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 کتاب ایوب 
 دهندگان مزاحم ی تسل   : 4درس  
 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

نگاه   7و  6، 5، 4 يهابه باب  میخوای هست. و ما م وبی چهار از کتاب ا ي درس شماره  نی خب، ا
  6 يهاو بعد باب  فازیال  ی عنی وب، یدوست ا نیاز طرف اول  ی شامل مشارکت 5و  4 ي ها. بابمیکن
 گفتن داره، هست.   ي برا فازینسبت به اونچه ال  وبیواکنش ا 7و 

  10و  9 ات ی، آ15تر هست، و ما از باب او مسن  نکه یاحتماالً به خاطر ا  شه، یوارد م فاز یاول ال  و
به شما    يد ید  کی   نیتر هست. امسن   وبیهست که از پدر ا  دیموسف  يکه او مرد  میشیمتوجه م

  ی مدع  گه، یاونچه که م ي . و او براکنهیهم م یپرحرف یمشارکتش، کم  نی در ا نی . او همچندهیم
 هست.   یااله  قاتمال

«خدا با من صحبت کرده»، مشکل هست.   گهیکه م ی مباحثه کردن با شخص  شه یهم ن؟ یدون یم و
در رنج هست. او کامالً از   وبیکه چرا ا کنهیرو بگه. او کامالً درك م نی هم خوادیهم م فازیو ال 

 موضوع سر در آورده. 

 .  فتهیاتفاق م ینیّبه روش مع  زیهمه چ شهی عدالت هست. هم  يایدن  ا، یو دن  هان، ی ک کائنات، 

هست که    ناتسیبه نام پ  ی. کارتون کنهیکار م  ینیّقانون به طرز مع   نیدر کائنات هست و ا  یقانون 
  ، ي. هرچه بکاريریبگ  ادیاون رو    د یهست که با   ي زیچ  ک ی : «گهیبراون م  ی به چارل   ی در اون، لوس 

و نه کمتر.»   شتر ینه ب . ینیب ی رو م اش جه ینت ، یبکن  ت یزندگ  يتو  ي . هر کار یکنی همون رو درو م
 .»  يغلط از آب در اومدِن حرفت هم بگذار ي جا برا  کمی: «کاش  گهیم یو بعدش اسنوپ 

کار   ی نیکه کائنات بر اساس قانون مع  نهیهست که درکشون ا ياز اون دسته افراد فاز یال  خب، 
 .یکنی همون رو درو م ي که هرچه بکار نهیو اون ا  کنه، یم

جرئت کرده، با تو سخن   یکه «اگر کس کنهیشروع م نطوریالبته او ا گه، یم یچ مینیبب دیایب  و
سه دوست    نیا  ستد؟»ی که بتواند از سخن گفتن باز ا   ستیک  کنیل   د؟یآی تو را ناپسند م  ایآ  د، یگو

 هفته ساکت بودند، و االن وقت حرف زدن اونهاست.    کی . اونها به مدت  دند یهست که رس  یمدت

هالك شد؟ و راستان در کجا تلف   گناه یکه ب  ستکی! کن فکر «االن  –  7 ي ه آی ، 4 باب – 7 يه یآ و
همان را   کارندی و شقاوت را م  کنندی م اریکه شرارت را ش یآنان  دمیشدند؟ چنانکه من د
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  ره یدرست م 8و  7 اتی در آ نجایا  یول  کنه، یم ینیچمقدمه  یدرسته، او کم نه، ی.» و همدروندی م
 مطلب.   اصلسر 

  ، یبکن  یدر زندگ  ي. هر کاریکنی درو م  ، يساده هست. هر چه بکار  یلیخ دن یرنج کش لیدل 
عاقبت عملکرد شماست.   دن، ی . رنج کشدی. شما مسئول عملکردتون هستینیب ی رو م اشجهینت
  ی گناه کرده. ممکنه گناهِ کوچک وبیکه ا نهیا يریگجه ینت نجایماست. در اش یِسبک زندگ  ۀجینت

در زماِن حاضر باشه،   ی باشه. ممکنه گناه  ی باشه، ممکنه گناهِ بزرگ یمتوسط ناهِباشه، ممکنه گ
هرچه که باشه،   ، یباشه که او فراموشش کرده، ول   ی در گذشته باشه، و ممکنه گناه  ی ممکنه گناه 

داره اونچه که کاشته رو درو   وب یکه ا  نه ای –  یات یااله-فلسفی  نظرِ نقطه از – مخمصه  ن یپاسخ ا 
 .  کنهیم

 بزنه. شیکه تو رو ن  گردهی و بر م رسه، یبه تو م یباش  ون یکه مد يز یکارما هست. هر چ نیا

.  د یروی نم  نیو مشقت از زم د، یآی که بال از غبار در نم  رای«ز د، یدقت کن 7و  6 اتی، آ5باب  به
 .» پردی ها باال مچنانکه شراره  شود، ی مشقت مولود م يبلکه انسان برا

  د یبکش  رون یب   یاونها رو از متن اصل  دیتون ی وجود دارند که شما م  وب یدر کتاب ا  ياد یز  ات یآ  حاال، 
  ی در متن  اتی آ  نی ا  ولی   –  دی انجام بد  ات یآ   نیهم بر اساس ا   یکامالً اصول   يها موعظه   دیتون می   و   –

  فاز یهست. ال   اتیاز همون آ  یمثال   ن یهستند، و ا   ی کامالً متفاوت  یمعن  ي که گفته شدند، اغلب دارا
براش وجود   یلیبلکه دل  شه، ینازل نم ينطور یخب، بال که هم د»، یآی «بال از غبار در نم  گه؟یم یچ

.  یکنی همون رو درو م  ، يساده هست. هر چه بکار  حشیاره، و توضبراش وجود د  یحیداره، توض
 . ادیش نمیپ لیدل ی . مشکل، ب ینیب ی همون رو هم م يجهینت قاًیدق ، ی بکن  یدر زندگ  يهر کار 

  ي برا  ی ات یااله  یفلسفه، و به عنوان روش  ک یبه عنوان  م، یکنی م  یقاعده چه برداشت ن یاز ا خب، 
  ي فرزندش رو از دست داده، همه   10  يهمه   وبی که ا  دیداشته باش  ادیو به    وب؟یا  ۀ درك مخمص

داره، که داره    ياي مار ی و ب   ده، یرو هم از دست م  شیثروتش رو از دست داده، و االن داره سالمت
 .  کنهی م دیرو تهد  جونش

درسته. تا   ي که تا حدّ  نه یگفت ا د یکه با ي زیچ ن یاول  کنمی فکر م م؟یازش بکن د یبا ی برداشت چه
، 6 ان یدر غالط نیمقدس اومده. ادر کتاب  نی . ایکنی درو م ، يداره. هرچه بکار  قت یحق يحد

بکارد،   یکه آنچه آدم  رای کرد. ز توان ی خدا را استهزاء نم  د، یمده بیهست، «خود را فر 7 ي هیآ
 .  گهیرو م ن یرا درو خواهد کرد.» پولس ا همان 
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  ياجه یو چنان نت نیداره. اگر چن یکه عملکرد شما عواقب  میدیم ادیمون رو به فرزندان  ن یا ما
. در جهان قانون علت و معلول  دیانجام داد ي که چه کار دینگاه کن دیچون با د، یداد، تعجب نکن

. میدیم  ادیمون هم  و به فرزندان   میو ما توقعش رو دار  کنه، یعمل م  یوجود داره که به طور عموم
و   ینیدیبر هر ب  شودی غضب خدا از آسمان مکشوف م رای«ز  گهیم 1باب  ان یولس در رومپ

 .» دارندی باز م  ی را در ناراست یکه راست یمردمان  یناراست

  ي جه یدر نت  ن یو آشکار شدن غضب خدا در جهان وجود داره؟ ا  ت، یحضور، موجود  يبرا  یلیدل   چه
 .  ادیخداست که م يِگناه هست. داور 

 او در قبالِ گناه.   تیالعملِ قدوسالعمل او هست، عکسعکس  یِّ خشم خدا، تجل ظهورِ

. به عنوان مثال، کتاب دوم  میمقدس انتخاب کنرو از کتاب  یبخصوص يها مثال میتون ی ما م خب، 
رو به   ناداب یو اون داستان عزه و تابوت خداوند. شما پسر اب  رسه یبه خاطرم م 6باب  لیسموئ

آورده شده   ان ینیفلسط ن یتابوت خداوند رو که از سرزم م، یعاری يهقری مردان  که – دیدار  ادی
 . راندی ارابه رو م  و، یو او با برادرش، اخ –او قرار دادند  يرو در خانه  دبو

و تابوت خداوند مظهرِ   گذارند، ی نو م ياتابوت خداوند رو در ارابه  نی که اونها ا دیدار ادی به
هست و به تمام معنا، سمبل حضورِ خودِ خدا   ی با ارزش  یمذهب يایاش يِ. محتو حضورِ خداست

بودند، اون رو گرفته   ده یاون رو دزد  ان ینیاجتماع تعلق داشت، و فلسط  ۀمیتابوت به خ  نیبود. ا
 بودند. 

  توضعی من  خب،  –ارابه قرار داره  کی هست و در پشت  میحاال در راه بازگشت به اورشل و
  و   –وجود داره    ياد یاندازِ زدست   ی جنوب   ينایدر کارول   یول   دونم، ی نم   دای در فلور  نجا یها رو اجاده
  ي و خطر وجود داره که ر نی و ا خورهی تکون م یو تابوت کم فته، یها مچاله ن یاز ا یک ی داخل  ارابه

.  کشهیو م  زنهیکه تابوت رو نگه داره، و خدا اون رو م  کنهیو عزه دستش رو دراز م  فته، یب   نیزم
  م؟یدیم  حیرو توض نی ما چطور ا

و خارج از    ، یمقدسکتاب   یِنیب خارج از جهان   ، یمقدسچهارچوب کتاب   کی واقعه، خارج از    نی ا  البته
  نی اون رو در دروِن ا یهست. ول  حیقابلِ توض رِیخدا، غ تی نسبت به قدوس فرضش یپ ک ی

رو به دست آورد که مستحقّش بود. او   يزیخب، عزه چ م؟یدیم حیچطور توض ، يفکر يقلمرو
  ن یا  ي تابوت خداوند رو لمس کنه. همه جا ستیبای نم  چکس یرو لمس کنه. ه بوتتا ستیبای نم

 داستان اشتباه بود.  
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اون رو لمس    ستیبای نم  چکسیو ه  گرفت، ی گاوان قرار م  يارابه   ي رو   ستیبای خداوند نم  تابوت
 . خب، پس او آنچه که کاشته رو درو کرده.کردی م

هست،  ق یداستان مربوط به عهد عت ن یا  دی. ممکنه شما بگمیبر دی با هم به عهد جد د یایب  خب، 
هالك   گناهی که ب  ستی که «ک کنهیمطرح م 7 ي ه یآ 4در در باب  نجایا فازیکه ال  يافلسفه  نیا

 «راستان در کجا تلف شدند؟»   ا یشد؟» 

ما   که یبوده باشه، در حال  قیدر عهد عت ياقاعده  نی ممکنه ا د؟یدون ی . ممیبر د یبه عهد جد دیایب 
دوره   ن یو در ا  ره، یو سف  ا ی، و حنان 5به اعمال رسوالن باب  د ی. و برمیهست د ی عهد جد ي در دوره 

  ادهاستف یرو به صورت اشتراک زیکه اونها همه چ یزمان  د، یعهد جد يسا یکل خِیتار  لیاز اوا 
 . فروختندی م تر، عیوس ییِسایکل ۀ جامع  نی منفعتِ ا يخودشون رو برا   یی و تمام دارا  کردندی م

متعلق به   کنمی کرده باشه. فکر م دا یادامه پ سایکل ی در زندگ تیوضع  نی که ا رسهینظر نم به
 ي درباره  يد یدروغ سف رهیو سف ایهست. و حنان  میدر اورشل سایکل یِزندگ  يه یاول  ياون دوره 

  ی ک ی ن ی. و خدا استین  ياي گناه چندان جد  نیا  د، ی. ممکنه فکر کنگنیقطعه مِلک، م  کی ارزش 
 .  کشهیو م  زنهیرو م  یک یاون  دو بع 

همون    نی هست. ا  کاستیپنت  ة زند  ۀ موجود در حافظ  يسا یکل  ن یهست. ا  د یعهد جد   ي سایکل  نی ا  و
به   دیای«ب  گنی. مردم مدادندی داشتند و معجزه انجام م  ایهست که رسوالنش عطا ییسایکل

 .»میبرگرد هیاول   يسا یکل طیشرا

ارزشِ مِلکشون رو   نکهیکه خدا مردم رو به خاطر ا میبرگرد 5به اعمال رسوالن باب  د یایب  خب، 
 .  کشهیو م زنهیپر نکردند، م حیفرم، صح يتو

با عنوان مجازاتِ   يزیل هست. اونها اونچه که کاشته بودند رو درو کردند. چاص ک ی نی ا خب، 
  ی مجازاتِ آن   ک ی هست.    ه یتنب  ی نوع   دن ی. رنج کشگهی داره م  فازیکه ال   هی زیچ  نی وجود داره. ا  یآن 

کردن به مالقات  هیو با تنب اد، یهست. او به مالقات م یخدا هست. خدا عصبان  يِهست. داور 
 . ادی. او با فرستادن رنج و عذاب، به مالقات مادیم

  کی درسته. حاال،  يتا حد ن یکه ا  نه ی. منظورم اادی به مالقات م ش، ی کردن آزما لیبا تحم او
در چهارچوب   ، یحیمس ینیب در چهارچوب جهان  ی ول  کنه، ی رو قبول نم نی ا ی حیمس ریغ یِنیب جهان 
 دارند.   یاعمال ما عواقب   نکهیبه ا م، یدار ده یعق  نیما در واقع به ا   ، یمقدسکتاب  یِنیب جهان 
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که ما اون رو به عنوان مثال در شام خداوند، با هم   سهینوی رو م ياقطعه ان یبه قرنت پولس
  ي برا  ياونها به نحو   نکهی ا   تا  کنه، یم  گهید  يزهایو چ   یی به خودآزما  قیکه مردم رو تشو  م، یخون ی م

قسمت در   ن یباشه. او در ا  محورل یو انج محورح یبشند، که مس کیشراکت به شام خداوند نزد
که   کنهیم يادآور ی. پولس به ما کنهیم يادآوریبه ما  11و بعد در باب  10باب  ان یاول قرنت

مالقات خدا   نی . اهستمجازات  کی  ن یمردند. و ا های هستند و بعض ماریدر قرنتس ب  هایبعض
 و در عدالتش اومده.    تیرو کرده. خدا در قدوس نکاریهست. خدا ا

ها هست  وقت  ی. بعضدهیم میمقدس تعلهست که کتاب  يز یچ نی ا یرو باور نداره، ول  ن یا ایدن 
هست که    یسوال   نیتراحتماالً مهم   ن یمرد؟ ا   یس یدرسته. چرا ع  ي تا حد  ن ی. ا فتهیاتفاق م  نی که ا

  عت یشر نیبود. او معصوم بود. او هرگز از قوان  گناهی مرد؟ او ب  یسی. چرا ع دیبپرس دیتون ی م
 نکرد.   یچیپسر

اصل هست. هر چه   کی  نی مرگ، مزدِ گناه هست. ا ره؟ یبم دی با یسیعادالنه هست که ع  چرا
گناه  . مرگ، مزد یکنی مرگ رو درو م  ؟یکنی درو م يز یو چه چ ، یکنی . گناه میکنی درو م ، يبکار

  ی سیکه همون مرگه. پس، چرا ع  کنه، یم  می. مزدها رو تقسکنهی کردنه. گناه، مزدش رو پرداخت م
  مُرد؟

  د یدر جهان وجود نداره. نبا  یکه عدالت  نهیپرسش فقط دو پاسخ وجود داره. جواب اول ا  نیا  يبرا
 . دیتوقع عدالت رو داشته باش

و    بیعی ب   یزندگ   ک ی  دیتون ی . م دیکن  یزندگ   تی لدر کام  دیتون ی . مدیباش  گناهیفرد ب   کی  دیتون ی م
  ی چون عدالت  رسه، یبه شما م هاي . باز هم بدرسهیو باز هم مرگتون فرا م د، ینقص داشته باش

  21: 5 ان یجوابِ دوم قرنت ن یهست. ا  یلیمطمئناً جواب انج ، يوجود نداره. جواب بعد ایدر دن 
 بود که او مستحق مرگ بود.  ن یا ی س یمرگ ع لی. دل سته

  ي گناهکار  نیلوتر، «او بزرگتر نیمارت يکه مُرد، گناه محسوب شد. خب، به گفته  يادر لحظه  او
.» خدا گناهان ما رو به حساب او گذاشت، و در اون لحظه، او مستحق  دیبود که جهان به خودش د 

از عدالت هست و منظور   ی اصل ن یهست که مرگ به سراغ او اومد. ا  لیدل  ن یمرگ بود. به هم
 درست هست.   يتا حد   فازیکه اصلِ ال  نه یمن ا

نادرست هست. به عنوان مثال   يتا حد  نیاصل همچن نیغلط هم هست. ا يالبته، تا حد یول 
زاد بود. و  که کور مادر میخون ی م يمرد يکه درباره  ییجا د، یریرو در نظر بگ 9باب  وحنای لیانج

  ن ی او؟ خُب، شما در ا  نی والد  ایشخص    نیگناه کرد؟ ا  یکه، چه کس  پرسندی م  یس یشاگردان از ع

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

6 

نفر گناه   ک یسوال نهفته هست؟   نیدر پسِ ا  ي ز ی. چه چدیشیاستنباطِ شاگردان م متوجهسوال 
 نفر گناه کرده.   کیهست که    نی ا ، يکور نیا  يبرا ح یکرده. تنها توض

خدا بر او   میمستق يِداور  ن یگناه کردند، و ا  ي او به نحو  نی والد ایمرد گناه کرده،  ن یخود ا ای
 هست.  

  ست ین   نیا  یسی. حاال، منظور عستین   نهایاز ا  چکدومیه  نکه، یا  د؟یاریم  اد یرو به    یس یپاسخ ع  ایآ
  ن ی معصوم بودند. نکته ا نشیکه والد ستیهم ن   نینکرده. منظورش ا  یمرد هرگز گناه نیکه ا

مرد،  نی ا نی گناه والد ایمرد،  نیگناه ا نیب  یمیهست که ارتباط مستق نی ا  یسی. منظور عستین 
 وجود نداره.  کنه، یکه او داره تحمل م یمرض ن یاو 

  ي «بلکه تا اعمال خدا در و  نش، یقرار داره. نه او مقصر هست و نه والد ي اگه ید ي در جا حیتوض
که ما هنوز هم   شهیالعاده مفوق  یبه داستان  لی . و او تبددهی او رو شفا م یس یظاهر شود.» و ع

  ه . خدا ازش استفاده کرد تا ب میدر موردش صحبت کرد نجایکه هم میاریم ادی. به میاریم ادیبه 
در دستان خدا   يالهیثل وسمرد م نیاز اون استفاده کرد که ا يبده. خدا طور میتعل گران ید

 باشه.   گران ید تیو ترب  میتعل يبرا

همون «خارِ در جسم» هرچه که بود. و سه   د، ی ریدر نظر بگ 12باب  ان یرو در دوم قرنت پولس
  چ یقسمت، ه ن یمرض از او برداشته بشه. در ا نیکه ا  کنهیمرتبه، پولس سه مرتبه دعا م

از طرف   ی خارِ در جسم، هرچه که بوده، مجازات  ن ی مرض، ا نی وجود نداره که ا ن یبه ا  ي ااشاره 
 خدا بوده.  

اون   یینایکه ممکنه ب   کنندی افراد فکر م یباشه. بعض ن یاز ا  یدر متن وجود نداره که حاک  يزیچ
  ي از داور  یمالقات بخصوص  نکهیاز ا   ياکه بود، در متن نشانه  يزیهر چ  یباشه. ول   زهایچ  نجوریا  ای

دوست    اوندهرکه را خد  را ی«ز  د، یریرو در نظر بگ  6  ي ه یآ  12  ان یعبران   ا یخدا بوده، وجود نداره.  
که   ی.» بله، خداوند کسزندی م انهیو هر فرزند مقبول خود را به تاز  دیفرمایم خیتوب  دارد، ی م

 . کنهیم خی. اونها رو توب کنهیم  ب یدوست داره رو تأد

هالك   گناهیکه ب  ستی«ک د، یاربی خاطر به – 7 يه یآ 4باب  وبای  در –قسمت  نی در ا نجا، یا یول 
  ي برا وبیاعتراضات از طرف ا نی. تمام ا ستین  گناهیب  وبیهست که ا  نیا فازیشد؟» داللتِ ال 

   ه؟یچ  وبی. و واکنش ا کنهی موضوع شک م نیداره به ا  فازی. خب، ال گناههیهست که اون ب   نیا

 :میبرگرد  14 يه یبه آ دیای. ب دینگاه کن 7و  6باب  به
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. اما برادران  دیدل از دوستش ترحم است، اگرچه هم ترس قادر مطلق را ترك نما شکسته   «حق
  فام اه یس خی. که از گذرندی که م هاي واد يدادند، مثل رودخانه بیمن مثل نهرها مرا فر

. و چون گرما  شوندی نابود م رود، ی که آب از آنها م ی است. وقت یو برف در آنها مخف باشند، ی م
داخل   ابان یو در ب  شوند، ی از راه خود منحرف م ان ی. کاروان گردندی م  دی خود ناپد ي جا  ز شود، ا

آن را داشتند. از    دیسبا ام  يهابه آنها نگران بودند. قافله  مایت  ان ی. کاروان گردندی شده، هالك م
  د، یاکه االن شما مثل آنها شده   رایو شرمنده گشتند. ز  دندی. به آنجا رسدندیخود خجل گرد  دیام

 .» دیو ترسان گشت دی دید یبتیمص

 شه یشروع م ره، یو م ادیتوفان هست که م کیمثل  فازیکه ال  گهیداره م  وبی. و ا اتیآ يادامه  و
 .  شهیم دیو بعد ناپد

  ی لیگفتن داره. از خودش خ يبرا  يادیز  يزهای. چزنهیحرف م یلیورّاج هست. او خ یکم  فازیال 
  ي درد  چیبه ه  فازی. ال کنه ی بهش نم  یکمک   فازیال   يهاکه حرف   گه یدر پاسخ م  وبیمطمئن هست. و ا

«پس انسان  گه یاز مزمور هشتم هست، که م يد یوجود داره، که تقل يد یتقل نجا ی. در ا خورهینم
   ؟» ییکه از او تفقد نما  آدمی و بن ، يادآوری او را به   که ستیچ

به   دیایب  ؟»، ی«تا به ک گهی. اون موبیپاسخ ا ي درست به انتها د، ینگاه کن 21 يه یآ 7باب  به
 :میبرگرد 19 يهیآ

مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برم. من گناه   ؟یگردان ی چشم خود را از من بر نم یبه ک «تا
انگار   ؟»، ياچه مرا به جهت خود هدف ساخته  ي چه کنم؟ برا آدمیپاسبان بن ي کردم، اما با تو ا 

 کرده باشه.   يریگکه خدا پشت او رو هدف 

  ؟ يسازی را دور نم   میو خطا  ، يآمرزی نم  ام؟ و چرا گناهم را شده   ن یخود بار سنگ  ي که برا  ي حد  «به
 کرد و نخواهم بود.» یو مرا تفحص خواه  د، یکه االن در خاك خواهم خواب  رایز

  ی «وقت   گه یهست که داره م  ی به کودک   ه یشب  باًی تقر  د؟یدون می   –   گه یداره م  وب ی انگار که ا  باً یتقر
  ن یدر چن ياهر بچه  د؟یدون می  – بودم  ک ی که کوچ ی وقت ادیم ادم ی .» شهی برم، دلت برام تنگ م

 سخته.    یوجود داره. زندگ یاز خونه فرار کنه. مشکالت  خوادی که م رهیگیقرار م يالحظه

و توش چند تا   بستمی رو م  یکوچک فیکه ک ادیم ادمی. لیقب نی و از ا فتهیم یخانواده اتفاقات در
در   يز چی احتماالً –رفتم  چیپ نیاز جاده تا سر اول  ادهیگذاشته بودم، و پ یدن ینوش کی کلوچه و 
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  سف برگشتم و رو به مادرم گفتم «از رفتن من متأ ادمه یگفتم،  ادمهی و  – متر بود  100حدود 
 .کردی .» و اون داشت با ترحم به من نگاه میشیم

بعد، خواهرم اومد   قهی دق 20حدود  ورد شدم و همونجا نشستم.  چیمن از پ د؟یدون ی البته، م و
در آخر حرفش داره    نجایا  وب یانگار که ا   باً ی.» و تقرمیبر  ا یوقت خونه رفتنه، ب   گه یو گفت «حاال د 

  فاز یال  يهااو به حرف  گه؟ یم یداره چ  نجایدر ا وبی.» ا شهیبرم، دلت برام تنگ م ی«وقت گهیم
  ی که به نوع  یدگاه یداره. د یاز زندگ یسطح اریبس یدگاه یکه د هیدمر فازیو ال  کنه، یگوش م

 آسونه.   ار یبس دنشیو فهم ده، یو سف  اهیس یلیخ

وجود نداره.   يخاکستر يوجود نداره. منطقه  ی راحته. عالمت سوال  یل یکه درکش خ یدگاه ید
  دن یخودش جا بده. رنج کش ینیب جهان  ۀمرد نتونه اون رو در جعب نی وجود نداره که ا يزیچ

  ی درسته. بعض   يتا حد   نیکه ا   گمیبه طور ثابت، و بدون استثناء. و من م  شه، یمعادل مجازاته، هم
 .  دیاگر شما عامدانه گناه کن نطوره، یمها هوقت

داره.    یعواقب   ینداره. هر گناه   يای عواقب اون گناه هم معن   يکردن درباره   ت یحالت شکا   نی ا  در
که در تناقض با   يای . فرضاً، اگر شما به خاطر سبک زندگدیکنی همون رو درو م  دی هرچه بکار

که باعث   دی کن یاز زندگ ینیسبک مع  میمثالً خودتون رو تسل د، یبش يمار یکالم خداست، دچار ب 
 . دیخودتون رو سرزنش کن دیبه شما بشه، خب، فقط با ی جنس  يمار یب  کی  نتقالا

وجود داره، بخشش وجود داره،    یح ی. شفقت وجود داره، محبت مسمیکنی م   ياحساس همدرد  ما
  ي اتفاق برا  نیدرك کنم! چرا ا  تونمی«من نم  دیو بگ   دیایب   دیتون ی نم  یوجود دارند. ول   نهایا  يهمه 

و   دی کرد یو بار زندگ  بندی هست؟» خب، شما ب  رمنصافه یغ نقدریا یمن افتاده؟ چرا، چرا زندگ
  د یاعمال شماست و با يجه ینت نی. ادیخودتون رو سرزنش کن دی. بادیشد  يمار یب  کی  اردچ

 . دی رو قبول کن تشیمسئول 

 امدِیشما نبوده. پ  ریتقص  يمار یاون ب   ؟یچ  د، یشده باش  يمار یانتقال خون دچار ب   قیاگر از طر  یول 
در هر دو حالت   يمار ی. ب دیرو دار يمار یب  نی. شما همچنان استین  د، ی که شما کرده باش ي کار

هست   يزیاز اون چ ترده یچیپ ی. زندگستین  ی ک یهست و اون  گناهیب  یک ی یهست، ول  کسان ی
 .  گهیم  نجایفاز داره در ایکه ال 

  ي شتریب  اتیموضوع رو با جزئ نی ا د یما هم با شن، یوارد م وبیدوستان ا يه یبق ی وقت خب، 
هستند؟   یچ م، یریبگ فاز یال  یاظهار نظر مقدمات  نیاز ا میتون یکه م ییهادرس  ی. ول میکن یبررس

  ن یاجازه بد   ا یدر اشتباه باشند.    تونندی هم م   تیّ حُسنِ ن   ي دارا  نِی مشاور  نکهیا  ک، ی.  زیخب، دو چ
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  ت یّحُسنِ منظور و حُسنِ ن  يدارا اِنیحیدر اشتباه باشند. مس تونندی م ان یحیتر بگم، مسساده
  ي زیکنند، آنال   لیو تحل  هی رو تجز  تیمداخله کنند، موقع   تونندی در اشتباه باشند. اونها م  تونندی م

 اشتباه کنند.    یاز اون ارائه بدند، ول 

به  م، یدون ی رو م نیهست. و ما ا یکامالً در گمراه  فازیباشند. ال  یکامالً در گمراه تونندی م اونها
  ن ی مقدمه ا نیبه ما گفته شده. کارکرد ا یدر بخش مقدمات نی. اگهیرو م نیخدا ا  نکهیخاطر ا

 او، گناهش نبود. دن یرنج کش لیخداپرست بود و دل  يمرد وبیبود که به ما بگه ا

که در   نطوریهم دیهست که اون رو با یدرس  کی  نی وجود داره، که ا نجایهم در ا يگر ید درس
 . میباز کن م، یریجلو م وبیکتاب ا يمطالعه

  ي برا وبیا ای. آستی. افکار او، مشابه افکار ما ن ستیما ن  يهاخدا، خب، مثل روش  يهاروش 
هم به   وب ی هم جوابش رو ارائه نکرده. و خود ا فاز یداره؟، نه، نداره. و ال  یسوالِ «چرا؟» جواب 

 . دهی از اون نرس یدرك کامل 

خدا مثل   يهاببره که روش  یپِ  گهیبار د کیکه  دارهی گام بر م ریمس نی حاال او داره در ا و
تموم   نطوریرو ا کیبخش کوچ نی. او استندیو افکار او مشابه افکار ما ن  ست، یما ن  يهاروش 

  ي ها به حرف  گهیو د کنه، ی.» او داره با خداوند صحبت میشیکه «از رفتن من متأسف م کنهیم
  اونها  و  – هستند    زیترحم برانگ  یلخی  االن   که  –  دارهی و او مشکالتش رو بر م  کنه، ی گوش نم  فازیال 

   . دهیقادر مطلق قرار م يخدا  ي پاها شِپی رو
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