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عن آالم المسيح وكتاب أيوب
الشماس بافل سيرزانتوف

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ّ
يتكش ف العهد القديم في العهد الجديد .يكشف سفر أيوب عن معناه بطريقة مدهشة .يُ قرأ هذا الس فر في خ دم
ّ
المتألم والقائم من بين األموات.
الكنيسة خالل الصوم الكبير .يهيؤنا هذا الكتاب للقاء المسيح
تماما ما تفعل ه جمي ع كتب العه د
ماذا يخبرنا العهد القديم؟ يخبرنا عن العالقة المتبادلة بين اهلل واإلنسان ،هذا ً

القديم .الرب يسود العالم ،يكافئ الصالحين ويعاقب الخطأة .ولكن ،كما نرى في سفر أيوب ،ليس ت ك ل ض ائقة
ً
عقابا على خطيئة.
نقرأ في الكت اب المق دس عن اختب ار أي وب للع ذابات المرهق ة على ش فا الم وت ،فيم ا أص دقاؤه يحثون ه على

التوبة لوقف عقاب اهلل .ال يرى أصدقاء أيوب أنه يق َبل العذاب بسبب خطاياه السرية ،وال أن المحرض على ك ل
هذه المعاناة هو الشيطان الذي يحسد اهلل ويكره عبي ده .إن أي وب يص ارع الش يطان .يقب ل المس يح اآلالم كم ا

قبلها أيوب ،ال لنفسه وال من أجل آثامه .لقد ُصلب المسيح من أجل خطايا اآلخرين.
محاطا باالحترام ،ثم َف َقد كل شيء ،أوالده وص حته وممتلكات ه ،وك ان ملقى
ً
لقد شغل أيوب منص ًبا رفيعً ا وكان

ً
منبوذا من المجتمع البشري خارج بوابات المدينة (أيوب  .)8:2وعن دما ب دا أن ك ل ش يء ق د انتهى،
في المرارة
أعاد الرب إلى أيوب َ
كل ما كان قد فقده ،وأطال حيات ه لس نوات عدي دة أخ رى .على المن وال نفس ه ،م ات ربن ا
يسوع المسيح خارج سور أورشليم .من ثم قام إلى الحياة األبدية ،وهو يعطي حياة جديدة لكل من يؤمن به.
ً
جبروتا عظيم ًا ،لكن ق وة الخ ير
تظهر قوة الشر
في سفر أيوب ،ينخرط الخير والشر في حرب ال مصالحة فيهاِ .
إن خادم ه أي وب يج د ً
أيض ا ق وة روحي ة
تستبين كلية القدرة .إن اهلل كلي القدرة بالمعنى الكامل للكلمة ،ل ذا ف َّ

كبيرة ويهزم الشيطان.

هناك مواجهة بين اهلل والشيطان ،لكنها مواجهة بين قوى غ ير متكافئ ة .مهم ا ك ان الش يطان قوي ًا فاهلل أق وى.
ً
رغما عنه؛ ليس في كل شيء ،لكن في بعض األشياء عليه أن يخضع هلل .نحن
الشيطان ُمج َبر على الخضوع هلل
نعلم أن اهلل أسمى من كل المالئكة؛ فالخالق أسمى من كل مخلوقاته.

مخلصا هلل؟ هل هذا فقط ألن اهلل يظه ر
ينشأ جدال بين اهلل والشيطان حول أيوب الصدّ يق :لماذا يصمد أيوب
ً
رحمته أليوب؟ هل سوف يستمر أيوب في مباركة مصيره وإلهه إذا ّ
حلت ب ه كارث ة حقيقي ة ولم يأت ه أي ع ون

من فوق؟ خسر الشيطان هذا النق اش .لكن َمن ربح؟ اهلل .من دون أن ننس ى أن رج ل اهلل أي وب ه و ً
أيض ا ربح
هذه النزاع .انتصر على الشيطان وبقي مع اهلل مهما حدث.

أما العبيد ف يرتجفون .اهلل والش يطان يتج ادالن ،بينم ا يتع ّرض
من بعيد ،قد يبدو األمر هكذا :السادة يتقاتلون ّ
أيوب الصالح وعائلته للدمار بدم بارد" .لقد تراهنوا على أيوب ".هل ً
حقا كان الوضع على ه ذا المن وال؟ ال ليس
ك ذلك .لم يكن أي وب قطع ة نقدي ة في مق امرة ش خص م ا .لم يكن ه ؤالء مق امرين أقوي اء يقوم ون بتص فية
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الحسابات ،مس تخدمين األحي اء كوس يلة إلثب ات تف وقهم .ال يلعب اهلل بمص ير اإلنس ان ،وه و يح دّ من حري ة
الشيطان في الحركة .ال يسمح اهلل للشيطان أن يلعب من أجل المتعة .بالنسبة هلل ،ليست المعاناة البشرية لعبة.
في النهاية ،هو جاء بنفسه إلى األرض َ
ألم هال ٍك ْ
إذ ذاكَ  .هاجم ه الش يطان
وق ِبل اآلالم .لقد وقف مكان
إنسان مت ٍ
ٍ
ً
والمسيح هزم الشيطان.
أيضا
ُ

يعتبر المسيحيون أن سفر النبي يونان هو نبوءة من العهد القديم عن المسيح .كذلك هم يعترفون بكتاب أي وب

على هذا النحو.

لقد رفعت قوى الشر السالح ضد المسيح وأيوب .ومما زاد الطين بلة ،أن "الن اس الطي بين" تق دموا بت وبيخهم،

بني ة موآس اة رج ل م ريض .رأوا وض عه
وخطبهم الطويلة المليئة بالتقوى السطحية .ج اء أص دقاء أي وب إلي ه ّ
ً
احتراما .ثم بدؤوا ح ديث التوب ة .في البداي ة ،اق ترح أص دقاء
المحزن بأم أعينهم وفي البداية التزموا الصمت

أيوب بحذر فكرة أن اآلالم ُّ
تحل بالناس بسبب خطاي اهم ،بينما ين ال الش خص الت ائب مغف رة اهلل وتترك ه تل ك
اآلالم .بهذا دعوا أيوب إلى التوبة .رفض دعوتهم .لماذا؟ ّ
يتضح السبب أكثر وأكثر مع كل خط اب جدي د ويأخ ذ

يراُ ،ت زال األقنع ة .وخل ف أقنع ة أص دقائه يمكن رؤي ة وج وه قض اته
الجدل حول التوبة طابعً ا أك ثر ح د ًة .أخ ً

القاسية.

أت ه ؤالء الن اس لتعزي ة أي وب ،ب ل إلدانت ه .ال تختل ف دع واتهم للتوب ة ب أي ش كل من األش كال عن بعض
لم ي ِ
ّ
يتكل ف ح تى عن اء توجي ه
استجوابات األجهزة الستالينية .في كثير من األحيان ،لم يكن محق ق ه ذه األجه زة

االتهام للمعتقل ،بل كان يسأل ببساطة " :أخبرنا عن أفعالك اإلجرامية .ألم تفعلها؟ لماذا أنت في السجن ً
إذا؟ عن

طريق الخطأ؟ ال ترتكب األجهزة أخطاء؛ إنهم ال يس جنون الن اس من أج ل ال ش يء! أخبرن ا بم ا أنت م ذنب ب ه.
باشر ،ال تضيع الوقت! من مصلحتك الخاصة اإلدالء باعتراف صادق".

عندما رفض أيوب مرة أخرى ذكر كل انتهاكاته السرية والعظيمة ،راح أصدقاؤه يهددونه" :إن األمر سيئ للغاية

بالنسبة لك اآلن .إن لم تعترف فسيكون األمر أسوأ!" استمر أيوب في االمتناع عن مث ل ه ذا االع تراف ال ذي ال

يمكن أن يرضي اهلل .اعترف بألم بأنه يرغب في التحدث عن ذلك مع اهلل نفسه ليسأله عن سبب كل هذه اآلالم
الفظيعة .ثم ّ
تكلم اهلل بنفسه إلى أيوب وذكّره أن الخالق أعلى من ك ل المخلوق ات ،وأن اإلنس ان ال يس تطيع أن
يفهم كل مقاصده وأفعاله .تواضع أيوب أمام اهلل بتوبة تعترف بعظمة مخططات اهلل وب رارة أعمال ه .يض ع اهلل
نقطة الختام على نهاية جدال أيوب مع أصدقائه .أيوب صالح .أخطأ أصدقاؤه إليه بإدانتهم لرج ل ب ار ،وعليهم

اآلن أن يطلبوا من أيوب الصالة من أجلهم.

تنتهي قصة العهد القديم بانتصار أيوب على مخططات الشيطانّ ،
وتلقيه بركة من اهلل .لكن في الواق ع ،لم تنت ِه
القص ة بع د ...فهي تس تمر في العه د الجدي د ،حين يتّ ح د اهلل م ع البش رية المتألم ة ،ويعيش كإنس ان ،ويت ّألم
ويؤدّ ي خدمته العظيمة على األرض .ينزل إلى الهاوية ويهزم قوى الشر ،ويقوم إلى الحي اة األبدي ة ،ويم د ي دَ ه
لمساعدة الذين يموتون.
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