
 يحيطك الرب بسياج من حولك

هِ َأَلْيَس َأنََّك َسيَّْجَت َحْوَلهُ َوَحْوَل بَْيتِهِ َوَحْوَل ُكلِّ َما َلهُ ِمْن ُكلِّ َناِحيَةٍ؟ بَاَرْكَت َأْعَماَل يََديْ "

 (10:1َفاْنَتَشَرْت َمَواِشيهِ فِي اأَلْرضِ! " )أيوب 

يوب، أكما سيج هللا حول  هنتعلم شيئ من األشياء الكثيرة في هذا المقطع من كلمة هللا هو أن

حبائه مرتفع جداً و أهذا السياج الذي يضعه هللا حول  .كذلك يسيج حول كل واحد من قديسيه

ن و قوي جداً لدرجة أن الشيطان ال يمكن أن يدمرهذا السياج ال يستطيع الشيطان تسلقه وٌممكً 

ضرار إاك أي ثغرة فيه للشيطان للدخول وحباء الرب من كل ناحية وال يوجد هنأي يحيط الذ

 .شعب الرب

قل لهي. ومع ذلك فاهلل كثيراً ما ينبليس أن يأخذ منك أي شيئ داخل هذا السياج اإلال يمكن إل

قع أو هذا السياج سواء للداخل أو للخارج دون أن يخبرنا عن مكانه. لذلك فنحن ال نعلم أين ي

ذا إعالن ما منا يعرف إال عن طريق الوحي واإل حدود هذا السياج. على سبيل المثال ال أحد

والدنا أو بيوتنا أو سياراتنا أومواردنا المالية أو خططنا للمستقبل هي داخل أم خارج هذا أكان 

 ألمبدالسياج. ما يمكن أن يكون داخل السياج اليوم قد ال يكون داخله غداً. ويتجلى هذا ا

 .بوضوح في سفر أيوب

ك من أول الماشيه حتي لَ تمإقصة هذا القديس العظيم أن كل ما نت تتعرف علي أو تكتشف

لي أي شيء إية ولم يتمكن الشيطان من الوصول لهيوماً ما داخل سياج  الحماية اإل البنين كان

عن الجميع  داخل هذا السياج الواقي والحامي. مع ذلك وخالل ساعات تم سحب هذا السياج

يوب خارج أسحب السياج لدرجة أعلي جعلت جلد فقط لحماية جسد أيوب ثم بعد ذلك بقليل تم 

سمح تغطية السياج. لم يكن ذلك من الشيطان بل من هللا، الذي بدأ في سحب هذا السياج. قد ي

حراج إلثراءك و إل بداً لتدميرك ولكن دائماً أك، ولكنها ليست يهللا للشيطان أن يضع يديه عل

 .وخزي الشيطان وإعطاء المجد هلل في نهاية المطاف

ستنارة الرائعة والبصيرة: هناك حرب بين هللا والشيطان، أنا وأنت في ساحة اإل يقودنا ذلك إلى

يسوع ثمناً المعركة. تدور المعركة حولنا. كل واحد من هذه القوى يريد أن يمتلكنا. دفع الرب 

ستثماره فينا. يفعل إالغالي فينا و ال يريد أن يخسر  بنهإ دم ستثمر هللاإباهظاً لنكون خاصته. 

ستسالم نا دون تعاوننا معه لذا علينا اإلكل ما بوسعه للحفاظ علينا، لكنه ال يمكن الحفاظ علي

نها إ. هذا هو كل ما تعنيه المعركة.  التام الكامل له. يريد الشيطان أن يأخذك بعيداً عن هللا

 .نتأتعنيك 

 تمر هللا في تحريك السياج حولك ليحقق مقاصده اإللهية فيك ولك. أنت ال تعرف أبداً لذلك يس

ل محاولة من خال عيش منتصراً ن. ال يمكن أن تأين السياج ألن هللا يريدك أن تحيا باإليما

ذا نظرت علي الرب يسوع إيريد منك أن تكون قلق بل محارب. نه ال إمعرفة أين يقع السياج. 

السياج وستكون السماء لك.  ت في النظر إليه، ستكون منتصراً بغض النظر عن مكانستمريإو

ن وإلى األبد. يريد هللا من اآل أن السياج، ستكونون من  الخاسرينذا واصلتم القلق بشإولكن 

يمان يحيا د لك أن تعيش باإليمان. البارباإلثق وتؤمن به في جميع ظروف الحياة. يريتمنك أن 
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سم الرب إ:... الرب أعطى والرب أخذ فليكن يوبأيريد منك أن تقول كما قال هللا ( 17:1)رو

 (21:1مباركاً )أيوب 

لهي وال شخص آخر في أمر وموضوع السياج اإلال تحكم أبداً حكماً روحياً على نفسك أو أي 

تحكم علي روحانية أي شخص بحكم ما لديهم، أو ما ليس لديهم ، أو بمقدار بركاتهم أو 

تهم. المعيار الوحيد لديك الذي تحكم به على أي شخص وعلى روحانيته هو إذا كان امعان

 .صلي شاكراً للرب أم المٌ 

يوب كامالً في جميع طرقه. كان يمارس عمله الكهنوتي نحو أوالده. كان أغنى رجل أكان 

لديه: جسدياً وروحياً على حد سواء في كل المشرق. ومع ذلك وخالل يوم واحد خسر كل ما 

الغنم واإلبل والبقر والحمير وجميع أبنائه وبناته وجميع عبيده ماعدا أربعة منهم" فِي ُكلِّ هََذا 

ِ َجهَالَةً")أيوب  وسبح  د وشكرَ د وعبَ من ذلك، سجَ  ( بدالً 22: 1لَْم يُْخِطْئ أَيُّوُب َولَْم يَْنِسْب هلِلَّ

  .هللا. جميل! إذا كنت تريد أن ترى الجمال فأنظر هنا

بِّ َوَجاَء  حسناً  بدأ كل هذا ؟ كيف ها هو: اآلن " َوَكاَن َذاَت يَْوٍم أَنَّهُ َجاَء بَنُو هللاِ لِيَْمثُلُوا أََماَم الرَّ

ْيطَاُن أَْيَضاً فِي َوَسِطِهْم")أيوب  ( هذه اآلية تخبرنا أنه من وقت آلخر تأتي المالئكة 6: 1الشَّ

الشيطان أيضا بينهم. يحب الشيطان أن يجتمع في  إلى لقاء مع هللا للتقارير والتعليمات. يأتي

ا يحضر سية بينميحضرالبعض منكم بعض الخدمات الكنأي مكان يجتمع شعب هللا فيه. 

بليس في الجنة إيلتقي فيه المؤمنين بالرب. كان  جتماعإبليس أي إالشيطان جميعها. ال يفوت 

ة المعركة.  ال يمكن للشيطان أن يحرك نتم ساحأعشاء الرباني. تذكر ما قلته لكم ولم يفوته ال

 .سياج حمايتك دون سماح )إذن( من هللا

يوب ال يعبد ويتقي هللا مجاناً بل أأن  يوب مدعياً أجتماع علي ي الشيطان هنا في هذا اإلشتكَ إ

قتراح سباق. لذلك إي المنافق. تحدي هللا الشيطان بيوب بالنفعِ أي من أجل بركات هللا له وسمَ 

خارج السياج. الحظ أن  السياج وترك الشيطان يخلق الفوضى ويدمر أي شيءقرر هللا سحب 

ن ساحة معركة. هللا قد ويوب أن يكأمر الذي جعل من متحان والفحص األيوب لإلأهللا قدم 

ولماذا سيفعل  ؟ن يعلن له ما سيفعلهأيوب في الظالم دون أمتحان، ولكن ترك هللا يعرضك لإل

 .يؤمن بهكان يريد منه أن يثق و ؟ذلك

ل وجهد تي من حيً أبليس بكل ما إن غني له ثروات لفقير بائس. قام يوب في يوم واحد مأتحول 

ر قوى خارقة للطبيعة مثل النار من نه أمَ أنتصار في هذه القضية حتى عاقداً العزم على اإل

قوى خارقة  يوب. نعم الشيطان لديه أيضاً أرياح المدمرة لمساعدته في هزيمة السماء وال

الشيطان  ) استطاع موسى أن يحول عصاه إلى ثعبان )حية( وكذلك فعل سحرة طبيعةلل

لي دم إطان، كذلك حول سحرة فرعون الماء بتلعت عصا الشيإولكن عصا هللا  بعصيهم.

وجلبوا الضفادع من الماء، ولكن عندما وصل األمر إلى بقية المعجزات، لم يتمكنوا من 

 .الشيطان، ولكن  األكثر من ذلك بكثير، ال تقلل من هللا التكرار والتقليد( ال تقلل من

حد عندما يحرك هللا هذا أهو المحرك للسياج وال تحكم علي  لذلك يا صديقي الحظ أن هللا

السياج، فقط حافظ علي التعبد والشكر للرب. إذا قمت بذلك، سيكون لديك المزيد من نفوذ 

كثر عندما أخيله. يلمع ويضيء المؤمن القديس تتير على الجميع أكثر مما يمكن أن روحي للخ



ل تسطع وتشع في م أيوب ويوسف وبولس الرسوالآ بنيران اآلالم. مالالت نار يكون مشتعالً 

نسان من إبروحانية  أبداً  ستمر في العبادة والشكر. مرة أخرى ال تحكم أبداً إعالم اليوم. فقط 

  .ه أو سواء كان صحيحاً أم مريضاً زع مننتٌ إا لديه، أو بما ال يملك أو بما خالل م

عترف إبليس بعد أن إيوب تمسك بعبادة الرب. طلب أولي ألن لذلك خسر الشيطان الجولة األ

الجولة الثانية لذلك نجد هذه اآلية: "َوَكاَن َذاَت يَْوٍم أَنَّهُ َجاَء بَنُو هللاِ لِيَْمثُلُوا  ته فيوأقر بهزيم

ْيطَ  بِّ َوَجاَء الشَّ بِّ ")ايوبأََماَم الرَّ  ( الحظ أن هذا1: 2اُن أَْيضاً فِي َوَسِطِهْم لِيَْمثَُل أََماَم الرَّ

يوب أالشيطان مرة أخرى علي  صحاح واحد" يشكوأحداث أالفصل يبدأ بكلمة "ذات يوم بعد 

يوب أللشيطان لجعل لرب اإلذن والسماح عطي امن الضرر والخسائر له.  يٌ  اً ويطلب مزيد

ن هللا دائما هو الضابط ألم يسمح له أن يأخذ حياته. تذكر ن مريضاً حتى الموت، ولك

 علي مدى الضرر الذي يمكن أن يفعله لك. مرة بليسإمتحكم. يسيطر ويتحكم  هللا وليس وال

 يوب في الرماد يكشط ويحكٌ أمكانياته مع سماح هللا. نري إأخرى، فإن الشيطان يستخدم جميع 

نه يرد قائالً : ... ماذا؟"! أَاْلَخْيَر نَْقبَُل ِمْن ِعْنِد هللاِ َوالشَّرَّ جلده بشقفة ولوجته تلعنه وتشتمه ولك

يوب عبادة الرب وخسر أ( واصل 10:2بَِشفَتَْيِه.")أيوب الَ نَْقبَُل؟[ فِي ُكلِّ هََذا لَْم يُْخِطْئ أَيُّوبُ 

 .الشيطان مرة أخرى. الشيطان مهزوم طالما تتعبد هلل وتشكره

حويله لمناقشة لماذا حدث حاولوا بال رحمة جعله بعيداً عن عبادة هللا وتب ويوأثم جاء أصدقاء 

النهاية إلى أن يتوبوا ويعيدوا  . دعا هللا أصدقائه فياً هاء الحوار علي أنه كان مذنبنذا وإله

ين رائعين وثالث بنات جميالت. يوب لهم، وضاعف هللا ثروته وأنعم عليه وباركه بسبعة بنأ

سمي من طرقنا وأنها أوقت: تذكر أن طرق هللا هي أعلى وكم في شيء قبل الصديقي، ال تحيا

 .دائما ما تكون لمجده. ال تحتقر تأديب الرب

ستمر في عبادة هللا وشكره. وأنت تقرأ سفر الرؤيا، تجد أن أسمي شكل من أشكال الدين هو إ

ولكن كل يوم في مخدعك. سبوع، أ ليس فقط في أيام اآلحاد من كل العبادة والسجود. عبادة هللا

عبادته بغض النظر عن ما يحدث لك ستنال فوراً من بركات هللا، اآلن وإلى األبد. في هذه 

دت لدبدية معه. نعم كلما اوصقلك ، ليجعلك تشبهه لتتمتع باألالعملية، سيستمر هللا في تنقيتك 

 دادزتبالسماء إلى األبد ونقاءاً كلما كنت أكثر تقبالً ولديك شهية للبيت األبدي، وكلما تتمتع 

 .نشوتك كلما تطلع الرب عليك

عنا ون أن يضا أو يصقلنا هللا دنإلى هذا الحق: ال يمكن  أن ينقي أن نأتي يجب علينا جميعاً 

الم للرب يسوع. ولكن قال له الرب م و المعاناة. لم يريد بطرس اآلويمررنا بمدرسة اآلال

لم عندما (  مظهرنا ال يبدو جيد للعا23:16َعنِّي يَا َشْيطَاُن ... " )مت  ْذهَبْ ٱ»يسوع "... 

عندما علق الرب يسوع على  جميالً  ننا مثل الخاسرين. لم يكن مشهداً أوك نعاني ونتألم. نبدو

التي  الجميلة ن خالصاً لنفوسنا، ورائحة فداءناالصليب بمئزر حول خصره، ولكن ذلك كا

تذكر هللا لديه خطط  رثة العرش. فإذا كنا نتألم معه وألجله فسنمجد معه. جعلتنا أبناء هللا و

 .خذ مجاله معكأأعظم مما لديك أنت نفسك. دعه ي بديتكأل
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