هل الرب يعطي كل من يسال ام ال
يستجيب؟ لوقا  10 :11ويعقوب 1
وأيوب  24و 30و 40و42
Holy_bible_1

الشبهة

َل َي ْأ ُخ ُذ
جواد سخي ،يعطى كل من يسأله10( :أل َّ
يقول وحي لوقا ويعقوب إن الرب َّ
َن ُك َّل َم ْن َي ْسأ ُ
َو َم ْن َي ْطُل ُب َي ِجُد َو َم ْن َي ْقَر ُع ُي ْف َت ُح َل ُه ).لوقا 10 :11
ِ
(5واَِّنما ِإن َكان أَحد ُكم ُتع ِوُزه ِح ْكم ٌة َفْلي ْطُلب ِمن َّ ِ ِ
ِ
طى
يع ِب َس َخ ٍ
اء َوالَ ُي َعِيُرَ ،ف َسُي ْع َ
َ َ ْ َ َُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ
َّللا َّالذي ُي ْعطي اْل َجم َ
ِ ِ
ِِ
ط ُه ِ
حح
اب اْلَب َّتةَ ،أل َّ
اب ُي ْش ِب ُه َم ْوجاً ِم َن اْلَب ْح ِر َت ْخ ِب ُ
ان َغْيَر ُمْرَت ٍ
يم ٍ
الر ُ
َن اْل ُمْرَت َ
َل ُهَ 6 .وَلك ْن لَي ْطُل ْب بإ َ

ظ َّن َذلِ َك ِ
الر ِب ).يعقوب 7-5 :1
ال َشْيئاً ِم ْن ِعْن ِد َّ
َوَت ْد َف ُع ُهَ 7 .فالَ َي ُ
اإل ْن َس ُ
ان أََّن ُه َيَن ُ
إال أنه من يق أر أقوال الرب الموحى بها إلى أيوب ،يجد أن أيوب كان يستصرخ الرب وحدعوه فال
يستجاب إليهِ20( :إَلي َك أَصر ُخ َفما َتس َت ِج ِ
اف ِم ْن
وم َف َما َتْن َت ِب ُه ِإَل َّيَ 21 .ت َح َّوْل َت ِإَلى َج ٍ
ُ
ُ
ْ ُْ َ ْ
يب لي .أَ ُق ُ
ط ِهُدِني) أيوب 21-20 :30
َن ْحوِيِ .بُق ْدَرِة َي ِد َك َت ْض َ
ِ
ِ
ِ
يث وهللا الَ يْن َت ِب ُه ِإَلى ال ُّ
ظْلمِ ).أيوب 12 :24
(12م َن اْل َو َج ِع أَُن ٌ
س اْل َجْر َحى َت ْس َتغ ُ َ ُ َ
اس َيئُّنو َن َوَن ْف ُ

الرد

الحقيقة المشكك يدلس وبشدة في هذه الشبهة فهو يعرف جيدا ان في نهاية سفر ايوب الرب
استجاب أليوب وشفاه وعوضه اضعاف ما فقد اثناء التجربة
فما يستشهد به المشكك ويقتطع اعداد من وسط كالم أيوب هو فقط تعبيرات الم من أيوب قبل ان
يستجيب له الرب بل أيوب ندم على ما قاله من تعبيرات مثل ان هللا ال يستجيب في اخر السفر
أيوب بدات تتسرب في قلبه خطية وبسبب التجربة تكشف حتي اعلنها هللا 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 هللا فقط الن هللا هو فاحص القلوب والكلي
سفر إرميا 10 :17

اح ٍد حسب ُ ِ
احص اْلَقْل ِب م ْخ َت ِبر اْل ُكَلى أل ِ
ِ
ِ
َع َمالِ ِه.
أََنا َّ
طُرِقهَ ،ح َس َب َث َم ِر أ ْ
ْ
ُ ُ
الر ُّب َف ُ
ُعط َي ُك َّل َو َ َ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 23 :2
وأَوالَدها أَ ْقُتُلهم ِباْلمو ِتَ .فس َتع ِرف ج ِميع اْل َكَن ِائ ِ ِ
ِ
ص اْل ُكَلى َواْلُقُل ِ
وب،
َْ َُ
َ ْ ُ َ ُ
ُ ْ َْ
س أَني أََنا ُه َو اْل َفاح ُ
وسأُع ِطي ُك َّل و ِ ِ
َع َمالِ ِه.
اح ٍد مْن ُك ْم ِب َح َس ِب أ ْ
ََ ْ
َ
فالذي يعرف خطية البر الذاتي وراها تظهر في ايوب هو هللا 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 هللا
بل هو اعترف دون ان يدرك عندما قال
سفر ايوب 30
 1 :30و 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 هللا

سفر أيوب 5 :27
َع ِز ُل َك َمالِي َعِني.
ُسلِ َم ُّ
َح َ
اشا لِي أ ْ
وح الَ أ ْ
الر َ
َن أَُب ِرَرُك ْم! َح َّتى أ ْ

سفر أيوب 6 :31
يز ِ
هللا َك َمالِي.
لَِي ِزِني ِفي ِم َ
ان اْل َح ِقَ ،فَي ْع ِر َ
ف ُ

سفر أيوب 6 :27
تم َّس ْكت ِب ِبرِي والَ أَر ِخ ِ
يه َ .قْل ِبي الَ يعِير يوما ِم ْن أََّي ِ
امي.
ََ ُ
َ ْ
ُ َ ُ َْ ً
فهو وصل في اعتقاده في بره الذاتي انه اعتبر ان هللا هو الذي نزع حقه
سفر أيوب 2 :27
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
َمَّر َن ْف ِسي،
« َح ٌّي ُه َو ُ
هللا الذي َن َز َع َحقيَ ،واْلَقد ُير الذي أ َ
بل هو يرحد احد يحضر هللا الي المحاكمة ليظهر نفسه بار امام الرب
سفر ايوب 9
ِ
اء يُقول :م ْن يح ِ
ِ
ِي ،يُقول :هأََن َذا .واِ ْن َك ِ
ِ 19إ ْن َك َ ِ ِ ِ ِ
اك ُمِني؟
َ
ان م ْن ِج َهة اْلَق َض َ ُ َ ُ َ
َ
ان م ْن ج َهة ُق َّوة اْلَقو ِ َ ُ
ِ 20إ ْن َتبَّرر ُت يح ُكم عَلي َف ِمي ،واِ ْن ُكْن ُت َك ِ
امالً َي ْس َت ْذِنُبِني.
َ ْ َ ْ ُ َ َّ
َ

َ « 21ك ِ
ام ٌل أََنا .الَ أَُبالِي ِبَن ْف ِسيَ .رَذْل ُت َحَي ِاتي.

ِ
ِ
ِِ
ُج ِ
اك َم ِة.
يعا ِإَلى اْل ُم َح َ
س ُه َو ِإْن َساًنا م ْثلي َفأ َ
اوَب ُهَ ،فَنأْتي َجم ً
 32أل ََّن ُه َلْي َ
س َبْيَنَنا ُم َصالِ ٌح َي َض ُع َي َد ُه َعَلى ِكَلْيَنا.
َ 33لْي َ
ِ
ِ
اه َوالَ َيْب َغ ْتِني ُر ْعُب ُه.
 34لَيْرَف ْع َعني َع َص ُ
كل هذه تعبيرات خاطئة والتجربة أظهرت الخطية التي كانت في قلب أيوب من بر ذاتي
ولهذا بعد ان كشف الرب خطية ايوب بالتجربة بدا يعاتبه
سفر ايوب 38
 1 :38فاجاب الرب ايوب من العاصفة و قال
 2 :38من هذا الذي يظلم القضاء بكالم بال معرفة
 3 :38اشدد االن حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني

سفر أيوب 40
 6 :40فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال
 7 :40االن شد حقويك كرجل اسالك فتعلمني

 8 :40لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت
ولهذا اعترف أيوب بخطاه في الكالم وتعبيراته الغير الئقة (التي استشهد بها المشكك بتدليس)
فقال أيوب عندما كلمه الرب
سفر ايوب 40
 3 :40فاجاب ايوب الرب و قال
 4 :40ها انا حقير فماذا اجاوبك وضعت يدي على فمي
 5 :40مرة تكلمت فال اجيب و مرتين فال ازحد

سفر ايوب 42
 1 :42فاجاب ايوب الرب فقال
 2 :42قد علمت انك تستطيع كل شيء و ال يعسر عليك امر
 3 :42فمن ذا الذي يخفي القضاء بال معرفة و لكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم
اعرفها
 4 :42اسمع االن و انا اتكلم اسالك فتعلمني
 5 :42بسمع االذن قد سمعت عنك و االن راتك عيني

 6 :42لذلك ارفض و اندم في التراب و الرماد

وأراد هللا بهذه التجربة أن ينقيه وحنجيه فهي كانت لخيره .وراينا الرب قد استجاب له
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 42
 10 :42و رد الرب سبي ايوب لما صلى الجل اصحابه و زاد الرب على كل ما كان اليوب ضعفا
 4اكرمه علي اصحابه واظهر من خالل ايوب ايضا اخطائهم
سفر ايوب 42
 7 :42و 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

 8 :42و 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 :42فذهب اليفاز التيماني و بلدد الشوحي و صوفر النعماتي و فعلوا كما قال الرب لهم و رفع
الرب وجه ايوب
 5اعطاه ايضا كرامه في عين اخوته واعطوه هدايا كثيرة
سفر ايوب 42
 11 :42فجاء 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 :42و 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 :42و كان له سبعة بنين و ثالث بنات
 14 :42و سمى اسم االولى يميمة و اسم الثانية قصيعة و اسم الثالثة قرن هفوك
 15 :42و لم توجد نساء جميالت كبنات ايوب في كل االرض و اعطاهن ابوهن ميراثا بين
اخوتهن

 16 :42و عاش ايوب بعد هذا مئة و اربعين سنة و راى بنيه و بني بنيه الى اربعة اجيال
 17 :42ثم 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
ِ
َن ُك َّل األ ْ ِ
اء َتعمل معا لِْل َخي ِر لَِّل ِذ َ ِ
ين ُه ْم َم ْد ُع ُّوو َن َح َس َب
َوَن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
هللاَّ ،الذ َ
ْ
َشَي ْ َ ُ َ ً
ين ُيحُّبو َن َ
َق ْص ِد ِه.

امر اخر هام جدا وهو ان الرب دائما يستجيب لكل من يطلب منه ولكن استجابة الرب ليس حسب
مفهومنا فهو اعلى من ادراكنا بكثير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 33 :11
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
طرَقه ع ِن االس ِت ْقص ِ
َح َكام ُه َع ِن اْل َف ْح ِ
اء!
ص َو ُُ ُ َ
ْ َ
َيا َل ُع ْم ِق غَنى هللا َوح ْك َمته َوعْلمه! َما أَْب َع َد أ ْ َ
فقد يكون ما نطلبه ليس في صالحنا ولكن هو يعلم ما نحتاج اليه أفضل من ادراكنا
إنجيل متى 8 :6
ِ
وه.
َفالَ َت َت َشَّب ُهوا ِب ِه ْم .أل َّ
َن أََب ُ
اجو َن ِإَلْيه َقْب َل أ ْ
اك ْم َي ْعَل ُم َما َت ْح َت ُ
َن َت ْسأَُل ُ

لهذا نقول للرب دائما لتكن مشيئتك
إنجيل متى 10 :6
ِ ِ
السم ِ
ِ
ْت مَل ُك ُ ِ
ِ
اء َكذلِ َك َعَلى األَْر ِ
ض.
وت َك .ل َت ُك ْن َمش َيئ ُت َك َك َما في َّ َ
لَيأ َ
فنحن نصلي ونطلب حسب ادراكنا ولكن نقول للرب مع ان هذه طلبتنا ولكن لتكن مشيئتك لو ترى
في االنتظار او االستجابة بطرحقة أخرى ما هو افضل لنا في الملكوت
فتخيل مع بداية تجربة أيوب وأول شيء وهو ان السبئيون ضربوا الغلمان واخذوا البقر واالتن .لو
كان استجاب الرب له مباشرة وضرب السبئيون واسترد اليوب البقر واالتن ماذا كان سيحدث
اليوب؟ كان سيزحد عنده البر الذاتي اكثر وحتعظم في عين نفسه اكثر.
فانتظار الرب وطول اناته وترك التجربة تستمر قليال هو كان لخير أيوب
ربنا يري شيئ خطأ في قلب االنسان فيرحد ان ينقيه منه لكي يحسن اليه في االبدية النه لو ترك
هذه الشيئ الخطأ حتي ولو كان صغير ممكن يصبح مثل الثعلب الصغير الذي يفسد الكرم كله
وفي النهاية ممكن يهلك اهم شيئ وهو نفسه
وحدوث تلك التجارب ،ال تعنى مطلقاً تخلى هللا عمن أصابتهم تلك المتاعب والضيقات .كما ال
تعنى غضبه عليهم أو عدم رضاه.

بل أنه قد يسمح بالتجربة لمنفعتهم .ويكون معهم فى التجربة ،يعينهم ويقوحهم ويحافظ عليهم،

ويسندهم أيضاً.
وهكذا يغنى المرتل فى المزمور ويقول

سفر المزامير 124
ِ
ِ ِ ِ
يل:
َ« 1ل ْوالَ َّ
الر ُّب َّالذي َك َ
ان َلَنا» .لَيُق ْل إ ْسَرائ ُ
ِ
ِ
ام َّ
اس َعَلْيَنا،
َ« 2ل ْوالَ َّ
الر ُّب َّالذي َك َ
الن ُ
ان َلَنا عْن َد َما َق َ
ِ 3إ ًذا الَبَتَلعوَنا أَحياء ِعْن َد اح ِتم ِ
اء َغ َض ِب ِه ْم َعَلْيَنا،
ْ ُ
َْ ً
ْ َ
ِ
السْي ُل َعَلى أَْن ُف ِسَنا.
اهَ ،ل َعَبَر َّ
ِ 4إ ًذا َل َجَرَف ْتَنا اْلمَي ُ
الط ِ
ِ 5إ ًذا َلعبر ْت َعَلى أَْن ُف ِسَنا اْل ِمياه َّ
امَي ُة».
َ ُ
َََ
 6مبار ٌك َّ َّ ِ
ِ
َسَن ِان ِه ْم.
َُ َ
حس ًة أل ْ
الر ُّب الذي َل ْم ُي ْسل ْمَنا َف ِر َ
ور ِمن َف ِخ َّ ِ
ين .اْل َف ُّخ اْن َك َسَرَ ،وَن ْح ُن اْنَفَل ْتَنا.
 7اْنَفَل َت ْت أَْن ُف ُسَنا ِم ْث َل اْل ُع ْص ُف ِ ْ
الصَّياد َ
السماو ِ
الر ِبِ َّ ،
ض.
اس ِم َّ
ات َواألَْر َ
الصان ِع َّ َ َ
َ 8ع ْوُنَنا ِب ْ
فهو ليس بشرط من االول يحمينا بل احيانا يسمح ان ندخل الفخ ولكن يتدخل فيما بعد ويكسر
الفخ وحنجينا ويظهر عونه لنا ومحبته لنا بل ويظهر عظم عمله اكثر مما لو كان حمانا من الفخ
في البداية.
إنه اختبار جميل :أن نرى معونة هللا فى خالل ضيقاتنا .قد ال ندرك هذا لو الرب حمانا ومنع
التجربة من البداية .جميل ان نري عمل هللا من خالل الضيقة.

فايوب النبي قال تعبير رائع عن فائدة التجارب رغم ان تجربته كانت صعبه وعنيفه ومؤلمه جدا
رغم ان ايوب وصل لمرحلة البر انه يقدم ذبائح عن ابناؤه لكي ال يكون احدهم اخطأ في ذهنه
ولكن في النهاية قال عنها
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اآلن َأَر ْت َك َعْيِني.
ِب َس ْم ِع األُ ُذ ِن َق ْد َسم ْع ُت َعْن َكَ ،و َ
يجب ان نستغل التجارب ان نتمسك بالرب ونثق في الرب هو بالفعل في جانبنا ولكن يرحد ان
تتمسك فقط به
وأن نختبر حنو هللا ومحبته وعمله من أجلنا.

والمجد هلل دائما

