كيف يصف الكتاب المقدس ان
الشيطان هيج اهلل وما ذنب ايوب ؟
ايوب  3 :2و ايوب 1
الشبهة

سفر أيوب اإلصحاح األول و الثاني و خاصة هذه الفقرة
 3 :2فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب ألنه ليس مثله في األرض رجل كامل
و مستقيم يتقي اهلل و يحيد عن الشر و إلى اآلن و هو متمسك بكماله و قد هيجتني عليه البتلعه بال
سبب
لقد جعل الكتاب المقدس الشيطان يوسوس للرب و يثيره و يهيجه و يوعز له بعض األفعال و
المشكلة أن الرب يكتشف ذلك و ينساق له  ,و هذا في حق الرب فكيف بحق البشر ؟!

الرد

في البداية معني كلمة هيجتني في العبري ותסיתני
H5496
סּות
suth

sooth
Perhaps denominative from H7898; properly to prick, that is, (figuratively)
stimulate; by implication to seduce: - entice, move, persuade, provoke,
remove, set on, stir up, take away.
تعني وخذ ( مجازيا ) تحفيز اغواء نقل اقناع ازالة تعيين علي اتخذ بعيدا

قاموس برون
H5496
סּות

suth
BDB Definition:
1) to incite, allure, instigate, entice
1a) (Hiphil)
1a1) to incite (to a request)
1a2) to allure, lure
1a3) to instigate (bad sense)
Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: perhaps denominative from
H7898
...  اغراء تحريض, تحريض علي ارتكاب, تحريض علي
قاموس كلمات الكتاب
It is also used of getting a person to concede or agree to something in a
neutral or positive sense (Jos_15:18; Jdg_1:14; Job_36:16).
تستخدم ايضا بمعني حصول شخص علي تنازل او موافقة علي شيئ من ناحية ايجابية او
محايدة
 وبمعني يطلب من31 :11  اخبار2 فاستخدمت فعال بمعني حول في

فادق معني للكلمة هو في هذه الجملة ( طلبت ان تحصل مني علي موافقة ضده )
فلغويا الكلمة ال يوجد فيها اي اسائة وبخاصة انها مجازية وتؤكد ان الشيطان طلب موافقه من
اهلل ان يجرب ايوب
وما يؤكد هذا المعني هو ما جاء في االصحاح االول
 6 :1و كان ذات يوم انه جاء بنو اهلل ليمثلوا امام الرب و جاء الشيطان ايضا في وسطهم
 7 :1فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب و قال من الجوالن في االرض و
من التمشي فيها
 1 :1فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي ايوب النه ليس مثله في االرض رجل كامل
و مستقيم يتقي اهلل و يحيد عن الشر
 9 :1فاجاب الشيطان الرب و قال هل مجانا يتقي ايوب اهلل
 11 :1اليس انك سيجت حوله و حول بيته و حول كل ما له من كل ناحية باركت اعمال يديه
فانتشرت مواشيه في االرض
 11 :1و لكن ابسط يدك االن و مس كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك
 12 :1فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك و انما اليه ال تمد يدك ثم خرج الشيطان من
امام وجه الرب

فالرب لم يفعل شيئ ضد ايوب ولكن هو سمح للشيطان ان يجربه بل الرب يعرف قبل ان يتكلم
الشيطان بانه يريد ان يجرب ايوب.

ثانيا اهلل ال يجرب بالشرور
مكتوب في االنجيل في
رسالة معلمنا يعقوب
 12 :1طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب
للذين يحبونه
 13 :1ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل اهلل الن اهلل غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب
احدا
 11 :1و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته
 11 :1ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا

والشيطان هو المجرب وهذا اسمه

إنجيل متى 3 :4
صير ِ
اهلل فَ ُق ْل أ ْ ِ
ت ْاب َن ِ
ِ
هذ ِه ا ْل ِح َج َارةُ ُخ ْب ًاز».
ب َوقَ َ
ال لَ ُه« :إِ ْن ُك ْن َ
َّم إِلَ ْيه ا ْل ُم َجِّر ُ
َن تَ َ
فَتَقَد َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 5 :3
َع ِر َ ِ
ون قَ ْد َج َّرَب ُك ْم،
س ْل ُ
ب َي ُك ُ
ت لِ َك ْي أ ْ
َحتَ ِم ْل أ َْي ً
َج ِل ه َذا إِ ْذ لَ ْم أ ْ
ِم ْن أ ْ
يما َن ُك ْم ،لَ َع َّل ا ْل ُم َجِّر َ
ضا ،أ َْر َ
فإ َ
صير تَعب َنا ب ِ
ِ
اطالً.
فَ َي َ َ ُ َ

فنفهم من هذا ان الشيطان هو الذي جرب ايوب ولكن كل شئ يتم بسماح من اهلل الن اليوجد شئ
في السماء او علي االرض يتم بدون السماح من اهلل فهو

سفر إشعياء 7 :45
ب ص ِانع ُك ِّل ِ
ور و َخالِ ُ ُّ ِ
ص ِّور ُّ
ق َّ
هذ ِه
ص ِانعُ َّ
الشِّر .أََنا َّ
السالَِم َو َخالِ ُ
الر ُّ َ ُ
ق الظ ْل َمةَ ،
الن ِ َ
ُم َ ُ

فبغياب النور يكون ظلمه وبغياب سالم الرب يكون شر فقبل ان يجرب المجرب احد البد ان يكون
اوال بسماح من اهلل كما حدث في قصه ادم وحواء وقصة ايوب وتجارب كثيره لتكون عبره ودرس
البناؤه

ففي قصة ايوب يدل ان الشيطان ال يستطيع ان يفعل شيئ بدون سماح اهلل ولكن ارادة اهلل حتي
لو سمح للشيطان ان يجرب ان يحولها للخير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :1
شي ِ
ب
َوَن ْح ُن َن ْعلَ ُم أ َّ
ين ُه ْم َم ْد ُع ُّو َ
ُّون اهللَ ،الَِّذ َ
ين ُي ِحب َ
اء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْل َخ ْي ِر لِلَِّذ َ
سَ
َن ُك َّل األَ ْ َ
ون َح َ
ص ِد ِه.
قَ ْ

فخطة الشيطان دائما هدفه الشر النه شرير ودائما يشتكي علي ابناء الرب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 21 :22
السم ِ
ِ ِ
ِ
ان
س ْل َ
س ِم ْع ُ
ط ُ
اءَ « :
ص إِل ِه َنا َوقُ ْد َرتُ ُه َو ُم ْل ُك ُه َو ُ
ص َار َخالَ ُ
اآلن َ
ت َ
َو َ
يما قَائالً في َّ َ
ص ْوتًا َعظ ً
ان ي ْ ِ
ِ
يح ِه ،ألَنَّ ُه قَ ْد طُ ِرح ا ْلم ْ ِ
م ِس ِ
ار َولَ ْيالً.
ام إِل ِه َنا َن َه ًا
شتَكي َعلَى إِ ْخ َوِت َنا ،الَّذي َك َ َ
شتَكي َعلَ ْي ِه ْم أ َ
َ ُ
َ
َم َ

فهذا ما يفعله الشيطان ويريد ان يوقع الكل في الخطيه وهدفه انه بضربة ايوب ليدمره
ولكن اهلل هدفه ان يجعل ايوب متضع ويعطينا درس روحي مهم مثلما فعل تماما مع ايوب
فاالمر بالحقيقه كان هناك خطيه بدات تتسلل لقلب ايوب وساتي الي هذه النقطه ال حقا في جزء
ما ذنب ايوب

االعداد تقول
سفر ايوب 2
 1 :2و كان ذات يوم انه جاء بنو اهلل ليمثلوا امام الرب و جاء الشيطان ايضا في وسطهم ليمثل
امام الرب
 2 :2فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب و قال من الجوالن في االرض و
من التمشي فيها
 3 :2فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي ايوب النه ليس مثله في االرض رجل كامل
و مستقيم يتقي اهلل و يحيد عن الشر و الى االن و هو متمسك بكماله و قد هيجتني عليه البتلعه
بال سبب
وسؤال هل الرب محصور في مكان وياتي الي المالئكه ؟
بالطبع ال الن الموقف المذكور هنا ليس موقف حرفي ولكن موقف رمزي كما ان ابونا انطونيوس
يشرح هنا ان الكاتب الملهم بالروح القدس يري منظ ارً سماوياً وأحاديث دارت بين اهلل والشيطان
في وجود المالئكة .ومثل هذا المنظر لم يراه إنسان وال يمكن أن يتخيله إنسان ،فالسماء فيها ما
لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان .ولكن هذا المنظر التصويري أن المالئكة
تجتمع في حضرة اهلل يتلقون أوامرهم منه ثم يأتون ليقدموا تقري ارً عما فعلوه ،ويأتي الشيطان

المشتكي وسطهم ليشتكي على البشر هو تصوير بلغة البشر على قدر ما نفهم فالقصة حقيقية
ولكن النها اعلي من تصورنا يذكرها لنا بطريقة مجازية لنفهمها علي قدر احتمالنا ،وهكذا نجد
بولس الرسول يعيد رسم نفس المنظر في رو  31 ،33:1وهناك بعض المالحظات على هذه
اآلية-:
.1

كان الشيطان طليقاً قبل مجئ السيد المسيح ،ولما تجسد الرب متأنساً ...ربط إبليس

وقيده رؤ  .3-1:21وتقييده معناه أنه ال يستطيع أن يجرب الناس على هواه بل هو اآلن مثل
كلب مربوط بسلسلة فال يستطيع أن يعض إال من يدنو منه ،هو قد يعوي نابحاً ،ويرهب مفزعاً
الناس لكنه ال يقدر أن يعض إال من يقترب إليه.
 .2لقد تحدى إبليس اهلل وصار عدواً له ،بل وصار كل إنسان يتقى اهلل عدواً إلبليس ،يحارب
عبادته وخضوعه هلل.
.3

كان الشيطان في بادئ خلقته كاروباً مظلالً منبسطاً يحيط بالعرش اإللهي .لقبه الوحي

اإللهي زهرة بنت الصبح قبل معصيته .وزهرة بنت الصبح هو كوكب منير يظهر في الصباح وهو
ألمع األجرام السماوية ويسمى فينوس وبالالتينية لوسيفر ولقد سقط الشيطان من هذه الرتبة
الالمعة بعد أن كان ممتلئاً من الحكمة فدخله الغرور وبدالً أن يمجد اهلل افتخر بنفسه .وبسقوطه
تحول من كاروب للمجد إلى شيطان هالك .وكلمة شيطان من شطن إيل ومعناها خصم أو مقاوم
أو ضد اهلل .وسمي باليونانية ذيافلوس ومعناها مشتكي زو ارً أو ثالب ونقلت بالعربية إبليس وهو
المفترى ظلماً .ومن أسمائه أيضاً التنين أو الحية القديمة لقوته ودهائه في الحرب وهو يشتكي
على البشر دائماً ،يكتشف نقاط ضعفهم ويغريهم بالوقوع وان وقعوا يشتكي عليهم ،بل هو أيضاً

يشتكي اهلل في أسماعنا بأن اهلل قاسى ال يحب اإلنسان ومع أي تجربة يقع فيها اإلنسان يأتي
إبليس ليشتكي اهلل في اذاننا فإن صدق اإلنسان شكوى إبليس وردد معه "لماذا ال يحبني اهلل
ويوقعني في هذا األلم" هنا يذهب الشيطان ليشتكي اإلنسان هلل بأنه جدف وهذا ما حاوله إبليس
مع أيوب.
.1

نرى في التصوير السابق أن اهلل هو ضابط الكل والشيطان ليس مطلق الحرية في

التصرف بل إن حياتنا يتم تدبير أمورها في السماء ...فلماذا نخاف؟ بل لماذا نتساءل عن مصدر
أي ألم يقع علينا هل هو من اهلل أو هل هو من إبليس .وعلينا أن نردد مع أيوب أألشر من الرب
ال نقبل؟ فاهلل هو ضابط الكل وكل ما يحدث هو بسماح منه وتحت سيطرته ،بل أن اهلل في أول
مرة سمح إلبليس أن يجرب ايوب في كل شيء ولكن ال يمس جلده وجسمه .وفي المرة الثانية
سمح بهذا على أن ال يمس حياته أي ال يموت .فنفهم أن سلطان إبليس محدود وفي حدود ما
يسمح به اهلل .وما يسمح به اهلل هو لخير اإلنسان فاهلل يحب اإلنسان رو .21:1
.1

هذا المنظر السماوي -:اهلل وحوله مالئكته والشيطان في وسطهم يتكرر في الكنيسة

على األرض فكلما يكون هناك تجمع ألوالد اهلل يدخل إبليس في وسطهم ليزرع الشك والكراهية
بينهم .فلنحذر ....فالشيطان جرب المسيح نفسه.
.6

قبل أن يحدثنا الكتاب عن كيف فاجأت اآلالم أيوب ،وحلت به في هذا العالم المنظور،

حدثنا عن كيف تم تدبير األمور في السماء في عالم األرواح ،ألن الشيطان الذي كانت بينه وبين
أيوب عداوة شديدة بسبب تقواه التمس اإلذن ليعذبه من اهلل فإن كان اهلل هو الذي يسمح فنحن
إذن في يدي اهلل فلماذ الخوف.

.7

إعترض البعض كيف يكون للشيطان القدرة أن يصل إلى حيث العظمة اإللهية ومقر

المالئكة األطهار؟ والرد أن اهلل ليس محصو ارً في مكان (راجع أر  ،21:23أش 1+ 1:66مل
 + 27:1أش  + 11:17مز  )12-1:139فاهلل موجود في كل مكان ومثول المالئكة والشيطان
أمام اهلل هو تنازل العزة اإللهية وتجليها أمام خليقته سواء البارة أو األثيمة لكي يكشف مقاصده.
ولكن يجب أن نفهم أن هناك فرق فالمالئكة تعاين مجد اهلل وتفرح وتبتهج وتسبح أما إبليس فيرى
عدل اهلل وحكمه ضده فيقشعر ويزداد هيجاناً على أوالد اهلل ،إبليس إذا جاء وسط المالئكة ال يرى
مجد اهلل بل يرى وجه اهلل الغاضب الذي يدينه.

ولهذا الشيطان يتقدم ويقف كمشتكي امام اهلل مجازيا وليس بطريقه حرفيه
وسفر ايوب ليس هو الوحيد الذي صور هذا ولكن ايضا
سفر زكريا 3
 1 :3و اراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام مالك الرب و الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه
 2 :3فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم افليس هذه
شعلة منتشلة من النار
وايضا
:سفر الملوك األول 22

السم ِ
ِ
ِ ِ
الر َّ ِ
وف لَ َد ْي ِه
الر ِّ
ت َّ
اس َم ْع إِ ًذا َكالَ َم َّ
َ 19وقَ َ
اء ُوقُ ٌ
ب :قَ ْد َأر َْي ُ
ال« :فَ ْ
ب َجال ً
سا َعلَى ُك ْرس ِّيهَ ،و ُك ُّل ُج ْند َّ َ
ِ ِِ
سِ
ارِه.
َع ْن َيمينه َو َع ْن َي َ
َخآب فَيصع َد ويسقُ َ ِ
اك ه َك َذا.
الر ُّ
ال َّ
ال ه َذا ه َك َذاَ ،وقَ َ
اد؟ فَقَ َ
 21فَقَ َ
ال َذ َ
وت ِج ْل َع َ
ام َ
بَ :م ْن ُي ْغ ِوي أ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
ط في َر ُ
ال :أََنا أُ ْغ ِو ِ
بِ :ب َما َذا؟
الر ُّ
الر ِّ
ال لَ ُه َّ
ام َّ
 21ثُ َّم َخ َر َج ُّ
يهَ .وقَ َ
ب َوقَ َ
وح َو َوقَ َ
الر ُ
ف أَ
َم َ
ال :إِ َّن َك تُ ْغ ِو ِ
ون روح َك ِذ ٍب ِفي أَفْو ِ
اخ ُر ْج َواف َْع ْل
اه َج ِم ِ
يه َوتَ ْقتَِد ُر ،فَ ْ
ال :أ ْ
يع أَ ْن ِب َي ِائ ِه .فَقَ َ
 22فَقَ َ
َخ ُر ُج َوأَ ُك ُ ُ َ
َ
ه َك َذا.
ب روح َك ِذ ٍب ِفي أَفْو ِ
شر».
الر ُّ
اه َج ِم ِ
هؤالَ ِءَ ،و َّ
اآلن ُه َوَذا قَ ْد َج َع َل َّ
ب تَ َكلَّ َم َعلَ ْي َك ِب َ
يع أَ ْن ِب َي ِائ َك ُ
َ 23و َ
الر ُّ ُ َ
َ
وكلها صور رمزيه وليس صور حقيقية
وايضا ما جاء في سفر الرؤيا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :12
ان ،الَِّذي ي ِ
ِ
ِ
فَطُ ِرح الت ِِّّن ُ ِ
يس َو َّ
ض ُّل ا ْل َعالَ َم ُكلَّ ُه ،طُ ِر َح
الش ْي َ
ط َ
ُ
َ
يم ُة ا ْل َم ْد ُع ُّو إِ ْبل َ
يم ،ا ْل َح َّي ُة ا ْلقَد َ
ين ا ْل َعظ ُ
إِلَى األ َْر ِ
ضَ ،وطُ ِر َح ْت َم َع ُه َمالَ ِئ َكتُ ُه.
فالتعبير هنا مجازي ليصف االمر بما نفهمه  .فقصة ايوب حقيقية وحدثت بالفعل ولكن التعبيرات
التي بها مجازية للتوضيح وال يجب ان تاخذ حرفيا

واالن اتي الي النقطة الهامة وهي ما ذنب ايوب

اهلل ال يجرب بالشرور وكنه ال يجبر االنسان علي فعل الخير ولكنه يسمح لالنسان بان يختار بين
الخير والشر
سفر التثنية 25 :31
ت َو َّ
الش َّر،
ت ا ْل َي ْوَم قُدَّا َم َك ا ْل َح َياةَ َوا ْل َخ ْي َرَ ،وا ْل َم ْو َ
«اُْنظُ ْر .قَ ْد َج َع ْل ُ
واالنسان الذي يختار الخير يقف معه اهلل ويعضده ويسنده ويجعله ينتصر علي اعداؤه ولكن ان
اختار االنسان الشر يسمح اهلل للشيطان بان يجرب هذا االنسان ويغربل رجاله فاهلل يخلص بكشف
الخطيه
وما هي خطية ايوب ؟
ايوب بدات تتسرب في قلبه خطية وبسبب التجربة تكشف حتي اعلنها اهلل له وتاب عنها
فايوب خطيته هي البر الذاتي فهو كان بار في عين نفسه وهذه الخطية التي لم يعرفها اي احد
في البداية وال الشيطان وال حتي ايوب نفسه اال اهلل فقط الن اهلل هو فاحص القلوب والكلي
سفر إرميا 11 :17
ِ
ٍِ
احص ا ْل َق ْل ِب م ْختَِبر ا ْل ُكلَى أل ْ ِ
الر ُّ ِ
َع َمالِ ِه.
أََنا َّ
ب ثَ َم ِر أ ْ
سَ
سَ
ب طُُرِقهَ ،ح َ
ُعط َي ُك َّل َواحد َح َ
ب فَ ُ
ُ ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 23 :2

ِ
ِ
ص ا ْل ُكلَى َوا ْل ُقلُ ِ
ف َج ِميعُ ا ْل َك َن ِائ ِ
وب،
ستَ ْع ِر ُ
س أ َِّني أََنا ُه َو ا ْلفَاح ُ
َوأ َْوالَ ُد َها أَقْتُلُ ُه ْم ِبا ْل َم ْوت .فَ َ
ٍِ ِ
وسأ ْ ِ
َع َمالِ ِه.
س ِب أ ْ
ُعطي ُك َّل َواحد م ْن ُك ْم ِب َح َ
َ َ
فالذي يعرف خطية البر الذاتي وراها تظهر في ايوب هو اهلل اما الشيطان الذي اراد ان يجرب
ايوب اعتقادا انه يتبع الرب الجل عطاياه
فقال السفر
 1 :32فكف هؤالء الرجال الثالثة عن مجاوبة ايوب لكونه با ار في عيني نفسه
 2 :32فحمي غضب اليهو بن برخئيل البوزي من عشيرة رام على ايوب حمي غضبه النه حسب
نفسه ابر من اهلل
بل هو اعترف دون ان يدرك عندما قال
سفر ايوب 31
 1 :31و اما االن فقد ضحك علي اصاغري اياما الذين كنت استنكف من ان اجعل ابائهم مع
كالب غنمي
فهو بالفعل كان عنده بر ذاتي وهو يعتقد انه ابر من الكل بل ابر من اهلل
سفر أيوب 1 :27
َع ِز ُل َك َمالِي َع ِّني.
ُسلِ َم ُّ
َحا َ
شا لِي أ ْ
وح الَ أ ْ
الر َ
َن أ َُبِّرَرُك ْم! َحتَّى أ ْ

سفر أيوب 6 :31
يز ِ
ف اهللُ َك َمالِي.
لِ َي ِزِّني ِفي ِم َ
ان ا ْل َحقِّ ،فَ َي ْع ِر َ

سفر أيوب 6 :27
يه َ .ق ْل ِبي الَ يع ِّير يوما ِم ْن أَي ِ
ت ِب ِبِّري والَ أَر ِخ ِ
َّامي.
تَ َم َّ
س ْك ُ
َ ْ
ُ َ ُ َْ ً
فهو وصل في اعتقاده في بره الذاتي انه اعتبر ان اهلل هو الذي نزع حقه
سفر أيوب 2 :27
ع حقِّي ،وا ْلقَِد َِّ
ِ
َم َّر َن ْف ِسي،
« َح ٌّي ُه َو اهللُ الَّذي َن َز َ َ
َ ُ
ير الذي أ َ
بل هو يريد احد يحضر اهلل الي المحاكمة ليظهر نفسه بار امام الرب
سفر ايوب 9
اء يقُو ُل :م ْن يح ِ
ان ِم ْن ِجه ِة ا ْلقَ َ ِ
اك ُم ِني؟
ان ِم ْن ِج َه ِة قُ َّوِة ا ْلقَ ِو ِّ
يَ ،يقُو ُل :هأََن َذاَ .وِا ْن َك َ
 19إِ ْن َك َ
َ َُ
ض َ
َ
ت ي ْح ُكم علَ َّي فَ ِمي ،وِا ْن ُك ْن ُ ِ
ستَذ ِْن ُب ِني.
 21إِ ْن تََب َّرْر ُ َ ُ َ
ت َكامالً َي ْ
َ
َ « 21ك ِ
ت َح َي ِاتي.
ام ٌل أََنا .الَ أ َُبالِي ِب َن ْف ِسيَ .رَذ ْل ُ

ِ
ِ
ِِ
ُج ِ
يعا إِلَى ا ْل ُم َحا َك َم ِة.
سا ًنا م ْثلي فَأ َ
اوَب ُه ،فَ َنأْتي َجم ً
س ُه َو إِ ْن َ
 32أل ََّن ُه لَ ْي َ
ضعُ َي َدهُ َعلَى ِكلَ ْي َنا.
صالِ ٌح َي َ
س َب ْي َن َنا ُم َ
 33لَ ْي َ
ِ
صاهُ َوالَ َي ْب َغتْ ِني ُر ْع ُب ُه.
 31ل َي ْرفَ ْع َع ِّني َع َ

ولهذا بعد ان كشف الرب خطية ايوب بدا يعاتبه
سفر ايوب 31
 1 :31فاجاب الرب ايوب من العاصفة و قال
 2 :31من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفة
 3 :31اشدد االن حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني

سفر ايوب 11
 3 :11فاجاب ايوب الرب و قال
 1 :11ها انا حقير فماذا اجاوبك وضعت يدي على فمي
 1 :11مرة تكلمت فال اجيب و مرتين فال ازيد
 6 :11فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال

 7 :11االن شد حقويك كرجل اسالك فتعلمني
 1 :11لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت

سفر ايوب 12
 1 :12فاجاب ايوب الرب فقال
 2 :12قد علمت انك تستطيع كل شيء و ال يعسر عليك امر
 3 :12فمن ذا الذي يخفي القضاء بال معرفة و لكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم
اعرفها
 1 :12اسمع االن و انا اتكلم اسالك فتعلمني
 1 :12بسمع االذن قد سمعت عنك و االن راتك عيني
 6 :12لذلك ارفض و اندم في التراب و الرماد

وأراد اهلل بهذه التجربة أن ينقيه وينجيه .فاهلل سمح أن يذله وترك الشيطان يجربه وذلك لمنفعته.
الشيطان كان يريد إسقاطه أما اهلل فكان يقصد إصالح عيوب أيوب الناشئة عن البر الذاتي لينال

مكافئة اكبر في االبدية .فالشيطان يشتكي ليل نهار فاكيد هو اشتكي علي ايوب كثي ار ولكن الرب
اختار هذا الوقت ان يسمح للشيطان بتجربة ايوب لينقي ايوب
والرب الطيب حول هذه التجربة للخير فليس فقط  1انه نقاه من خطية البر الذاتي بل ايضا
 2جعله مثال للصبر واالحتمال والبر عبر االجيال
 3عوضه ببركات ارضيه ايضا كثيره
سفر ايوب 12
 11 :12و رد الرب سبي ايوب لما صلى الجل اصحابه و زاد الرب على كل ما كان اليوب ضعفا
 1اكرمه علي اصحابه واظهر من خالل ايوب ايضا اخطائهم
سفر ايوب 12
 7 :12و كان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكالم ان الرب قال الليفاز التيماني قد احتمى
غضبي عليك و على كال صاحبيك النكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب
 1 :12و االن فخذوا النفسكم سبعة ثيران و سبعة كباش و اذهبوا الى عبدي ايوب و اصعدوا
محرقة الجل انفسكم و عبدي ايوب يصلي من اجلكم الني ارفع وجهه لئال اصنع معكم حسب
حماقتكم النكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب
 9 :12فذهب اليفاز التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعماتي و فعلوا كما قال الرب لهم و رفع
الرب وجه ايوب

 1اعطاه ايضا كرامه في عين اخوته واعطوه هدايا كثيرة
سفر ايوب 12
 11 :12فجاء اليه كل اخوته و كل اخواته و كل معارفه من قبل و اكلوا معه خب از في بيته و رثوا
له و عزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه و اعطاه كل منهم قسيطة واحدة و كل واحد قرطا
من ذهب
 12 :12و بارك الرب اخرة ايوب اكثر من اواله و كان له اربعة عشر الفا من الغنم و ستة االف
من االبل و الف فدان من البقر و الف اتان
 13 :12و كان له سبعة بنين و ثالث بنات
 11 :12و سمى اسم االولى يميمة و اسم الثانية قصيعة و اسم الثالثة قرن هفوك
 11 :12و لم توجد نساء جميالت كبنات ايوب في كل االرض و اعطاهن ابوهن ميراثا بين
اخوتهن
 16 :12و عاش ايوب بعد هذا مئة و اربعين سنة و راى بنيه و بني بنيه الى اربعة اجيال
 17 :12ثم مات ايوب شيخا و شبعان االيام

فالرب رغم انه في الظاهر سمح بالشر ولكن هو في الحقيقه اراد الخير اليوب بحكمته كما وعد
وقال

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :8
شي ِ
ب
َوَن ْح ُن َن ْعلَ ُم أ َّ
ين ُه ْم َم ْد ُع ُّو َ
ُّون اهللَ ،الَِّذ َ
ين ُي ِحب َ
اء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْل َخ ْي ِر لِلَِّذ َ
سَ
َن ُك َّل األَ ْ َ
ون َح َ
ص ِد ِه.
قَ ْ

والمجد هلل دائما

