم )أنظر تكويـــن 15: 6 و روميـــة 4: 3(. قبل أن يظهر تباعـــاً إىل وقت بولس. 
ومـــع ذلك فإن حق الخـــالص باإلميان وحده كان دامئـــاً ضمن عمل الـــروح القدس يف حياة 
املؤمنـــني ليس كوســـيلة للخـــالص ولكنه تعبـــري عنه. نجد يف حيـــاة أيوب مثـــاالً عظيامً ملا 
ميثله هـــذا العمل. الالهوتيـــون يطلقون عليـــه احياناً التقديس ومعناه أساســـاً القداســـة. 
إنـــه من املهـــم مراعـــاة أن الكتاب املقـــدس يأمرنا بأن نجاهد للقداســـة التـــي بدونها لن 
يـــرى أحد الـــرب )عربانيـــني 12: 14(. املعنى األســـايس للتقديس هو أن "يُفـــرز املرء لعمل 
وٌس  يِســـنَي أليَنِّ قُدُّ س". إنها فكرة رأيناهـــا مثالً عندما قال الرب لشـــعبه " ‘تَُكونُوَن ِقدِّ مقـــدَّ
الـــرَّبُّ إِلُهُكْم’ " )الويـــني 19: 2(. مع أن الكلمـــة واملفهوم يظهران بأشـــكال مختلفة يف كل 
من العهـــد القديم والعهد الجديـــد فإنهام يتعلقان مبـــا يفعله الله فينا. ميكـــن رؤيته كنمو 
يف الصـــالح وباتجـــاه الصالح. إنـــه "عمل تدريجي تصاعـــدي لتغيري روحي بواســـطة الروح 
القـــدس بالتعاون مـــع اإلرادة البرشية" )دليل الالهوت األدفنتســـتي، صفحـــة 296(. مع أن 
هذا العمل هو شـــئ يســـتطيع اللـــه وحده أن يكمله فينـــا إال أننا غـــري مجربين ألن ندخل 
إىل القداســـة. كـــام أننا غـــري مجربين لندخـــل يف عملية التربيـــر. نحن نهب أنفســـنا للرب. 
والرب نفســـه الذي يربرنا باالميان ســـوف يقدســـنا أيضاً، مشـــّكالً إيانا كام فعـــل مع أيوب، 
لنصـــري يف صـــورة الله، عـــىل األقـــل إىل أي درجة مســـتطاعة يف هذا الجانب مـــن األبدية. 
َر الَْمِســـيُح  ُض ِبُكْم أَيًْضـــا إِىَل أَْن يَتََصوَّ وهكذا كتـــب بولس يقول "يَـــا أَْوالَِدي الَِّذيـــَن أمََتَخَّ
ِفيُكـــْم." )غالطية 4: 19(. "املســـيح مثالنا، املثـــال الكامل واملقدس والـــذي أُعطي لنا لنتبعه. 
ال ميكننـــا أبداً أن نتســـاوى مـــع مثاله، ولكننا نســـتطيع أن نقتدي ونتشـــبه بـــه عىل قدر 

اســـتطاعتنا" )روح النبوة، يك ما أعرفـــه، صفحة 265(.
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أسئلة للنقاش
1. مـا هـي القـرارات التـي ميكننا اتخاذهـا ويكون لها التأثـر يف الدرجة التـي ميكن عندها 
أن يعمـل اللـه فينـا؟ نعلـم أن اللـه وحده يسـتطيع أن يغر القلـب ولكن علينـا أن نتعاون 

معـه. مـا هو وجـه هذا التعـاون؟ وكيف يكـون إظهاره؟
بَّ اْسـلُكُوا ِفيـِه." كيف  2. تقـول اآليـة يف كولـويس 2: ٦ "َفكَـَا َقِبلُْتـُم الَْمِسـيَح يَُسـوَع الـرَّ

تسـاعدنا هـذه الكلـات عـى فهـم معنـى أن نعيـش باإلميـان والطاعة؟ 
3. كيف نستطيع ككنيسة وليس فقط كأفراد أن منجد الله أمام الناس وأمام املالئكة؟
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24-30 كانون أول )ديسمرب(الدرس الرابع عرش

بعض الدروس من ِسْفر أيوب

السبت بعد الظهر
املراجـــع األســـبوعية: 2كورنثـــوس 5: 7؛ أيـــوب 1إىل أيـــوب 2: 8؛ متـــى 4: 10؛ متـــى 

13: 39؛ يوحنـــا 8: 1-11؛ عربانيـــني 11: 10؛ عربانيـــني 4: 15.

ـــْم  ـــوَب َوَرأَيُْت ـــرْبِ أَيُّ ـــِمْعُتْم ِبَص ـــْد َس ـــَن. َق اِبِري ُب الصَّ ـــوِّ ـــُن نُطَ ـــا نَْح ـــظ: "َه ـــة الحف آي
ـــوب 5: 11(. ـــِة َوَرُؤوٌف" )يعق ْحَم ـــرُ الرَّ بَّ كَِث ـــرَّ . ألَنَّ ال بِّ ـــرَّ ـــَة ال َعاِقَب

ـــا  ـــون غطين ـــد نك ـــا ق ـــع أنن ـــوب، وم ـــن أي ـــع ع ـــذا الرب ـــة دروس ه ـــا إىل نهاي ـــد وصلن لق  
ـــه  ـــدا لتغطيت ـــري ج ـــاك الكث ـــا زال هن ـــه م ـــر أن ـــا أن نُق ـــن علين ـــفر لك ـــذا الس ـــن ه ـــري م الكث
ـــفه  ـــه ونكتش ـــامين كل يشء نتعلم ـــامل العل ـــى يف الع ـــه حت ـــه. فإن ـــدا لنتعلم ـــري ج ـــالً، والكث كام
يقودنـــا إىل املزيـــد مـــام يجـــب أن نتعلمـــه ونكتشـــفه. فـــإذا كان األمـــر كذلـــك ىف مجـــال 
الـــذرة والنجـــوم واألســـامك واملعـــادالت الحســـابية، فكـــم بالحـــري يكـــون ذلـــك صحيحـــاً 

بالنســـبة لكلمـــة اللـــه؟
ـــا ىف  ـــه: انن ـــدرك أرسار عنايت ـــا ال ن ـــه لكونن ـــة الل ـــك ىف كلم ـــا للش ـــبب يدعون ـــد س "ال يوج  
ـــا  ـــش عندم ـــل ننده ـــا. اذاً فه ـــب دون إدراكن ـــدوام بعجائ ـــىل ال ـــون ع ـــي محاط ـــامل الطبيع الع
نجـــد ىف العـــامل الروحـــي أيضـــا أرسارا ال نســـتطيع أن نســـرب غورهـــا؟ إن الصعوبـــة كلهـــا 

تكمـــن يف عقـــل االنســـان وضيقـــه" )روح النبـــوة، الرتبيـــة الحقيقيـــة، صفحـــة 200(. 
ـــار أصعـــب أســـئلة  نعـــم تبقـــى هنـــاك أرسار، خاصـــة يف ســـفر مثـــل ســـفر أيـــوب، حيـــث تُث  
ـــن  ـــا م ـــا أن نأخذه ـــي ميكنن ـــدروس الت ـــض ال ـــن بع ـــث ع ـــوف نبح ـــك فس ـــع ذل ـــاة، وم يف الحي
ـــط  ـــرب ىف وس ـــاء لل ـــل أمن ـــوب، لنظ ـــاعدت أي ـــام س ـــاعدنا، ك ـــا أن تس ـــة وميكنه ـــذه القص ه

ـــات. ـــيء باالضطراب ـــامل م ع

*نرجـــو التعمـــق يف موضـــوع هـــذا الـــدرس اســـتعداداً ملناقشـــته يـــوم الســـبت القـــادم املوافـــق 

ــمرب(.  ــون األول )ديسـ 31كانـ
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25كانون األول )ديسمرب( األحد

باإلميان ال بالعيان

اقــرأ 2كورنثــوس 5: 7؛ 2كورنثــوس 4: .18 مــا هــي الحقائــق الجوهريــة التــي تظهــر ىف هذه 
اآليــات؟ وكيــف ميكــن لهــذه الحقائــق أن تســاعدنا يف ســعينا ألن نكــون أتبــاع أمنــاء للــرب؟ 

 

الســياق املبــارش لآليــة التــي يف 2كورنثــوس 4: 18 يتحــدث عــن آخــر األيــام عندمــا نلبــس   
ــه باإلميــان وليــس  ــا أن نقبل ــم مل يُتمــم بعــد. هــذا وعــد علين عــدم فســاد، وهــو وعــد عظي

ــه مل يتحقــق بعــد.  ــان، ألن بالعي
ــك  ــراه اآلن. مــع ذل ــري جــداً لحقيقــة مــام ن ــاك الكث ــوب أيضــاً أن هن ــا ســفر أي يظهــر لن  
ــا قبــول مثــل هــذا املفهــوم نحــن اللذيــن نعيــش يف هــذا العــرص:  ال يجــب أن يصعــب علين

ــا. ــط بن ــة تحي ــري مرئي ــوى غ ــن وجــود ق ــا ع ــد كشــف لن ــم ق خاصــة وأن الِعل
وقــف أحــد الكارزيــن أمــام كنيســة يف مدينــة كبــرية وطلــب مــن األعضــاء التــزام الصمــت.   
ــم أدار املــؤرش  ــو( وأداره ث ــاع )رادي ســاد الصمــت لبضــع لحظــات. بعدهــا جــاء القــس مبذي

ــواع األصــوات.  ــاع كل أن ــوات اإلرســال فخرجــت مــن املذي عــىل قن
قــال الواعــظ، "دعــوين اســألكم، مــن أيــن أتــت هــذه األصــوات؟ هــل نشــأت مــن الراديــو   
ذاتــه؟ كال، هــذه االصــوات كانــت منتــرشة ىف الهــواء مــن حولنــا كموجــات هوائيــة. أمــواج 
حقيقيــة كحقيقــة صــويت وأنــا أتحــدث إليكــم اآلن. ولكــن حقيقــة أننــا ال نســتطيع رؤيــة هــذه 

املوجــات أو الشــعور بهــا ال تعنــى أنهــا غــري موجــودة، أليــس كذلــك؟"

ــا  ــة( ولكنه ــعة والجاذبي ــل االش ــا )مث ــتطيع رؤيته ــي ال نس ــرى الت ــياء األخ ــي االش ــا ه م
ــذه  ــة أن ه ــن حقيق ــتخلصها م ــتطع أن نس ــة نس ــة دروس روحي ــا؟ أي ــن حولن ــودة م موج

ــا؟ ــى حياتن ــر ع ــا تأث ــاً له ــا أيض ــودة ولكنه ــط موج ــت فق ــة ليس ــر املرئي ــوى غ الق

 

اظهــر ســفر أيــوب أن جميــع األشــخاص املعنيــني مل يســتوعبوا حقيقــة مــا كان يجــرى. لقــد   
آمنــوا باللــه وكان لهــم بعــض الفهــم عــن اللــه وصفاتــه وقدرتــه عــىل الخلــق، ولكــن مل يكــن 
لديهــم أي درايــة مبــا كان يحــدث وراء الســتار خــارج الحقائــق املجــردة التــي كانــوا يرونهــا 
ــز أن نكــون  ــس مــن الجائ ــة، ألي ــذات الطريق ــه. وب ــوب ومعانات ــب أي بأعينهــم، وهــى مصائ
نحــن يف عــدم إدراك كامــل للواقــع غــري املــريئ حولنــا؟ فســفر أيــوب يعلمنــا أننــا بحاجــة إىل 

أن نتعلــم أن نحيــا باإلميــان مدركــني ضعفنــا وقلــة مــا نــراه مــن الحقيقــة اآلن؟ 
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26 كانون األول )ديسمرب( االثنني

الكائن الرشير

أحـــد أهـــم وأكـــر األســـئلة  التـــى تواجـــه وتتحـــدى العقـــل البـــرشي تتعلـــق بالـــرش. ومـــع   
ـــب  ـــه يج ـــدون أن ـــرش أو يعتق ـــود ال ـــرون وج ـــن ينك ـــامء الّدي ـــى عل ـــفة وحت ـــض الفالس أن بع
ـــون  ـــاس ال يوافق ـــة الن ـــإن أغلبي ـــح، ف ـــك املصطل ـــر ذل ـــن ذك ـــل، ع ـــىل األق ـــىل، ع ـــا أن نتخ علين
ـــا  ـــش ونجـــادل ىف م ـــا أن نتناق ـــامل. ميكنن ـــن هـــذا الع ـــة وهـــو جـــزء م ـــرش حقيق ـــك. ال عـــىل ذل

ـــه.  ـــا يواجهون ـــرش عندم ـــون ال ـــاس يعرف ـــم الن ـــن معظ ـــس رشاً. ولك ـــو لي ـــا ه ـــو رٌش وم ه
ــي. الـــرش  ــي والـــرش األخالقـ ــني: الـــرش الطبيعـ ــني عامـ ــا اىل نوعـ يصنـــف الـــرش أحيانـ  
الطبيعـــي هـــو نتيجـــة الكـــوارث الطبيعيـــة مثـــل الـــزالزل والفيضانـــات واألوبئـــة التـــي 
ـــدة  ـــال املتعم ـــة األفع ـــدث نتيج ـــذي يح ـــو ال ـــي فه ـــرش األخالق ـــا ال ـــآيس واآلالم، أم ـــبب امل تس

التـــى يقرتفهـــا اآلخـــرون مثـــل القتـــل والرسقـــة. 
كل النظريـــات قدميـــاً وحديثـــاً حاولـــت أن تجـــد تفســـرياً لوجـــود الـــرش. نحـــن كأدفنتســـت   
ـــة  ـــن خليق ـــن ِم ـــقوط كائ ـــع س ـــأ م ـــرش نش ـــا أن ال ـــدس يعلّمن ـــاب املق ـــد أن الكت ـــبتني نعتق س
اللـــه هـــو الشـــيطان. ولقـــد تضافـــرت جهـــود الثقافـــات والســـري الشـــعبية مـــع التكهنـــات 
الفلســـفية إلنـــكار فكـــرة وجـــود الشـــيطان. ولكـــن َمـــن يفعـــل ذلـــك هـــو الـــذي يرفـــض 
ـــي يجـــول  ـــن حقيق ـــه كائ ـــىل أن ـــي تصـــور الشـــيطان ع ـــدس الواضحـــة الت ـــاب املق شـــهادة الكت

ـــه.  ـــا أمكن ـــدر م ـــىل ق ـــان، ع ـــرضر باإلنس ـــع ال ليوق
وهذه هي الحقيقة املعلنة بشكل خاص يف سفر أيوب.    

ـــذي  ـــدور ال ـــم ال ـــان يف فه ـــذان االصحاح ـــاعد ه ـــف يس ـــوب 8:2 كي ـــوب 1:1 اىل أي ـــرأ أي اق
ـــامل؟ ـــرش يف الع ـــرش املنت ـــيطان يف ال ـــه الش ـــوم ب يق

 

ـــة  ـــني املادي ـــواًء يف الناحيت ـــارشة، س ـــؤلية مب ـــؤوالً مس ـــيطان مس ـــوب كان الش ـــة أي يف حال  
ـــرضورة  ـــي بال ـــوب ال يعن ـــفر أي ـــراه ىف س ـــا ن ـــن م ـــل، ولك ـــذا الرج ـــل به ـــا ح ـــة، مب أو األخالقي
ـــا ال  ـــى أنن ـــة ه ـــن الحقيق ـــيطانياً. ولك ـــا ش ـــون مصدره ـــرش يك ـــاة أو ال ـــباب املعان أن كل أس
نـــدرى ســـبب كل األحـــداث املأســـاوية التـــى تحـــدث، وكذلـــك كان الحـــال مـــع أصدقـــاء 
ـــاة أيـــوب.  أيـــوب. والحقيقـــة أن اســـم الشـــيطان مل يـــرد ىف الحـــوارات التـــى دارت حـــول معان
ـــإن  ـــك ف ـــع ذل ـــداً. م ـــه أب ـــيطان نفس ـــوا الش ـــوب ومل يدين ـــوا أي ـــه وأدان ـــوا الل ـــون أدان فاملتحدث

ـــامل. ـــود ىف الع ـــرش املوج ـــن ال ـــؤول ع ـــو املس ـــن ه ـــا َم ـــر لن ـــب أن يظه ـــوب يج ـــفر أي س
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ـــى  ـــى 10:4؛ مت ـــا 12:12؛ مت ـــيطان؟ رؤي ـــة الش ـــن حقيق ـــة ع ـــات التالي ـــا اآلي ـــاذا تخربن م
ـــرس 5: 8.  ـــل 5: 3؛ 1بط ـــال الرس ـــا 22: 3، 31؛ أع ـــا 1٦:13؛ لوق ـــا 12:8؛ لوق 13: 39؛ لوق
ـــتطيع  ـــف تس ـــك، كي ـــيطان يف حيات ـــرات الش ـــك لتأث ـــى لدي ـــة الت ـــا األمثل ـــو: م ـــم ه واأله

ـــا؟  ـــك منه ـــى نفس أن تحم

 

27 كانون األول )ديسمرب( الثالثاء

يف ظل أصدقاء مثل هؤالء...

ـــوا  ـــن أت ـــة( الذي ـــاروا أربع ـــك ص ـــد ذل ـــة )بع ـــال الثالث ـــوب، كان الرج ـــفر أي ـــالل كل س خ  
ـــت  ـــي حدث ـــالت الت ـــن الوي ـــمعوا ع ـــد س ـــنة. لق ـــع حس ـــك بدواف ـــوا ذل ـــوب فعل ـــوا أي ليخاطب
لـــه "َجـــاُءوا كُلُّ َواِحـــٍد ِمـــْن َمَكانِـــِه .... َوتََواَعـــُدوا أَْن يَأْتُـــوا لرَِيْثُـــوا لَـــُه َويَُعـــزُّوُه" )أيـــوب 
2 :11(. ومـــع ذلـــك فـــام إن بـــدأ أيـــوب يتكلـــم وينـــوح عـــىل املـــآيس التـــي أملـــت بـــه، 
ـــوا مفاهيمـــه  ـــدوه إىل رشـــده وأن يقّوم ـــم أن يعي ـــن األهـــم بالنســـبة له ـــه م ـــى شـــعروا أن حت

ب.  الروحيـــة بشـــكل صحيـــح، قبـــل أن يشـــجعوا ويرفعـــوا روح صديقهـــم املعـــذَّ
مـــرة تلـــو األخـــرى، كانـــت مفاهيمهـــم خاطئـــة. ولكـــن مـــاذا لـــو كانـــت مفاهيمهـــم   
ـــد  ـــتحقها؟ فق ـــه كان يس ـــوب ألن ـــىل أي ـــت ع ـــب أت ـــذه املصائ ـــت كل ه ـــو كان ـــاذا ل ـــة؟ م صائب
ـــم  ـــوب ىف حاجـــة إىل تعالي ـــك؟ هـــل كان أي ـــاذا ىف ذل ـــا عـــىل صـــواب. ولكـــن م ـــوا الهوتي يكون

الهوتيـــة صحيحـــة؟ أَم أنـــه كان بحاجـــة إىل يشء آخـــر متامـــاً؟ 

اقـــرأ : يوحنـــا 8: 1-11. مـــا الـــذي كشـــف يســـوع عنـــه هنـــا وكان أولئـــك الرجـــال يفتقـــرون 
إليه بشكل كبر؟ 

 

يف هـــذه القصـــة، هنـــاك فـــارق كبـــري بـــني املـــرأه التـــى أُمســـكت ىف زنـــا واملشـــتكون عليهـــا   
ـــا  ـــة مـــع أنه ـــت مذنب ـــة أخـــرى. املـــرأة كان ـــْن ناحي ـــْن اتهمـــوه ِم ـــوب وَم ـــني أي ـــة، وب مـــن ناحي
ـــت  ـــرأة كان ـــك يف أن امل ـــاك أدىن ش ـــن هن ـــا. مل يك ـــتكني عليه ـــن املش ـــاً م ـــل ذنب ـــت أق ـــا كان رمب
مخطئـــة أيـــاً كانـــت الظـــروف التـــي دفعتهـــا إىل ذلـــك. باملقارنـــة، مل يكـــن أيـــوب مذبنـــا، 
ـــو  ـــن ل ـــخاص. ولك ـــك األش ـــه أولئ ـــه ب ـــذى كان يتهم ـــأ ال ـــوع الخط ـــث ن ـــن حي ـــل م ـــىل األق ع
ـــال  ـــؤالء الرج ـــن ه ـــه م ـــة إلي ـــوب بحاج ـــا كان أي ـــإن م ـــرأة، ف ـــذه امل ـــل ه ـــاً مث ـــه كان مذنب أن
ـــة  ـــأمل: النعم ـــه كل شـــخص مت ـــاج إلي ـــا يحت ـــرأة. وهـــو م ـــك امل ـــه تل ـــاج الي ـــت تحت ـــا كان هـــو م

ـــران. والغف
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ـــه  ـــرت صفات ـــاة أفضـــل ظه ـــا حي ـــرأة وشـــجعها عـــىل أن تحي ـــذه امل ـــر له "إن يســـوع إذ غف  
ـــن  ـــل م ـــة وال يقل ـــذرا للخطي ـــس ع ـــه ال يلتم ـــني أن ـــي ح ـــل . فف ـــره الكام ـــامل ب ـــق يف ج تتأل
ـــرأة  ـــذه امل ـــامل يضمـــر له ـــص . كان الع ـــل أن يخل ـــن ب ـــه ال يقصـــد أن يدي ـــب فإن الشـــعور بالذن
ـــوة،  ـــاء" )روح النب ـــزاء والرج ـــكالم الع ـــا ب ـــوع فيكلمه ـــا يس ـــار واالزدراء أم ـــة االحتق املخطئ

مشـــتهى األجيـــال، صفحـــة 437(. 
الـــيشء الـــذى ال بـــد لســـفر أيـــوب أن يعلمنـــا إيـــاه هـــو أننـــا نحتـــاج ألن نعطـــي اآلخريـــن   
ـــخ، وللمواجهـــة،  ـــاك وقـــت ومـــكان للتوبي ـــا يف موقفهـــم. هن ـــا وقفن ـــو أنن ـــه ألنفســـنا ل ـــا نحب م
ـــا نحـــن أنفســـنا  ـــا أن نتذكـــر باتضـــاع أنن هـــذا أكيـــد. ولكـــن قبـــل أن نتبنـــى هـــذا الـــدور، علين

خطـــاة. 

ـــت  ـــن كان ـــى نحـــو الذي ـــرث شـــفقة نحـــو املتأملـــني، حت ـــم أن نكـــون أك ـــف ميكـــن أن نتعل كي
ـــة؟   ـــرة والخاطئ معاناتهـــم نتيجـــة أعالهـــم الرشي

28 كانون االول )ديسمرب( األربعاء

أصعب من الشوك والحسك

ـــن  ـــدءاً م ـــية. ب ـــاقة وقاس ـــاة ش ـــريه، أن الحي ـــن غ ـــر م ـــم أك ـــا يعل ـــم، وبعضن ـــا يعل جميعن  
ـــاة،  ـــقة الحي ـــدى مش ـــن م ـــات ع ـــض التلميح ـــه بع ـــا الل ـــقوط، أعطان ـــد الس ـــدن، بع ـــة ع جن
ـــت  ـــن 3: 16-24(. كان ـــام )تكوي ـــج تعديه ـــض نتائ ـــن بع ـــني ع ـــا األول ـــه أبوين ـــرب الل ـــا أخ عندم
تلـــك مجـــرد تلميحـــات فلـــو كانـــت التحديـــات التـــى تواجههـــا تتوقـــف عنـــد "الشـــوك 

والحســـك" لكانـــت حيـــاة االنســـان مختلفـــة اختالفـــاً جذريـــاً عـــام هـــي عليـــه اآلن. 
نتلفـــت حولنـــا فـــامذا نـــرى ســـوى املعانـــاة واألمـــراض والفقـــر والحـــروب والجرميـــة   
ـــا  ـــة فيه ـــب هـــريودوت، مـــؤرخ العصـــور القدميـــة، عـــن ثقاف ـــم. كت ـــوث والظل ـــاط والتل واإلحب
ـــى  ـــزان واآلالم الت ـــن األح ـــادم م ـــن الق ـــون ع ـــم يعلم ـــل، ألنه ـــد طف ـــا يول ـــاس عندم ـــى الن يب
ـــذا  ـــدو ه ـــد. يب ـــغ ســـن الرش ـــه أن يبل ـــدر ل ـــو قُ ـــل ل ـــك الطف ـــيواجها ذل ـــي س ـــا الت ـــر منه ال مف

ـــق؟ ـــذا املنط ـــدى ه ـــتطيع أن يتح ـــن يس ـــن َم ـــاً ولك ـــراً مرعب أم
ـــون  ـــن أن يك ـــا، ميك ـــام رأين ـــان. ك ـــة اإلنس ـــوص حال ـــا بخص ـــالة لن ـــاك رس ـــك فهن ـــع ذل م  
ـــن  ـــاة م ـــدو أن املعان ـــاً ال تب ـــأمل، وغالب ـــايس ونت ـــاً نق ـــا جميع ـــة ألنن ـــكل البرشي ـــزاً ل ـــوب رم أي
ـــا  ـــون اقرتفناه ـــد نك ـــي ق ـــا الت ـــن الخطاي ـــوع م ـــع أى ن ـــة م ـــدو متالمئ ـــئ، وال تب ـــدل يف ش الع
ـــه ســـفر  ـــام ميكـــن أن يقول ـــك، ف ـــع ذل ـــا. م ـــوب وال هـــو انصـــاف لن ـــاً ألي ـــامً. مل يكـــن إنصاف حت
ـــه ال يجـــب أن يكـــون كل ذلـــك  ـــد بأن ـــه يَِع ـــم، والل ـــه يعلَ ـــه موجـــود، الل ـــا هـــو أن الل أيـــوب لن

ـــدة. ـــدون فائ ب
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ـــي  ـــاة الت ـــذي للحي ـــى ال ـــم الالمعن ـــاب امللحـــدون يجاهـــدون لفه ـــون والكتّ ـــاب الزمني الُكتّ  
ـــم،  ـــوا هـــذا الفه ـــات ليصل ـــدي. يجاهـــدون ويجاهـــدون للوصـــول إىل إجاب ـــي باملـــوت األب تنته

ـــيئاً.  ـــدم ش ـــا ال تق ـــا وفيه ـــاة منه ـــذه الحي ـــون إىل يشء ألن ه ـــم ال يتوصل ـــك ه ـــع ذل وم
ـــَدام  ـــى )اِنِْع ـــاين "NIHIL" مبعن ـــا يون ـــة" وأصله ـــى "العدمي ـــة تدع ـــفة إلحادي ـــد فلس توج  
ء( أو "الـــال شـــيئية" أو "NIHILISM"، وهـــي تقـــول أن عاملنـــا وحياتنـــا يف العـــامل ال  ْ الـــيشَّ

معنـــى لهـــام. 
ـــا.  ـــدد حياتن ـــي ته ـــة الت ـــام وراء العدمي ـــامية في ـــة س ـــري إىل حقيق ـــوب يش ـــفر أي ـــن س ولك  
توجهنـــا هـــذه الحقيقـــة إىل اللـــه إىل عـــامل الوجـــود والبقـــاء الـــذي نســـتمد منـــه الرجـــاء. 
تخربنـــا أن كل مـــا يحـــدث لنـــا ال يحـــدث ىف فـــراغ ولكـــن هنـــاك إلـــه يعلّـــم بـــكل مـــا 
ـــئلة  ـــت األس ـــاً كان ـــا. أي ـــوم م ـــرام يف ي ـــا ي ـــىل م ـــيكون ع ـــئ س ـــأن كل ش ـــد ب ـــه يَِع ـــدث. إل يح
ـــا فارغـــة ســـوى مـــن رمـــاد  ـــا وأيدين ـــوب، فهـــو ال يرتكن ـــى ال يجيـــب عنهـــا ســـفر أي الكـــربى الت
حياتنـــا )أنظـــر تكويـــن 3: 19؛ أيـــوب 2: 8(. وبـــدالً مـــن ذلـــك، يـــرتك ســـفر أيـــوب معنـــا 

رجـــاء كل رجـــاء. إنـــه الرجـــاء يف يشء يفـــوق مـــا ميكـــن لحواســـنا الحاليـــة إدراكـــه. 

مـــا هـــى اآليـــات التـــى تتحـــدث بشـــكل خـــاص عـــن الرجـــاء العظيـــم الـــذى يســـمو 
فـــوق أى شـــئ ميكـــن أن يقدمـــه العـــامل؟ )أنظـــر مثـــالً عربانيـــني 11: 10؛ رؤيـــا 22: 2.( 

29 كانون األول )ديسمرب( الخميس

املسيح وأيوب

ــني قصــة املســيح  ــات ب ــاب املقــدس إليجــاد توازي عــىل مــر العصــور، ســعى دارســو الكت  
وقصتــه أيــوب. ومــع أن أيــوب ليــس رمــزاً ليســوع )كــام كانــت الحيوانــات ىف نظــام التقدمات 
قدميــاً ىف العهــد القديــم(، فإنــه يوجــد بالفعــل بعــض التوازيــات. يف هــذه التوازيــات ميكننــا أن 
نســتخلص درســاً آخــر مــن ســفر أيــوب. ذلــك الــدرس هــو كــم كانــت تكلفــة خالصنــا عــىل 

الــرب يســوع؟

ــات  ــا 2: 1؛ يعقــوب 5: ٦ مــع أعــال 3: 14. مــا هــى التوازي ــارن أيــوب 1:1 مــع يوحن ق
ــات؟  املوجــودة ىف هــذه اآلي

 

اقرأ متى 4: 1-11. ما هى التوازيات املوجودة بني يسوع وأيوب؟
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اقــرأ : متــى 2٦: ٦1؛ لوقــا 11: 15و1٦؛ يوحنــا 18: 30. كيــف تــوازي هــذه اآليــات اختبــار 
أيــوب؟ 

 
قارن أيوب 1: 22 مع عربانيني 4: 15 ما هى املقارنة املوجودة هنا؟

 

تكشــف هــذه اآليــات عــن توازيــات موجــودة فعــالً بــني اختبــار كل مــن أيــوب واملســيح.   
ــاً  ــك فقــد كان أمين ــة. مــع ذل ــال خطي ــة كــام كان املســيح ب ــال خطي ــوب ب ــع مل يكــن أي بالطب
وتقيــاً وكانــت حياتــه متّجــد اللــه. فقــد قــام الشــيطان بامتحــان أيــوب بقســوة كــام امتحــن 

ــوب، كــام اُتهــم أيضــا يســوع باطــال. ــوب باطــال يف كل ســفر أي ــم أي املســيح، اُته
أخــرياً، ولعلــه أكــر أهميــة، بالرغــم مــن كل مــا حــدث، ظــل أيــوب أمينــا للــرب وهكــذا   
ظــل يســوع أمينــاً مــن أجلنــا وبــدالً عنــا. وبالرغــم مــن كل مــا حــدث لــه عــاش املســيح بــال 
ــم  ــِرِه ]أي رس ــُم َجْوَه ــوع "َرْس ــال. كان يس ــه كام ــات الل ــدت صف ــاة جّس ــاش حي ــة، ع خطي
ــِه  ــرُّ الل ــا. "ِب ــوب لخالصن ــرّب املطل ــو وحــده ال ــه ه ــني 1: 3(. وكان لدي ــه[" )عرباني ــر الل جوه
ــْرَق" ) روميــه 3: 23(  ــُه الَ فَ ــاِن ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، إِىَل كُلِّ َوَعــىَل كُلِّ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن. ألَنَّ ِباإِلميَ
وعــىل قــدر هــول مــا اختــربه أيــوب: عذابــه ومعاناتــه وأمانتــه وســط اآلالم، كان كل ذلــك   
ــا  ــن أجلن ــه وم ــن أجل ــوب م ــص أي ــيواجهه مخلّ ــوف كان س ــا س ــت إىل م ــكاس خاف ــا انع إمن

ــوب 19: 25(. ــوُم" )أي ــىَل األَْرِض يَُق ــَر َع ــوب "اآلِخ ــه أي ــال عن ــن ق ــه َم ــأيت، إن ــا ي عندم

30 كانون األول )ديسمرب( الجمعة

ملزيد من الدرس
عىل مر العصور، عمل سفر أيوب عىل افتتان واستنارة وتحدي القراء يف اليهودية واملسيحية   
بل وحتى يف اإلسالم )الذي لديه رسده الخاص لقصة أيوب الواردة يف الكتاب املقدس(. ونقول 
تحدياً ألنه وكام رأينا فإن السفر ذاته وما فيه يرتك أسئلة بال جواب. وال عجب يف ذلك. فعىل 
أية حال، هل هناك سفر من أسفار الكتاب املقدس، بدءاً من سفر التكوين وحتى سفر الرؤيا، 
ال يوجد فيه أسئلة غري مجاب عنها؟ بل إن الكتاب املقدس يف مجمله ال يجيب عىل كل مسألة 
الخالص،  البرشية وخطة  املقدس، سقوط  الكتاب  التي يغطيها  املوضوعات  فإذا كانت  يثريها. 
هي املوضوعات التي سوف ندرسها عىل مدى األبدية )انظر كتاب الرصاع العظيم صفحة 731و 
732( فكيف ميكن لكتاب واحد محدود، حتى وإن كان موحى به من الله )2تيموثاوس 3: 16( 

أن يجيب لنا عن كل شئ اآلن؟ 
مع ذلك، فسفر أيوب ال يقف منفرداً، إمنا هو جزء من صورة أعظم بكثري ُمعلنة يف كلمه   
الله. وهى جزء من عمل روحي والهويت متداخل ببعضه البعض يُقدم لنا رسالة قوية، عاملية 
النطاق، عىل األقل بالنسبة لكل أتباع الله. وهذه الرسالة هي: األمانة وسط الشدائد. كان أيوب 
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مثاأل حياً لكلامت يسوع نفسه: "الذى يصرب إىل املنتهى فهذا يخلص" )متى 24: 13(. أي مؤمن 
باملسيح، ىف سعيه ألن يعمل الصالح، مل يجابه رضراً ال ميكن تعليله؟ أى مؤمن بيسوع يسعى 
إىل العزاء والراحة ومل يواجه باتهامات باطلة. ومع ذلك فإن سفر أيوب يقدم لنا مثاآل لشخص 
واجه كل ذلك وأكر وحافظ عىل إميانه واستقامته. وكام أنه باإلميان وبالنعمة نحن نثق ىف ذلك 
الذي مات عىل الصليب من أجل أيوب وألجلنا جميعاً، فإن الرسالة لنا هي: "اْذَهْب أَنَْت أَيًْضا 

َواْصَنْع هَكَذا" )لوقا 10: 37(

أسئلة للنقاش
1. لـــو كان لـــك أن تضـــع نفســـك داخـــل عقـــل شـــخص يهـــودي، كان يعـــرف ســـفر 
أيـــوب، وكان يعيـــش قبـــل املجـــيء األول للمســـيح، فـــا هـــى األســـئلة التـــى تكـــون 
ـــيء األول  ـــد املج ـــش بع ـــن نعي ـــن الذي ـــا نح ـــون لدين ـــى ال تك ـــخص والت ـــذا الش ـــدى ه ل
ـــم  ـــى أن نفه ـــا ع ـــن أجلن ـــه م ـــا فعل ـــوع وم ـــة يس ـــاعدنا قص ـــف تس ـــى كي ـــيح؟ مبعن للمس

ـــل؟ ســـفر أيـــوب بشـــكل أفض
2. لو أنك قابلت أيوب، ماذا يكون أول سؤال تطرحه عليه؟ وملاذا؟

ـــي مل  ـــوب والت ـــفر أي ـــا س ـــرق اليه ـــى تط ـــور الت ـــض األم ـــئلة وبع ـــض األس ـــى بع ـــا ه 3. م
ـــع؟  ـــذا الرب ـــا ىف ه نعالجه

ـــارك  ـــوب؟ ش ـــفر أي ـــتك لس ـــن دراس ـــتخلصته م ـــذى اس ـــايس ال ـــوم األس ـــو املفه ـــا ه 4. م
ـــف.  ـــك يف الص ـــع زمالئ ـــك م إجابت
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دليل دراسة الكتاب املقدس للربع األول 2017
الروح القدس ذو أهمية بالغة بالنسبة الختبارنا املسيحي. فالروح القدس، الذي هو مبثابة الله    

ذاته، يكشف أعامق الله أكر من أي شخص آخر، وبذلك يستطيع أن يعلن اللَه لنا بطريقة واثقة ميكن 

االعتامد عليها. فإّن الروح القدس بادئ ذي بدٍء ألهم كتبة األسفار املقدسة وهو اليوم يقودنا يف دراسة 

ما قد أوحى به إىل أولئك الكتبة ليوّصلوه بدورهم إلينا. 

والروح القدس يعطينا تأكيد الخالص عن طريق يسوع املسيح )رومية 8: 16(. وهو يشهد لعمل الله   

ْستُْم، بَْل  فينا )1يوحنا 3: 24(. وأيضاً الروح القدس يطهرنا من الخطية ويقدسنا. "لِكِن اْغتََسلْتُْم، بَْل تََقدَّ

ترََبَّرْتُْم ِباْسِم الرَّبِّ يَُسوَع َوِبُروِح إِلِهَنا" )1كورنثوس 6: 11(. يغرس الروح القدس فينا عىل مدى الحياة 

ٌف" )غالطية  منّواً يف القداسة نتاجه مثر الروح "َمَحبٌَّة فََرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِميَاٌن، َوَداَعٌة تََعفُّ

5: 22و 23(.

استيعاب  الربع عىل  املؤمنني، فلسوف تساعدنا دروس هذا  الهام يف حياة  الريادي  لرضورة دوره   

أفضل لهبة الروح القدس العظمى. 

الروح القدس والروحانية
املحتويات

الروح والكلمة  .1

الرُّوح الُقُدس: يعمل من خلف الستار  .2

ألوهية الرُّوح الُقُدس  .3

أقنوم )شخصية( الرُّوح الُقُدس  .4

معمودية وامتالء الرُّوح الُقُدس  .5

الرُّوح الُقُدس والحياة املقدسة  .6

الرُّوح الُقُدس ومثر الروح  .7

الرُّوح الُقُدس ومواهب الروح  .8

الرُّوح الُقُدس والكنيسة  .9

الرُّوح الُقُدس والكلمة، والصالة  .10

إحزان ومقاومة الرُّوح الُقُدس  .11

عمل الرُّوح الُقُدس   .12
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سعر هذا الكتاب 50 ِسْنَتاً أمريكياً أو ما يُعادل هذا املبلغ بالُعملة املحلّية. 

www.menapa.com :ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل

info@menapa.com :كا ميكنكم مراسلتنا عى الربيد اإللكرتوين التايل


