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 کتاب ایوب 
 شب سیاه روح   : 3درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

مقدس،  روح» هست و احتماالً در کل کتاب  کِیقسمتِ «شبِ تار  نی. ا3باب  وبیبه ا میایخب، م
چند   دیای. ب یمان یدر باغ جتس یس یخداوند ع دیباب وجود نداره، به جز شا نی از ا تررهیت یلیخ
 . می رو بخون   3از باب   ياهیآ

 کرد.»  نی دهان خود را باز کرده، روز خود را نفر وب یبعد از آن ا «و

 ؟یگذشته، از زمان از دست دادن فرزندان و از دست دادن سالمت 2و  1 يهااز باب  یمدت چه
 ها گذشته باشه.  و ممکنه ماه  م، یکنی به چند هفته فکر م  می احتماالً ما دار  د، یدون یم

در رحم قرار گرفت، آن روز   ي که گفتند مرد یکه در آن متولد شدم، هالك شود و شب  ي «روز 
موت، آن را   يه یو سا یک ی بر او نتابد. تار ییشود. و خدا از باال بر آن اعتنا نکند و روشنا یکی تار

  ظی به تصرف آورند. ابر بر آن ساکن شود. کسوفات روز آن را بترساند. و آن شب را ظلمت غل
آن شب   نکیها داخل نشود. اماه  ينکند، و به شماره  يسال شاد يروزها ان یو در م ردیگ روف

 نازاد باشد.  

 دن یزان یکه در برانگ  ند، ینما  نی کنندگان روز، آن را نفرنشود. لعنت  دهیدر آن شن   یآواز شادمان   و
، و مژگان  گردد و انتظار نور بکشد و نباشد کی . ستارگان شفق آن، تار باشندی ماهر م اتان یلِو

 رحم مادرم را نبست، و مشقت را ازچشمانم مستور نساخت.»    يچونکه درها ند، یسحر را نب

  به  – یاَزراح  ماِنیه يده قصی – 88مزمور  یِان ی پا يه یآ دی ادامه داره. شا 3در طول باب  نیا و
  ي ترجمه   ا ی.»  یکی را در تار  انمیو آشنا  ي او دوستان را از من دور کرده  اران ی«  کنه، یاشاره م  ن همی

 د، یکن  وتقسمت قضا  ن یا  يدرباره   نکهیمن شده است.» قبل از ا  اریتنها    یکی «تار  گهیمحتمل د
 .  کنهیاستناد م 20و  19 ایقسمت در ارم نیبه ا  ینب  يایکه ارم دی داشته باش ادیبه 

او به  کنمی . فکر مشهیصبح روز بعد آزاد م کنه، یم يرو در انبار سپر یشب ایارم نکهیاز ا بعد
کلمات رو   ن یو بعد ا رهیکه او به خونه م کنمی من فکر م  ولی  –  گه یرو نم ن ای متن – رهیخونه م

. دبو 3باب  وبیبه خاطر سپرده بود، ا ایمقدس که ارماز کتاب  یخُب، انگار قسمت کنه، یادا م
  گه، ی رو به شما م يزی. چ دیکنی که حفظ م  یهمون  ه؟ی مقدس چشما از کتاب  يعالقه قسمت مورد 

 رو به کار برد.   3باب  وبیهمان کلماتِ ا ا یارم  ست؟ین  نطوریا
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خب، اگر قرار بود شما    د، ی قرار داره؟ اگر شما بود  نجایباب ا  نی زده کنه. چرا اما رو خجالت   ممکنه
هست و   دن یپرس يبرا یسوال خطرناک نیا دونمی. مدیمقدس رو کنار هم قرار بدمتون کتاب

  د ی با  يچه موارد دیریبگ میاگر قرار بود که شما تصم ی کرده باشم. ول  یگستاخ  خوام ی من هم نم 
در   ییجا وب یباب سوم کتاب ا  ن یا  يبرا  ایآخدا،  ي مقدس بشه، وارد کالم بدون خطاکتاب  وارد
  ا یکه کاش هرگز به دن   کنه یآرزو م  کنه، یروز تولدش رو لعنت م  وبیکه ا  ییاونجا  د، یگرفتینظر م

   شد؟ ی محو م  می«پسره!» به طور کامل از تقو   گهی که قابله م  ی کاش اون شب  يکه ا   گهیم  اومد، ی نم

  ن یبه ا   هیشب  ییهاکم نور وجود داره که در اونها عبارت   يمشاوره   يهادر اتاق   یی گفتگوها  احتماالً
خطاب نشده.   ي اژهی. به شخص وزیآملعن يِ سوگوار ک ی هست.  ي سوگوار ک ی  نی ادا شده. ا

  ی که بعض  یبه اون به عنوان چرخش  دیبا  دیمخصوصاً به طور خاص، خدا رو خطاب قرار نداده. شا
 . مینگاه کن م، یکنی تجربه م  یبه افسردگ ی از سرخوش  اتاوق

رو   يماریرنج و ب   م، یعظ  یکه فقدان   یمردم وقت   تی اکثر  يهست که برا   يز یاز چ  ی مطمئناً حاک  نیا
  یی هاوقت  کیوجود داره،  یم یعظ یهست که سرخوش ییها. وقت فتهی اتفاق م کنندی تجربه م

هم هست که خدا دور به نظر   یی هاحسِّ خاص از حضور خدا. و بعد وقت ک یآرامش خاص، 
  ومده ین   ایکه کاش هرگز به دن   کنندی و آروز م   کنندی نزول م   کی تار  اریبس  یمکان   بهو اونها    رسه، یم

 بودند. 

  ن ی. اول میگوش کن  وبی به ا  دی که با  کنمی فکر م  م، یقسمت انتقاد کن  نیعجوالنه از ا  نکه یاز ا   قبل
وجود   زیهست، که در اون به طور خاص چهار چ نهیزمشیپ م، یبهش فکر کن خوامیکه م يزیچ

انداز شما و  بده، چشم رییحال شما رو تغ  تونهیشده. خب، زمان م يزمان سپر نکهیداره. اول ا
 طرز نگاه شما به مسائل.  

بده.  رییتغ  رو زیهمه چ تونهیم است، یعمر طول بکشه. در س ک ی يبه اندازه تونهیهفته م کی
رو عوض کنه. شش هفته بعد از داغدار شدن.   ز یهمه چ تونهیهم م یح یمس ی در زندگ یول 

شش هفته بعد به اونها    دی با  کنه، یرو تجربه م  یداغ   یکس   یها قبل به من گفته شده که وقت مدت 
براشون بفرست، چون اغلب اوقات حس و حال اونها   ی ادداشتی. ریتماس بگ اشون . باهیسر بزن 

 شده.   يمتفاوت هست. زمان سپر یلیخ

  ی . اونها در واقع هنوز حرف دندی رس  2باب    ان ی. اونها در پا دندی رس  وبی. خب، دوستان ادوستان 
  نکه ی. رفتار اونها، سکوت اونها، ارهیبم وبیرفتار کردند که انگار توقع دارند که ا ينزدند. طور

  هست   قتیحق ن ی از ا ي انشانه  نهایا  ي. همه لیقب  ن یو از ا ختندی سرهاشون ر ينها خاکستر رو او
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  ی با مرده فرق وبیگفتن ندارند و به نظر اونها ا ي برا یحرف شه، یکه به اونها مربوط م ییکه تا جا
 نداره.  

  ن ی ا يحاال او داره درباره  د ی. شارهیکه خدا رو لعنت کنه و بم کنهیم بی او رو ترغ وب یا  همسر
 بده.   ان ی پا یزندگ  نیکار رو بکنه. تمومش کنه. به ا  نی هم د یبا دی. شا کنهیتعمق م شنهادیپ

.  شهیم  شتریمشکل هم ب   ن یا   ره، یکه کتاب جلوتر م  نطوری. و البته هممیبعد سکوت خدا رو دار   و
 .زیچ  چیبوده که بهش مشورت بده. ه  يای بوده، نه نب  یبوده، نه کالم  ییا ینگفته. نه رو   يز یخدا چ

  نا یکننده هست. و اونها اشوکه  کنه، ی ابراز م نجا یدر ا  وب یکه ا یو افکار مشخص احساسات
 هستند.  

  م ی«بگذار اون روز از تقو  گهی«پسره!»، او م  گهیکه قابله م  یوقت  کنه، یروز تولدش رو لعنت م  او
من   د، یدون ینشود.» م ده یدر آن شن شادمانی  «آواز – 7 يه یدر آ ، یپاك بشه.» به وقت شادمان 

 .  ارمی. تولد پسرم رو به خاطر مارمیتولد دخترم رو به خاطر م

شوهران موقع تولد حاضر بودند.   ، یاجتماع یآگاه  ی بود که بنا به نوع ا یتان یدر بر یاون زمان  در
  ا ی  60 ي دهه  ی موضوع حوال  ن ی. اافتادی اتفاق نم  ي زیچ  نی بود که همچ یدرست قبل از اون زمان 

 . ایتان یبود، حداقل در بر 70

  –  خواد یرو م اتان یلِو وب، یرو. ا ی حس سرخوش  ارم، ی م ادیرو به  ي من اونجا بودم، و حس شاد و
  ن ی. به امیگردمی  بر  بهش  ما  و  –آشوبگر رو    يوالیه  نی رو، ا  میعظ  يوالیه   نای  –  8  يه آی  و  3  باب

  ن ی اهست،  یچ قاًیدق نکه یاشاره شده. ا وبیاز کتاب ا 40و  39، 38 ي هادوباره در باب  والیه
 که منتسب به همه نوع شرارت هست.   يموجود نی ا رانگر، یموجود و

که در آن متولد شدم را لعنت کند و واقع شدن را از   ي و آن روز زدیموجود برخ ن ی«بگذار ا -
آرزو   کهیکامل هست. او در حال  ي ، ضّجه و زار3باب  وبی.» بخش دوم کتاب ادیآن سلب نما

نبرد   کی  یعنینبرد،  کی . کندی سواالت را مطرح م  يسر ک یبود،  امدهین  ایکه کاش به دن  کندی م
  11 يه یخدا. او در آ یِاعتقاد او به چگونگ  در حال جوشش هست. اعتقاد او به خدا. مان، یا
 :  دیگوی م

آمدم چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول   رون یاز رحم مادرم نمردم؟ و چون از شکم ب  «چرا
و   بودمی . در خواب م شدم ی و آرام م  دم یخواب ی تا به حال م را یز دم؟یها تا مک کردند، و پستان 
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  ا ب  ا یبنا نمودند،  شتنی خو  ي ها براجهان، که خرابه  ران یپادشاهان و مش. با افتمیی استراحت م
 خود را از نقره پر ساختند.»   ي هاسروران که طال داشتند، و خانه 

  يِ جا  یخودکش ي. صحبت درباره ستین  یخودکش نیاومده. ا ایکه مرده به دن  ياآخر. بچه یال  و
که جاِن خودشون رو گرفتند.    شناختم، ی رو م   یق یحق  ان یحیو مس  مانداران یخودش رو داره. و من ا

دارم که   دهیجهان رو از دست دادند. و من عق نی در ا يحسِّ هدفمند  ، یلیاونها به هر دل 
نجات   تونندمی  – شدند  یخدا، که مرتکب خودکش  يتولدِ تازه  يفرزنداِن دارا  ی عنی –  ان یحیمس

 کنند، و اونها در حضور خدا هستند.   دایپ

  ي زیچ ن ی اون، ا یرو داشتم. ول  ي دست مراسم خاکسپار نی از ا يحضور در تعداد ي من تجربه و
رو بکنه.   نکاری«بگذار خدا ا گهیکه به نظر من داره م میرو دار وبی ا نجای. انجاستیکه ا ستین 

 بودم.»   ومدهین  ایروز رو پاك کنه که انگار من هرگز به دن   نیا  يطور

جانان». «تلخ  دینگاه کن 20 يه ی. به آکنهیصحبت م یبه عنوان بدبخت یاز زندگ  نجایاو در ا خب، 
  یی هاترس  يدرباره  25 يه ی. در آکنهیناله کردن و نعره زدن صحبت م ياو درباره  24 يه یدر آ

  ن بر من واقع شد. و آنچه از آ دم، یترسیکه از آن م یترس رایز« زنه، یکه محقق شدند حرف م
  ی شان ی«مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پر  دهیم  ان ی پا  نطوری.» و ادیداشتم بر من رس  میب 

 بر من آمد.»  

.  میکن  لیمقدس تبدمون از کتاب باب رو به باب مورد عالقه   نیا  میتصور کنم که ما بخوا  تونمی نم
. اِس.  یس   ی. خب، وقت ی ک یتار   ک ی وجود داره.    ییپوچ گرا   نجایوجود داره. ا  ي ادیز   یِ نیبدب   نجایدر ا
 خودش نوشت.   يسوگوار  يتجربه  يهمسرش رو از دست داد، درباره  سیلوئ

حس او رو   نیرو احساس کرد. ا ینیدب ب  نی ماه بعد از دست دادن همسرش ا کیکه  گهیاو م و
مثل   یزندگ ه؟یچ نهایا يمقصود از همه  ه؟یچ نهایا يدر خودش فرا گرفته بود. منظور از همه 

 او رو فرا گرفته بود.  ی حالت نی چن کی  ه»، یمعنی ب  یحس که «زندگ  نی سرابه. و ا کی

به ما گفته    ی از برنامه هستند. حت  یبخش   نهایبه ما وعده داده شده. ا  دن ی«رنج کش  گهیم  سیلوئ
که انتظارش رو نداشته   فتادهین  ی. اتفاقرمیپذی رو م  نیو من ا ان“، یحال ماتم شده ”خوشا به 

نه در    ت، ی. و در واقع گران ید  ي نه برا  فته، یخود آدم اتفاق م  ي برا  یوقت  کنه یباشم. البته، فرق م
که   نهیا ی باشم که اعتقادم به خدا رو از دست بدم. بلکه خطر واقع  نیدر خطر ا  نکهی. نه االیخ

 خدا معتقد بشم.  يدرباره  یخوفناک   يزهایچ نیبه چن
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  نه یوجود نداره“، بلکه ا یی که ”پس اصالً خدا ست ین  ن یدارم ا  میکه از اون ب  ياي ریگجهینت
که   یوقت هینده!“ منظور مردم چ ب یرخودت رو ف ن یاز ا  شتریب  ه؟ینطوری که ”پس خدا در واقع ا

هم    ی به دندانپزشک  یحال حتتابه   ا یآ  کوست“؟یخدا ن   دونمی چون م  ترسم، ی ”من از خدا نم   گنیم
  ي دستهات رو آروم رو  ا ی  یدندانپزشک رو بچسب  یصندل  يکه دسته  ستیواقعاً مهم ن  تند؟نرف

 .»  کنهیمتّه همچنان سوراخ م ، يپاهات بگذار 

  ار یبس اریبابِ بس نیا بله،  رو تجربه کرده بود. یسیانگل یِدندانپزشک سیالبته لوئ خب، 
  ی کی ، «تار88از مزمور    هیآ  نی . مثل آخریکی هست. پر از اندوه، پر از غصّه، مملو از تار  يزیانگغم

 .  کهیتار  ی لیباشه، پس خ یک یتار  د یکه دار یتنها دوست من است.» اگر تنها دوست

  م؟ یباب داشته باش  نیاز ا   د یبا  ی دو سوال بپرسم. چه برداشت  ی کی باب    ن یا  يدرباره   خوام یم  حاال
چهار    خوامی و من م   م؟ی بهش داشته باش  دی با  يکرد یچه رو   ، یحیو به عنوان مس  مانداری به عنوان ا

 رو بگم.  زیچ

مقدس هست. مردان مقدس  خداست، و در کتاب   ي از خطا   ي از کالمِ عار   ی قسمت   ن یاز همه، ا   اول
 نوشتند.  شدند، ی م  تیو هدا یالقدس همراه توسط روح  کهیاون رو در حال 

 سه، ینوی م  قیعهد عت يدرباره  یول  سهینوی م موتائوس یرو به ت ن یکُتُب»، و پولس ا ی«تمام 
.  کنهیاستفاده م »وستوسی«تِئوپن یعنیبخصوص،  ياکُتُب از الهام خداست.» او از واژه  ی«تمام 

 .مینیب ی صبح سرد م کی بازدمِ خداست، مثل اونچه که در   يجه یمقدس نتکِل کتاب 

صبح   کیمثل  یول  م، ی خودمون استفاده کن لیتخ  ياز قوه  دیپس با میهست  دا یما در فلور خب، 
 .  دینیتون رو ببَنفَس دیتون ی و م  نیکشی که شما َنفَس م مونه، ی سرد م

مقدس.  بود؟ کتاب   یچ  جهیو نت  د، ی . خدا نفس کشدینیتون بباون نفس رو در مقابل  دیتون ی م   شما
«به  ن، یخداست، و بنابرا ياز خطا ياز کالم عار  یقسمت نی . ا3باب  وبی بود؟ خب، ا یچ چهیو نت

است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل    دیدر عدالت مف  تیو اصالح و ترب   هیو تنب  میجهت تعل
 آراسته بشود.»   کوین 

اش فکر  درباره  نطوری اوقات ا یوجود داره. من بعض يز یشما چ يمن و برا يباب برا نیا در
.  گذشتی . قبالً خوش مکنمی پرواز م  یل یاز حد. خ شیمسافرتِ ب  کنم، ی سفر م  ی لی. من خکنمی م

  ي تابوت فلز نی ا ي برعکسِ خوش گذشتن هست. شما تو باً ی. تقرگذرهی خوش نم گهیاالن د
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  ی خصوص  ياز افراد خاص هم در فضا یشما هستند، بعض یِشخص  يدر فضا ردمو م دینینشی م
 شما هستند.  

  در   من  مثل  هم  شما  اگه  –   د یشیم  کی کوچ  یلیخ  ي ماهایهواپ  نی که سوار ا  یها، وقتوقت   یبعض  و
 کردم، ی م  ی زندگ   یپیسیسیکه در جکسونِ م  یمثل زمان   ای  د، یکن  یزندگ   ی جنوب   ينا یکارول   ي اکلمبی

. آر. یاز اون س  ی کی  – بود  یک یکوچ يما ی هواپ رفت، ی دِلتا م  یی که به خط هوا  یی مایو اغلب، هواپ
  40متر و حدود  1.5قامت با قد کمتر از افراد کوچک  يبرا  ماهای هواپ ن ای  و  –  ییکانادا ي های جِ
 ساخته شده بودند.  لوگرمیک

  ی قتیپرواز حق يخدمه  ک ی که  میبلند کن نیزم ي مردم و بارهاشون رو از رو  يهمه  م یواخی م و
وجود   ک یچراغ کوچ کی سوت و  ک ی نجات،  ي قهی جل ک ی من،  یصندل  ریکه ز کنه یرو خاطر نشان م

 !  شهیداره که در برخورد با آب، در برخورد با آب، روشن م

  ما یرو با هواپ  یوحشتناک  تراژدي  –  ایدر کلمب  يتِریپرِزب   يسایکل  ناولی  –ما    يسایکل  ياز اعضا   یکی
  ی اون زنده موند. وقت  یبرخورد کرد، ول  نیبا زم مایکشته شدند. هواپ ي ادیتجربه کرد. تعداد ز 

 اقعاًکه اون زنده مونده، و تیواقع   نیبر اون چه گذشته و ا نکهیا ده، یکه در موردش شهادت م
 چراغ دارم.    کی سوت و  ک ینجات،  يقه یجل  کی که  نهی من به ا دی. امرهیگنفس

شما    یصندل   رینه. قراره ز  ای واقعاً اونجا هست    ایآ  نمیواقعاً نگاه نکردم که بب  چوقتیه  د، یدون ی م
  ا ی ی کنار صندل  کیکوچ يسه یک کی  يتو  ياگه ی د ي جا د، ی کالس هست نس یزیاگر در ب  ایباشه، 

 د، یدون ی واقعاً چک نکردم. م  چوقتیبناست که اونجا باشه. من ه یهست. ول  ییجا نیهمچ
چهار دست و پا و   يرو نیی!» و برم پا دیرو متوقف کن زی! همه چدینگفتم «صبر کن چوقتیه

ها با  وقت  ی بعض یشده؟ ول  یمنقض  ایآ نمینگاه کنم که بب خشین بشم، و به تار بگردم و مطمئ
 «خب، خوشحالم که اونجاست.»   گمیخودم م

ممکنه،    ینکنم. ول   دایپ   از یهرگز بهش ن   دوارمیکنم. ام   دا یپ  ازیبهش ن   يروز   کی ممکنه    د، یدون ی م
. و  دینیبب دیتون یتون م. همه وركیویرودخانه در ن   يبشه. مثل اون فرود رو ازیروز ن  ک یممکنه  

شون کنند. همه  دایبود که همه تونستند نجات پ ياالعادهفوق  يهمه زنده موندند. تجربه
  ي رو  د یکه دار دیرو تصور کن یخوشحال  ن یا دیتون ی بودند. م دهیشون رو پوشنجات  يقه یجل

  د، یکشی م رون یو اون رو ب  دیگردی و م  دیکنی و نگاه م  د، یایهادسِن فرود م يرودخانه 

باب   نیا خب، . دیکنی م تیو خب، احساس امن د، یپوشی نجات اونجاست، و اون رو م يقه یجل و
  یهرگز حت کنمی نبودم. فکر نم 3باب  وبیا گاهی نجات هست. من هرگز در جا يقه یبه جل هیشب
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) هستم.  ییرو داشتم. من از نژاد سِلت (نژاد اروپا  يبد   يشده باشم. من هم روزها   کیبهش نزد
از   یعکس ساله بود،  12 ا ی 11که فقط  ی. دخترم وقت مینیب ی رو م وان یل  یخال  يمه ین  شهیما هم

 االغه رو بهم داد.   يور یا

باشه،   یز خوب اگر رو  ، ی داشته باش ی«روز خوب  گفت ی داشت م يور ی تولدم بود. و ا يه یهد  يبرا
  ي وریپدرش هست. پدرش مثل ا هیشب نیداده بود که ا صیکه من شک دارم.» دخترم تشخ

 دارم.  وارید يخونه رو   يناراحت هست. و من هنوزم اون رو تو  شهیهم

  ي من هرگز تو یحساس. ول  يجا يرو گذارهیتو دلم بخندم، چون دست م شهیباعث م شهیهم
 نبودم.   3باب  وبیا تیوضع   ينبودم، هرگز تو تیاون وضع 

  نجا یدر ا وب یکه ا يز یچ خوادی . دلم نمرمیقرار نگ 3باب  وب یا تیوضع  يهرگز تو  دوارمیام
از   یکیبودند.  تیوضع  نیاز فرزندان خدا در ا  یبعض یرو من هم تجربه کنم. ول  کنهیتجربه م

  ي ا ی. ارموبیخود ا یعنیبوده،  تیوضع  نیدر ا ده، یبه خودش د ایکه دن  يافراد نیترخداپرست 
 .  کنهیباب استناد م نیبه ا 20باب  ا یارمدر  ، ینب

باب استناد کرد.   نیکرد، به هم يرو در زندان سپر یاو شب نکهی، بعد از ا20و  19 ایارم در
 بده.  ادیرو به من   يزیچ  خوادیخداست و م ياز خطا يکالمِ عار  نیپس، ا

حساس   کنند، ی تجربه کنند و م تونندی م ان یحی که مس ییزها ینسبت به چ دی ما با نکه، یا دوم
 . ممکنه خودم تجربه نکرده باشم، مینسبت بهش حساس باش دی. ما بامیباش

  ن ینسبت به ا دیبا م، ی رو قضاوت کن گران یبا نظرات و اظهارات خودمون د نکهیقبل از ا یول 
  ک ی تار اریبس يهاگاه یجا نیدر ا  گر، ید اِنیحیو مس گرید مانداراِنی که ا میحساس باش قتیحق

 قرار داشتند. 

  وب یکه ا  کنه یکه خدا عجوالنه مداخله نم  نه یمهمه، ا  شیادآور یبگم و    خوامی که م   يز یچ  ن یسوم  و
 کنه.   خیرو توب 

. یبزن   ی فحر  نی همچ  دی تو نبا  وب، یبگه «ا  وبیکه خدا وارد بشه و به ا  دی انتظار داشته باش  ممکنه
از حدش   وبیبه نظر من ا ا یوجود نداره. حاال، آ یخیتوب  نجای.» در ایگفتیرو م زهایچ نی ا دینبا

  اره ب  نیدر ا یاز حدش عبور کرده. البته که از حدش عبور کرده. بحث وبیعبور کرده؟ قطعاً ا
 . میکنی م  يو با اون همدرد م، یکنی ما درکش م یوجود نداره. ول 
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  ي رو درباره  یسخت  یلی سواالت خ میخوا می ما البته –قادر مطلق  يخدا نی ما، بله، ا يخدا  و
 ما دلسوز هم هست.   يخدا ولی – میخدا در رابطه با درد و رنج بپرس تیشخص

که   دونستی م یول  اورد، یبه زبون ن  ییزهایچ ن ی بوده. او چن ن یمثل ا ی ک یاو در مکان تار  پسر
گفت،   یمان یچه. در باغ جتس ی عنیکاش در اونجا نبود،  يا کردی که آرزو م  ییقرار گرفتن در جا

  دم راه ق  نی در ا  خوادی «دلم نم   گه ی داره م  یسیانگار که خودِ خداوند ع   ست؟»ین   ي اگه یراه د  ای«آ
نکته    نی.» توجه به ارهیدر برابرم قرار بگ  نم، یبی که م   نطوریا  یااله   ریتقد  خوادی بگذارم. دلم نم

 .  کنهینم خیرو توب  وب یو ا  شهیمهمه که خدا عجوالنه وارد نم

وجود    15  ي ه یآ  4  ان یقاعده هست که در عبران   کی   م، یبهش نگاه کن  خوامی که م  يز یچ  نی چهارم  و
ما بشود، بلکه آزموده شده در هر    ي هاکه نتواند همدرد ضعف  میندار  ياکهنه   سیرئ  را یداره «ز

 به مثال ما بدون گناه.»  زیچ

  ينه به خواهش من، بلکه به اراده  کن یاز من بگذرد؛ ل  اله یپ نی پدر من، اگر ممکن باشد ا ي «ا
مرا چرا ترك   یااله  ی چه. «االه یعنیکه رها شدن از طرف خدا  دونستی م  یس یتو.» خداوند ع

 .»  يکرد

خداوند   ت یو مش ییکویکه او از حس حضور خداوند، حس محبت خداوند، حس ن  رسهینظر م به
  ي ز یمن»، انگار که تمام چ  ي من، خدا  ي شده بود. او صدا نزد «پدر من، پدر من»، بلکه «خدا  ی ته

بود که خدا او رو ترك کرده و رها کرده، همون   ن یبود، ا اریکه در اون لحظه نسبت بهش هوش
 داره.    نجایوب در ایه اک یحس

  ز یما بشود، بلکه آزموده شده در هر چ يهاکه نتواند همدرد ضعف میندار ياکهنه  س یرئ را ی«ز
 به مثال ما بدون گناه.»  
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