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 کتاب ایوب 
 درد و رنج   : 2درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

 .میخون ی اول رو با هم م يه یو آ  د، یرو باز کن 2باب  وبیخب، با من ا

 انیدر م  زین   طان یواقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند، و ش  يروز   «و
 آمد تا به حضور خداوند حاضرشود.»   شان یا

به حضور خدا اومد. اونجا    طان ی، در مثال اول، ش1که در درس اول ما در باب    دیار یم  ادیبه    حاال، 
واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر   ي: «و روز می دار 6 يه یو آ 1در باب 

   ؟“»يگفت: ”از کجاآمد طان یآمد. و خداوند به ش شان یا ان یدر م  زین  طان یشوند و ش

  نکه یکنه، ا  ران یاش رو وو خانواده   وب یا  یاجازه داده شد که زندگ  طان یباب اول به ش   ان یدر پا  و
شامل شتران و   وبیکه داشت رو از دست بده. و ثروت ا  یفرزندش رو و هر ثروت 10 وبیا

 بود.  ي بود. او مرد ثروتمند لی قب نی گوسفندان و از ا

  ي ز یبه هر چ  تونستیم  طان یشده بود. ش  مشخص   ايمحدوده   1  باب  در  خب،   –حاال در باب دو    یول 
رو   ی اتهام طان یدست بزنه. ش وبیاجازه نداشت به خود ا یکنه، ول  يدرازداره دست  وبیکه ا

مجاناً از خدا   وبیا ای «آ ترسد؟»، ی مجاناً از خدا م وبیا ای : «آ1از باب  9 يه یوارد کرد، آ
داره. او همه   یخوب  یکه زندگ نهیا ترسهیبه خاطرش از خدا م وبیکه ا یلیترسد؟» تنها دل ی م
  يِ تو رو  ، ير یرو ازش بگ نی اگر ا یخوبه. ول  شی زندگ وضعآسونه.  وبی ا يبرا  یداره. زندگ زیچ

پاسخ داد: «خداوند داد و خداوند    21  يه یآ  1رو نکرد. و در باب    نکاریا  وب ی. اما ا ستهیا   یخدا م 
 اد.»  گرفت و نام خداوند متبارك ب 

کامل و راست    يرو به عنوان مرد  وبیبه حضور خدا آورده شده. خدا ا  گه یبار د  کی  طان یش  حاال، 
خودش رو محکم نگه   تِی . او هنوز کاملکنهی اجتناب م يو از بد  ترسهیکه از خدا م کنه یم یمعرف

. عبارت  سببی . ب 3 يه یرسانم»، آ تی اذ سببی که او را ب  ی داشته. «هر چند مرا بر آن واداشت
   ست؟ ین  نطوریا ه، یالبج

که   ي کرد کی : «تو منو تحرگهیم طان یهست. انگار که خدا داره به ش نُم»یاون «ه يِ عبر يکلمه 
وجود نداشت.»    ی هدف  کهیوجود نداشت، در حال   ی لیدل   کهیانجام بدم، در حال   وبیام ابا بنده   ي کار
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  ي نطوریهم ی زندگ  نکهیا  ست، یمنصفانه ن  یکه زندگ اره یحس رو به وجود ب   نیممکنه در ما ا  نیا
 .  هیتصادف

براش وجود نداره،   یبراش وجود نداره، هدف  یلیکه دل  دهیرو انجام م یی خود خدا هم کارها ایآ
به  نطوریا طان یش يبرا رسه؟یبه نظر م نطوریحداقل ا ایبراش وجود نداره،  یه یتوج چیظاهراً ه

خودش،    تی و با حاکم  تی . خدا با مشرسهیبه نظر م  نطور یما هم ا  ي ها براوقت   ی. بعضرسهینظر م
  ی لیکه دل  رسهی. و به نظر مفتندیاتفاق ب  زهایچ یکه بعض دهی. او اجازه مدهیرو انجام م یی کارها 

 براش وجود نداره.   یکه هدف رسهیبراش وجود نداره. به نظر م

  اد یبود. و به  ی و خانوادگ یشخص  يمسئله  ک یبودم که  ریدرگ ی با مشکل ش یسال پ 20 حدود
بود. و فقط   قیعهد عت دی گذاشتم، که از اسات ان یدر م زمیاز دوستان عز یک یدارم که اون رو با  

به    گه ی: «من دگهیم  نطوری. او اسندینوی م   نیمثل ا  ییهاادداشت یهستند که    قیعهد عت  دیاسات
احتمالش هست که    یکن یفکر م  یدست برداشتم، ول   ی االه  تیمش  رِیتعب  ي از تالش برا  کامل طور  

  نُم» ی«ه يکلمه  یو دنبال معن رفتمی م دیبا ؟یشده باش  نُم»ی«ه شاتی از اون آزما یک یدچار 
 . گشتمی م

  وب یکتاب ا 2هست، و متوجه شدم که اون داره از باب  ي عبر يکلمه  ک ی  ن یشدم که ا متوجه
هستند،  لیدل ی که ب  ده یرو انجام م یی اوقات کارها ی انگار خدا بعض نکهیا کنه، ینقل قول م

 .  میدرك کن میکه ما بتون  يمشهود هیهستند، بدون توج هدف یب 

کتاب، شرح نبرد  ن ی. البته ا ارمی رو به خاطر م سون یننور» اثر آلفرد لُرد تِ يدسته  ي«حمله   کتاب
. بر میآن را بدان  لیکه دل  ستیهست. «بر ما ن  1850سال  یدر حوال  مه، یها در جنگ کرروس 

  اون  ي های و سخت  هاشی و آزما  ، یبا زندگ  نطوریما قراره ا  ای.» آ میریو بم م، یماست که اطاعت کن
   م؟یمواجه بش

  ی . ما فقط سربازان میکنی . فقط اطاعت م میکنی رو مطالبه نم هاتی. توجمیکنی رو مطالبه نم لیدال
ها و  که در پسِ راهبرد ی عوامل م، یرو بدون  تیّ که عل میستیو محرم اسرار ن  م، یدر جنگ هست

  ا ی. آمیریو بم می. فقط اطاعت کنمیقرار دارند. بر ماست که فقط اطاعت کن یخاص ماتیتصم
   ه؟ ینطوریا

  ک ی واقع شد که پسران خدا آمدند.»    روزي  «و  –  1  يه یو آ  2هست. باب    ياگه یاالن روز د  خب، 
روز چقدر بعد از روز    نی . به ما گفته نشده که ای روز دوم   کی واقع شد.    ي. دوباره روز گهیروز د

 :  گهیم 4 يه ی و در آ ده یبه خداوند جواب م طان یبار ش نیاول بود. و ا 
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االن دست خود   کنیجان خود خواهد داد. ل  يبه عوض پوست، و هرچه انسان دارد برا «پوست
تو ترك خواهد نمود. خداوند   يرو  شیرا دراز کرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پ

 جان او را حفظ کن.“»  کنیاو در دست تواست، ل  نک یگفت: ”ا  طان یبه ش

  ن یی تع   يوجود داره. «جان او را حفظ کن.» خدا حدود  یتیوداجازه داده شده. البته محد  طان یش  به
 .  شتریحد و نه ب   نی«تا ا  گهی . او مکنهیم

انجام   يخوایم يهر کار یتون یطرف محدوده م ن ی در ا ره، یدا نیمحدوده، داخل ا نیدرون ا یول 
اون رو   یتون ینم یول  ، یبهش دست بزن  یتون ی. م يانجام بد  خوادیدلت م يهر کار  یتون ی. ميبد

 .»  یبکش

رو. مسائل مربوط   يادیرو، مشکالت ز   يادیمسائل ز کشه، یم ش یرو پ ياد یموضوعات ز  ن یا خب، 
انگار همه   ، یداشته باش ی «اگر سالمت نکهیا گن؟ینم گن، ی. مردم مکشهی م شیرو پ یبه سالمت

همه   دیتون یهست. شما م یمنطق رینداره. غ قتیحق نی. البته اگنیم نطوری.» مردم ايدار زیچ
 .  دی نداشته باش یسالمت  ی ول  د، یباشداشته  زیچ

که سرطان   یکس  ضه، یکه مر ی کس  ي هست، برا ي اچه نوع فلسفه  نی ا مارهیکه ب  یکس  ي برا خب، 
خوشحال    تونندیهرگز نم  ایرو از دست دادند؟ آ  زیاونها همه چ  ایآ  کنه؟یداره، و با سرطان مبارزه م

  ی و معنا در زندگ  ي از هدفمند ی حس تونندیکنند؟ هرگز نم دا ی پ تیرضا تونندیباشند؟ هرگز نم
.   میندار ياعتقاد  نیرو از دست دادند؟ نه، ما همچ  زیهستند همه چ ضی چون مر ا یدا کنند؟ آیپ
  ی کمال خوش د، یگوناگون مبتال شو ي هاکه در تجربه ی : «وقتگهیم 2 يه یآ 1در باب  عقوبی

 .  کنهیصحبت م وبی از ا  عقوب، ی ياز رساله  5باب .» و در ادامه در دیدان 

  دز یهست که ما اون رو به عنوان ا يزی. احتماالً مشابه چکنهیرو تجربه م يمار یب  کی وبیا
کتاب   نی. الیقب نیو از ا شه، یم جادیپوست ا ي رو ییهازخم شه، یم فضعی بدن  – میشناسی م

 .  کنهی م حیاو رو تشر يمار یاز مشخصات ب  یبعض

. اصطالحِ لیقب ن یو از ا شه ی. انگار که َنفَسش هم متعفن مفتهیکه دندانهاش م رسهینظر م به
کردند روش   یسع  های . بعضکنندهفیتضع  يِماریب  کی . ادیم وبی«پوست و استخوان» از کتاب ا

   .)ییپالی(پ سیاسیاِِلفانت دشای  – بگذارند  ی اسم

گرفت تا خود را با آن بخراشد و در   یوجود داره، «او سفال  8 يه یو آ 2در باب  یروشن  حیتوض
  ن یخودتون رو خارش بد  نیخوا یها که فقط ماز اون خارش   د، یدون یخاکستر نشسته بود.» م  ان یم
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متوجه   ی . ول نیریتون خارش بگکه همه  کنمیم ي . االن کارنیخاروندن رو متوقف کن نیتون یو نم
جونش رو   يماریب  نیمهلکه. ا يماریب  کی  نیاز اون هم بدتر، ا یول  ه، ی ماریب  کی نیا ن؟یشیم

 .  کنهیم دی تهد

ماست؟ و    ي خدا برا  ياز نقشه  یقسمت  يمار یب   ای ماست؟ آ  يخدا برا  ياز اراده  یقسمت  يمار یب   ایآ
  فته؟ یبه جز با حکم خدا اتفاق نم زیچ چ یکه ه دیباور دار  ا یآ د؟ یبه اقتدار خدا باور دار ایآ
 . دهیکه خدا حکم به افتادنش م فتهیم لیدل  ن یاتفاقات به ا يهمه  د؟یدون یم

باور   ياقتدار نی. اگر شما به چنفتهیقادر مطلق اتفاق نم يخدا يِخارج از حکمِ اراد يزیچ چیه
  ي مار یب   ی . حتفتهیاتفاق نم  يزیچ  چینقشه و هدف هست. ه  ن یاز ا  یهم قسمت  يمار یپس ب   د، یدار

مشکل درد، و مشکل رنج    کشه، ی م  شیرو پ  یمسائل  ی خداست. ول   ياز نقشه  ی و مرض هم قسمت
 رو.   دن یکش

  یی کویکمبود ن  دیداره. اگر خدا مقتدره، پس او با ییکویکمبود ن  ایخدا کمبود قدرت داره و  ای
.  یمی قد  یِ . همون دوراهستیمقتدر ن   یهست ول   کوین   نکهیا  ایو    ست، ین   کوین   ایداشته باشه. او  

  د یتون یباشند؟ خب، شما م ضی درست باشه و فرزندان خودِ او مر نها یا يکه هر دو  شه یچطور م
 دیتون یدنبالش رفت. م دیکه با يای ات یااله-یفلسف  ریخط س شهیم نی. ادیاو رو انکار کن رتقد

 . د یقدرت خدا رو انکار کن

.» و واقعا  افتندی افراد خوب اتفاق م يبد برا يزها یچ یکوشنر، «وقت يعنوان مثال کتاب رَّبا به
  د، یسوال ببر ر یکتاب رو ز يه یفرض دیتون ی . شما م فتهیافراد خوب اتفاق م ي بد برا ي زها یهم چ
 دمما در ذات، پسراِن مطرودِ آ ي. همه میما گناهکار ي. همه ستیخوب ن  چکسیه د، یدون ی که م
افراد خوب    ي بد برا  يزها یچ  ی منتفع بشه. «وقت  ی کی   ن یکوشنر از ا  ي رّبا  م یاجازه بد  ی. ول میهست

قوم خداوند اتفاق   يبد برا يزها یچ ی : «وقتمی بد رییتغ  یعنوانش رو کم  د یایب  افتد»، ی اتفاق م 
 .»  فتهیم

دچار   ان یحی. مسرندیگی سرطان م ان یحی.» مسفتهیاتفاق م ان یحیمس ي بد برا يزها یچ ی«وقت
 خدا.    يدهی. قوم خدا. قوم برگز شنی دچار نقص عضو م ان یح ی. مسشنیزوال عقل م

. کردندی دارم که عاشق خداوند بودند، خداوند رو خدمت م یاز دوستان  یخاطرات واضح  من
بود،   قتیو وفادار دارم که عاشق حق زیعز یل یخ واعظ  کی از  یواعظ بودند. من خاطرات واضح 

 بود.  ضیف يمقدس بود، عاشق آموزه عاشق کتاب 
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مقدس وارونه هست و  اما کتاب  نم، یزانوهاش بب يمقدس رو کتاب  کی او رو با  تونمیم هنوز
رو از دست داده بود.   هاتیواقع  ي. او کامالً کنترل همه ادیم رون یاز دهانش ب  يکلمات ناپسند

 داشت.   یبه او دسترس شدی نم  گهیدور شده بود. د ی لیاو خ

  ن ی . اکردمی با او دعا م  کرد، ی او من رو لعنت م کهیهست که اونجا نشسته بودم و در حال  ادمی و
مرد   نی مرد خوب، ا نیمرد؟ ا  نی: «خداوندا چرا؟ چرا ا گفتمیبود و من در دلم م لیواعظ انج

رو موعظه   لیکرده و انج ض یف ي هارو صرف اعالم آموزه  ش یکه کلّ زندگ ي مرد ن یا ندار، ید
انگار    ش، یزندگ  یان یفصل پا  نی و حاال در ا  ؟ياز او استفاده کرد  يو تو به شکل قدرتمند   کرد، ی م

 کارهاش رو انجام بده. چرا؟»   نی اجازه داده شده که بدتر طان یبه ش

  ی کوشنِر در «وقت يهست که ربا يز یچ نی . استیقدرتمند ن  د، یکنی خدا اونقدر که فکر م  دیشا
  طان یش کنه؛ ی. خدا، ُخب خدا کنترل نمگهیم افتند»، ی خوب اتفاق م يها آدم  ي بد برا ي زهایچ

  ی و گاه  کنه یاوقات خدا کنترل م یو گاه  میکنی م ی دوگانه زندگ يایدن  ک ی. ما در کنهیکنترل م
داره که   نی به ا یخطه. بستگ ا ی ر یمثل ش نی . اکنهیکنترل م طان یش کنه؛ی کنترل م ي اوقات بد
داره که در   نی به ا ی. بستگیهست  یداره که در کدوم چارچوب زمان  نی به ا ی. بستگ یکجا هست

  یی مطلق فرمانروا  تیباشه که حاکم  ییجا  تونهیشما م  ی. و کدپستدیکنی م   یزندگ   یکدوم کدپست 
  ک ی در  کدفعه ی و  دیچیسمت بپ ک یو به  دیکن  ی در بزرگراه رانندگ دیتون ی و بعد م  کنهیم

    د، یهست  اهچالهیس

  ار یکنترل رو در اخت ریو شر ، ییفضا يمنطقه  کی د، یکِرم چاله هست کی تنگنا. شما در  کی یعنی
راه حل   کی نی. ُخب، امیکنی م یهست که ما در اون زندگ  ییایدن  نیحاکمه. و ا  ریداره. و شر

   .مشکل درده يبرا

اونطور که   یعنی ست؛ی ن  کویخداست. خدا حاکم مطلقه اما ضرورتاً ن  ییکو یانکار ن  گه یحل د راه
مطلق اعتقاد داره.   تیداره. اسالم به حاکم  ياعتقاد نی . اسالم چنستین  کوین  دیکنی شما فکر م 

اهللا هست. شما   يفقط اراده ه، یکه چ ستیاهللا هست. مهم ن  ياراده زیاهللا. همه چ ياراده 
سرِ مردم رو از تنشون جدا   ي آشکار لیدل  چیو بدون ه  د یها تجاوز کنها و بچه به زن  دیتون ی م

از   یخدا جزئ  يدر آموزه  یی کوی . در اسالم، ن ستین  کو یاهللا هست. و خدا ن  ياراده ن یو ا  دیکن
  هست.   ی فرع ي هامقوله

  ي اِد  کِریِب  ي. درد، توهم تصورات خودتونه. مِرستین   ی. درد، واقع دیدرد رو انکار کن  دین توی م  ای
در کِنت   ییجا  کی ل»ی «د دیبدون  دی. و بازمیشعر کوتاه طنزآم  نی. من عاشق ایح مسی علم –
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اهل    یحیدانشمند مس  کی بار    کی. و  سیانگل  ی رَمز، در جنوب شرق  يدروازه  یکیهست، در نزد
  کنه، یپوستم رو سوراخ م  نم، یشیسوزن م  کی   يرو   یکه وقت   ستین   یواقع   ن یگفت: «اگرچه ا  لید

   رو دوست ندارم.»  کنمی احساس م  التمیکه در تخ ي زیاما چ

  نه یتظاهر به ا  یمعنی ب   تیماه  يدرباره   بایو ز  زیشعر کوتاه طنزآم  کی   نیا  د، یاون فکر کن  يدرباره 
  اما  – دیکنی اون رو تجربه م د، ینیشی سوزن م ک ی  يرو یقطعاً وقت. چون ستین  یکه درد، واقع 

 ي را. خُب، البته ب دینیشیسوزن م کی يرو یوقت د، یکه اون رو تجربه کرد د»یکنی م ال«خی فقط
ما،   يهاما، در خانواده  يها زندگی  در – ستیهست. درد کامالً واقع  یمعنی کامالً ب  ن یما ا  تیاکثر

 مان. اطراف  ي ایما، در دن  يساهایما، در کل يهادر خانه 

ها و  حاکمه. بر خانواده  های بعض یبر زندگ يماریب  ، يماریب  وهست.  يمار یو ب  بیپُر از آس ایدن 
.  کشه ی رنج م مارستان یکه به خاطر سرطان در ب  دیفکر کن یکوچک يها حاکمه. به بچه ازدواج 

کوچک مدت    يبچه   نیا   دی شا  گنمی  –من اومد    ي برا  شیپ  يهفته   که  همونطور  –  ان یم  ییهاغامیپ
کننده هست و  خبر بهتر و دگرگون  ک ی و حاکمِ خدا،  یاله ا تیزنده نمونه. و بعد در مش ي ادیز
از   یظاهر بشه. بعض دی و دشوار، دوباره ام ینسبتاً طوالن  ریمس ک ی ان یدر م  د ینشانه که شا نیا

 .  هی منظورم چ قاًیدق دیدون ی از شما م ی. بعضدی شما اون رو تجربه کرد

.  کنهیصحبت م موتائوسیخداست؟ خُب، معلومه که نه. مثالً پولس با ت ياراده شهیشفا هم ایآ
که غُرغُر   ییهااز اون زخم معده یک ی زخم معده داره،  د یمشکل معده داره، شا موتائوس یت
مثل االن از داروخانه دارو   شدی که نم ییداره، در اون روزها دیرِفلکس اس دیشا کنند؛ی م

: «به جهت شکمت و  گه یم موتائوستی به او و  –  رهیکه کمک کنه و غ یخوب  يروها گرفت، دا
  ا ی. دیشیبود، متوجه م یدرمان  لیدال ي برا نی فرما.» ا لیکم م یخود شراب  ار یبس يهاضعف
 .  کنهیبود در افسس گذاشته و اونجا رو ترك م ماریرو که ب  موس یتِراف

  د ی. اما باکنهیهست که قدرت انجام معجزات رو داره، معجزه م یرسول  ن ی رسول هست. ا ن یا
همه رو شفا بده. و بعد در دوم   تونستی رسول هم نم نی ا ی رو ترك کنه. پس حت موس یتِراف
خار رو در جسم داره،   نی . او انتونست خودش رو شفا بده یکه حت میخون یم 12باب  ان یقرنت

  ان یکه در غالط يزیچشمانش بود، به خاطر چ یینایمربوط به ب  يزیچ نیا  دیکه بود. شا يزیهر چ
 به دست خود به شما نوشتم.»   یچه حروف جل  دی«مالحظه کن گهیم

از   ی بخش شه ی. پس شفا همدارهی برداشته بشه و خدا اون رو بر نم  نیکه ا  کنه ی سه بار دعا م و
حرکت کنند.   يضعف فکر ، یضعف جسمان  ریدر مس های بعض خوادی. خدا مستیخدا ن  ياراده 
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  وب یا  ياز افراد قومش هست، همونطور که برا  ی بعض  يخدا برا  ياز اراده   یبخش   نی معلومه که ا
 .کردی م د یرو تهد  شیندگوحشتناك و مخرب که ز ي ماریب  کیبود. 

  وب یبا خانم ا  2باب  ان ی. و در پا میبود دهیاو نشن ي. قبالً درباره میآشنا شد وب یما با خانم ا و
 :میخون ی . ما ممیشیآشنا م

سخت مبتال    يهااش به دملرا از کف پا تا کله   وبیرفته، ا  رون یاز حضور خداوند ب   طان یش  «پس
خاکستر نشسته بود. و زنش او را   ان یگرفت تا خود را با آن بخراشد و در م یساخت. او سفال 

 .“»  ریخدا را ترك کن و بم ؟ يداری خود را نگاه م  تی تا به حال کامل ا یگفت: ”آ

خانم    ي درباره   ی خوب   ي زهایچ  وب یها مفسران کتاب ا .» خُب، در طول قرن ریرا ترك کن و بم  «خدا 
  ست ی. الزم ن کنهی) خطاب مکسیتریاَد یابول ی(د diaboli adiutrixاو رو  نینگفتند. آگوست بویا

  فع گفت او مدا  نی. آگوستستین   دی و تمج  فیتعر  نی که ا  دیتا متوجه بش  دیآشنا باش  نیبا زبان الت
 . سهیابل

ماهه از کتاب   14 يدوره کی موعظه در حدود  159در  1555تا  1554کالون از سال  -  کالون 
  هایی موعظه  – نبودند. موعظات وسط هفته بودند  کشنبه یروز  يموعظه کرد. اونها موعظه  وب یا

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه    يو در روزها  شدی که موقع صرف ناهار انجام م
رو داشتند. اما در اواسط قرن  ی بیترت ن یچن شد؛ی موعظه م  ي بعد يدر چهارشنبه ی و هر از گاه

  organum satani) یرو  (اُرگانُم ساتان  وبی. و کالون، خانم ادیماه طول کش 14بود، حدود  16
 خطاب کرد.  

  طان ی«ش -  ناس ی. آکوستین  د یو تمج فیتعر کی  ن ی. ا دی ا باشآشن  نیبا الت ست یدوباره الزم ن  و
  ».ببره کار  به ابزارش  عنوان   به رو او که – نگه داشت  یهدف  نیچن  يرو برا وبیزِن ا

خانم   يدرباره   رهاشون یاز اندازه در تفس  شیب   گه یاحساس کردم که مفسران د  شه یمن هم  خُب، 
  نجا یا دی تا بچه رو از دست داده بود. و شا 10اون هم  د، یدون ی خشن بودند. م وب، یا ي چارهیب 
رنج   نیا لیکه دل  يریگجه ینت نای با –  گه یاو به  شوهرش م نکهیباشه: ا يترم یمال ریتفس کی
«خدا را   - کشهیکه شوهرش رنج م نهیبب خوادی نم گه یکه خدا اونها رو لعنت کرده و او د نهیا

 خالص شو.»   نی از ا يو به زود  ریترك کن و بم

ابله    نجای!“» اییگویاز زنان ابله سخن م  یکیرا گفت: ”مثل    ي«او و  -  نهی ا   وبیالبته پاسخ ا  خُب، 
  ک یلحاظ. او بر اساس  ن ی.» از استین  یی: «خداگهیکه م یمقدسه. شخص ابلهاز نظر کتاب 
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. او مثل  کنهیصحبت م یی خدای ب  ینیب بر اساس جهان  باًی. تقرکنهیصحبت م ی االه ریغ ینیب جهان 
 . کنهیکه وجود خدا رو انکار م کنهیصحبت م یکس

خود گناه نکرد.»   يها به لب وبی همه، ا نی در ا م؟“یاب یرا ن  يو بد میاب یرا از خدا ب  ییکوین  ای«”آ
  ي و بد  میاب یرا از خدا ب   ییکوین   ای «آ  -  م»یاب یمگه نه؟ «ن   وبه، یاز طرف ا  کنندهج یگ  يجمله   ک ی  نیا

 از خدا.   م؟»یاب یرا ن 

  ي زهای. نه فقط چدینیبی م   شیماریدر ب   یمطلق رو حت  تیحاکم  ينسبت به آموزه  وبیتعهد ا  نجایا
  ي هست. مثالً اعتقادنامه   يبد  يسنده یکه خدا نو  گهیبد هم هست. حاال او نم  يزهایبلکه چ  کو، ین 

  ات ی هقسمت، فقط از اال  نیو اونها در ا  -17در قرن    1689  یستیباپت  ي. اعتقادنامهنستریموِست 
گناهکار   کی خدا رو  نی . وگرنه استین  يبد يسنده یخدا نو گنیم کنند، ی م يرویپ یقرون وسط

 .ساختی م

خارج از   يز یچ چهی –رو در کنترل داره  زیهست؟ خُب، او همه چ يخدا و بد نیب  یارتباط چه
.  فتندیاتفاق م ه یثانو ي هاو علت  ه یاول  هاي علت اساس بر مسائل اما – فته یکنترل او اتفاق نم

اصالحات پروتستان   يفقط آموزه  ن یهستند. و دوباره ا هیو ثانو هیاول  ي ها از علت  یناش  زهایچ
در   ناسیآکوتوماس  يآموزه  نی نبود. در واقع ا 17در قرن  نان یدپاك  يفقط آموزه نی. ابودن 

 بود.   یقرون وسط

و   ی خُب، جواب فلسف گه؟ یم ی به ما چ  وب یا م؟»یاب یرا ن  ي و بد میاب یرا از خدا ب  یی کوین  ای«آ
  ی کامل زندگ  تیقطع  ن یکه ما با ا نهیا زیچ نیکه باشه، قطعاً مهمتر  یمشکلِ درد هر چ ی اتیااله

 .  ستیخدا ن  یی خارج از کنترل نها  يزیچ چیکه ه میکنی م

  گه؟ یم ی چ 28: 8 ان یبد. پولس در روم  ي زهای خوب و چ ي زها یبد. چ ي خوب و روزها  ي روزها
) با  شان ی(ا تیریخ يبرا زهایچ ي«همه  -میدون ی هست که ما م يزیچ ن یو ا  - زها»یچ ي«همه 

هست که   ییجا نی. امیکن هی به اون تک میخوایهست که م يز یچ نیباشند.» ا یهم در کار م 
 . میون در اون بم میخوایم
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