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 کتاب ایوب 
 من زنده است   یِ ول   : 6درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

. و اگر شما  میهست 19و  18 يها باب  وبیشش هست، و ما در کتاب ا يدرس شماره  ن یخب، ا
و   وبیدر کتاب ا ات یآ نی از آشناتر یک یاحتماالً  نها یا د، ینگاه کن 19به بعد از باب  25 ات یبه آ
 مقدس هستند.  در تمام کتاب  دیشا

خواهد برخاست. و بعد از آنکه   نیآخر، بر زم ام یمن زنده است، و در ا یِکه ول  دانمی من م  «و
.  دیخود خواهم د  ي. و من او را برادیخدا را خواهم د   زیپوست من تلف شود، بدون جسدم ن   نیا

در اندرونم تلف شده   میها. اگرچه گُردهيگریو نه چشم د  ستیو چشمان من بر او خواهد نگر
 باشد.»

هَندل آشنا   کی جورج فِرِدر ينوشته  ح» یکتاب «ماش ق یاز طر ات ی آ نی ما با ا يالبته همه  حاال، 
 . میهست

در ذهن شما دور بزنه، همونطور    ياقه یمن زنده است» چند دق  یِسرود «ول   ي هااالن ُنت  دیشا  و
که   ، یلکه در دو تا از جلسات قب م، یاریبه خاطر ب  دیایذهن من هست. حاال، ب  ياالن تو نیکه هم

  ست» ین   یما حَکَم   ان ی: «در ممیرو نگاه کرد  33  يه یبود، ما آ  شیپ  يدر جلسه  9بار از اون باب    کی
 ما بود.»   ان یدر م یکاش حَکَم  ي«ا  یعنیآرزو باشه،  کی که ممکنه 

مرا    يخون مرا مپوشان، و استغاثه   نیزم  ي«ا  د، ی بر  19و    18  اتی، به آ16بعد، اگر شما به باب    و
گفت ادعاش رو مطرح   شه یم ا ی ، يدعو  يخواستار عدالت هست. او اقامه  وبیآرام نباشد.» ا

اگر   یبشه. حت دهیاو شن يکه ادعا  خوادیداره که در مقابل خدا ارائه کنه و م یی. او ادعاکنهیم
  ن ی خودش، و همچن يهان عدالت براکنه. او خوا دایکه ادعاش ادامه پ خواد یم ره، یقرار باشه بم

االن   نکی«ا: 19 يه یاالن» در آ  نکی. «انهیبیخودش رو در اون م  وبی هست که ا یجهان  يبرا
 کن یل  کنند، ی . دوستانم مرا استهزا منییعلیشاهد من در آسمان است، و گواه من در اعل زین 

  ي که برا  آدمی مثل بن کند، ی انسان نزد خدا محاجه م ي برا ا ی. و آ زدیری چشمانم نزد خدا اشک م
 د؟»ینمای خود م  يه ی همسا

  د یای. و حاال، ب میشاهد دار کی  16در باب  نجای. ا میحَکَم دار کی 9. خب، در باب اتیآ يادامه  و
 . میدار  ی وَل  کی که در اون  میبرگرد 19به باب 
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  ی داره از خدا دادخواه  وب یکه ا م یریاول از همه بپذ دیای. حاال ب یوَل  کی شاهد،  کی حَکَم،  کی
ثروتش    ي. او ده فرزند از دست داده، همه کنهی م  یادعاش از خدا دادخواه   ي. او داره برا کنهیم

خودش رو از دست داده، او در حال مرگه، پوست و استخوان شده،    یرو از دست داده، او سالمت
چه   نی «ا گهی و م کنه، یادعاش استدالل م  يخدا براخودش به حضور  یگناه ی ب  يداره درباره  و

 هست؟»    یعدالت

. او توقع داره که خدا  خواد یو جواب م شه؟»یرو کرده، چطور عادل محسوب م نکاریکه ا یی«خدا
کلمه هم حرف   ک ی خدا   یول  م، یهست  19که ما در باب  نه یاز موارد ا ی کی با او صحبت کنه. البته 

 با من و شما.  یصحبت کرده، ول  2و   1 يهانزده. او در باب 

 .  فتهیاتفاق م  طان یخدا و ش  ن یب   وب یکتاب ا  ي که در ابتدا  ي اهمون مکالمه   ده، یاونها رو نشن  وب یا

خدا صحبت   شه، یمربوط م وبیکه به ا ییباشه، پس تا جا  دهیشن وبینبوده که خود ا يزیچ اون 
به رشد کردن در ذهن   کنهیکه شروع م ينکرده. خدا ساکت هست. سکوت خدا، همون فکر

اگر هم گوش  نکهیبدتر از اون، ا ای. کنهیخدا گوش نم نکه یشما، در جان شما، در روح شما، ا 
 .  دهی نشون نم ی. او واکنشدهینم یتیاهم کنه، یم

  ر یغافلگ  یمن زنده است» به نوع  یِکه ول   دانمی معبارت که «من    نیبودِن ا  مقدمهیب   ن، یبنابرا  و
هست. در   وب یا یالقدس در زندگعملِ روح  نیکه ا  کنمی من فکر م ست؟ین  نطور یست، اکننده

 . 19در باب    نجای، و ا16، در باب  9هم وجود داره. در باب    ییاز روشنا  یلحظات   ، یکی تار  نی اعماق ا

  ن ی هست. ا  ي اژهیو  یلیخ يکلمه  نی ا«گوئِل» هست.  يِعبر  يدر واقع کلمه  » ی«وَل  يکلمه  ن یا
که   دیدار  ادیاستفاده شده. و به  یهست که از اون در داستان روت و بوعَز و َنعوم ياکلمه 
 کنند، ی آخر. و دو پسرش ازدواج م یو ال  رهیبه موآب م لحم، ت یدر ب  یبه خاطر وجود قحط ینعوم

 .  شهیم وهیو او ب  رهیمی و شوهرش هم م د، رن یمی و دو پسرش م 

  ي و جمله   لحم، تیبه ب   ی و تقاطعِ منته   گرده، یاز عروسانش بر نم  ی کیو    گرده، یکه اون بر م  یوقت  و
تو   يقوم تو قوم من و خدا کنم، ی منزل م ، یکه منزل کن ییو هر جا میآی م يکه رو  یی«هر جا

 .  میروت رو دار زیانگداستان شگفت  نیآخر؛ و خب ا  یمن خواهد بود»، و آل  ي خدا

و   -تعهّد  يکه دارا  شاوندیخو  یِول  کی  م، یخوری بر م »یداستان، به موضوعِ «وَل  ن یدر وسط ا و
 و اون خانواده هست.   ، ینعوم يشده شوهر فوت  ، ینسبت به نعوم -  یتکفّل قانون 
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  ن یتعهّد هست. در ا يهست. او دارا  شاوند یخو یِ ول  ک ی  ي به نحو ملک، یال  ، یشوهر نعوم برادرِ
  ی تکفل قانون  يکه دارا  ی اش مراقبت کنه. کسخانواده يوهیاو متعهد هست که از ب  ژه، یمورد و

شما   ازات یبه حقوق و امت نکهیاز ا نان یاطم يعدالت، و برا  ي ادعا يمراقبت، برا ي هست برا
 .  لیقب نی از ا یی زهایگذاشته بشه، و چ  ماحترا

«من   ی عنی گه یم نجا یدر ا وبیکه ا ي زیکه چ میباشه که فکر کن  ن یا  دیمتن نبا ن یما از ا برداشت
  وب ی. منظور ا امرزه»یباشه که گناهان من رو ب  یکه «کس  نهیمن زنده است»، ا یِکه ول  دانمی م
گناهان او رو ببخشه. او   ی که کس کنه ی . اون داره استدالل نمستین  نی او ا  ي. ادعا ستین  ن یا
موضوع او شفاعت   يبرا یکه کس نهیداره ا ازیکه او ن  يز ی. چگناههیکه ب  کنهی استدالل م ارهد

 کنه. 

  18قطعاً باب  نه یزم شی پ ن یوجود داره، و خب ا  19باب  يبرا ی کامالً مشخص ينهیزمش یپ حاال، 
  نجا یدر ا ی . و بلدد شوحیبلددِ شوح ی عنیاز طرف بِلدَد هست،  یمشارکت 18هست. و باب 

هست که   یی هااز اون موعظه  ی کی و  ره، یگیرو در بر م 18باب  ی که تمام  ده یرو انجام م  ياوعظه م
که بهش   خوامی. و مر»ی گاهِ شر. «مسکن ر»یگاهِ شردارم اسمش رو بگذارم «مسکن  وست من د

 . مینگاه کن

  ي ه یاز آ د یایکشان در حال حرکت هست. خُب، ب که کشان  کشه یم ریرو به تصو  يرمردیاو پ خب، 
 :میشروع کن 2

نمود. چرا مثل   میو بعد از آن تکلم خواه  دیتفکر کن  د؟یگستران ی ها مسخنان، دام   يبرا  یبه ک  «تا
  ، یکن یرا پاره م شتنیکه در غضب خود خو  يا م؟ییو در نظر شما نجس نما  م؟یشمرده شو میبها

 خود منتقل گردد؟»   يصخره از جا  ا یمتروك شود،  نی به خاطر تو زم ایآ

و   ا، یدن  يکه، کل فلسفه  گهی به بلدد م وبیکه ا رسهیبه نظر م گه؟ یم یکه اون چ  د یهست متوجه
 مطابقت کنه.   وبیا  يبا ادعا  نکهیا ي دگرگون بشه فقط برا دیبا ، یکل قالب نظام جهان هست

نور   شان یآتش ا يخاموش خواهد شد، و شعله ران یشر یی بشه؟ «البته روشنا  نطور یا  د یبا چرا
با برخورد    رشیو در مس  ره یکشان راه مکه کشان   کشه یم  ر یرو به تصو  يرمردینخواهد داد.» او پ

قوتش تنگ   يها«قدم  گه، یم 7 يهی. او در آرهیو غ فته، یم نیو به زم خورهیبه موانع، تلو تلو م
خود در دام خواهد افتاد،    ي هاي به پا   را یخواهد افکند. ز  ریمشورت خودش او را به ز. و  شودی م

او را خواهد گرفت. و دام، او را به زور نگاه خواهد    يها راه خواهد رفت. تله پاشنه تله   يو به رو
از هر طرف او را   هاترس در راه.  ش یپنهان شده است، و تله برا نیدر زم شیداشت. دام برا
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  ي او گرسنه است، و ذلت، برا  ي . شقاوت، برازاندیگری را م  ي و  ده، یو به او چسب  کند، ی ن م هراسا
 .»خوردی جسد او را م  ي او حاضر است. اعضا دن یلغز

 بوده.  زیانگجان یه یلیهولناك هست. مطمئنم خ يموعظه کی  ن یآخر. ا یال  و

و   فتند، یهر لحظه اتفاق ب  تونندی هست که م یپر از مسائل  ی هاست. زندگپر از ترس  یزندگ
گوشتِ او رو   ، يمار ی. و ب رهیشما بشن، و خوفِ شبانه، و غ دِنیموجب لغز تونندی که م  یی زهایچ
و اون   رهیگیمات رو م یعنیکنعان  ان ی از خدا یک یبا کلمات، نام  يباز يلهی. بلدد به وسخورهی م

فرستاده  کی که  کنهیاظهار م 14 يهیو در آ ده، یم ریی«مرگ» تغ  يِبه معنا يِعبر يبه کلمه  رو
 ها» خواهد راند. که او رو نزد «پادشاه ترس  ادیم

رانده شدن به طرف   ه یهست؟ خُب، شب یشده. مرگ چه شکل دهیکش ر یموعظه به تصو نیا
 هاست.پادشاه ترس 

.» شودی م   دهیو گوگرد بر مسکن او پاش  گردند، ی او ساکن م   يمه ینباشند در خ  ي که از و   ی«کسان 
که در اونجا   شهیم دهی پاش ی بر مسکن کس ی. گوگرد زمان میباز کن یرو کم  هیآ ن یا دیحاال با
 باشه.   دن یدر حال پوس يکه جسد  ییوجود داره، جا  ياجنازه 

موعظه   ک ی يِرساز یاز صرفاً تصو شیب  ن یده فرزندش رو از دست داده. ا يهمه  وبیا خب، 
احتماالً در   - که چطور ده فرزندش دفن شدند  زنهیحرف م ن یا  يمرد داره درباره نیهست. ا 

 .رهیشده و غ دهیبدن در حال فسادِ اونها پاش يو گوگرد بر رو -خودش    يخانه

.» به گردندی او ساکن م  يمه ی نباشند در خ يکه از و ی«کسان  - 15 يه ی آ - يآتش و نابود و
 رفته.   نیمن، دودماِن او از ب  يده یعق

  ک ی  نی او شدند. ا  يمهیوارد خ  یبه نوع   ، ياگه ی نمونده که وارث او بشه. حاال، افراد د  ی باق  یکس
که   دیست. تصّور کنسنگدالنه يای اون به طرز باورنکردن  يارائه  يو نحوه اره، یتمام ع يموعظه 

که   نیگیبهش م نطوریاده و ا که عزادار هست و ده فرزند از دست د یکس  شیپ دیاومد
 . همه جا پر از ترس و وحشته. يخوریتلو متلو  ي. دار یش یم ریپ يدار  ؟یدون ی«م

هات  که وارث تو بشه. بچه   ست ین   ی . کسيری. هر لحظه امکان داره بمشهیم  ک یداره بهت نزد  مرگ
.»  ارهیتو رو به خاطر نم  چکسیو ه  کنهی م  یتو زندگ  يو در خونه   ادیم  گهی نفر د  ک یرفتند.    ن یاز ب 
 وحشتناکه. يموعظه  کی  ن یو ا
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  ران یشر ي هاکه مسکن  ی «به درست گه، یم نطوریا 21 يه یاش در آاز موعظه ی ان یدر نطق پا  او
 است.»   ن یمثل ا شناسدی که خدا را نم یو مکان کس باشد، ی م نیچن

که   دی. ممکنه بگشناسهی که خدا رو نم  ستي مرد وب یهست که، ا نطوریاو ا يریگجهینت خب، 
 داره؟» ازیبه دشمن ن  یک ، یدوستان  ن ی«خب، با همچ

 ی در جواب گفت: تا به ک  وب ی. «پس ادینگاه کن  19از باب    1  يهیخب، به آ  ه؟یچ  وبیواکنشِ ا  و
   د؟»یسازی و مرا به سخنان خود فرسوده م د؟یرنجان ی جان مرا م

تو رو بشکنند،   يهااستخوان  تونندی که جوان بودم مادرم به من گفت، «سنگ و چوب م  یوقت
حرف اون موقع اشتباه بود، و حاال هم اشتباهه،    نی.» خب، ازنهیحرف هرگز به تو صدمه نم یول 

شما   يمدرسه درباره  ي تو  گران ی. دزنهینداشت. حرف، صدمه م قتیحرف حق ن یدرسته؟ ا 
  ا ی  12که شما  ی وقت د؟یدون ی دوست شما هستند. م  دیکردی که فکر م یکسان زدند.  یی هاحرف 

 . زنندی دارم. اونها به آدم لطمه م  ادی . من هنوز هم اونها رو به دیساله بود 13

  د، یاونها فکر کرد ي درباره د، یکرد يپردازال یاونها خ  يو درباره  دیرفت ی مکان مخف ک یبه  شما 
. حرف زدن  زنهی. حرف، صدمه مدیشد داریاونها از خواب ب  ينصفِ شب با فکر کردن درباره 

فرزندان و   ن یباعث شکسته شدن روابط ب  تونهیها بشه. مباعث به هم خوردن ازدواج  تونهیم
. اگر بعد خونمیناشناس رو نم  يهانامه   چوقتیرو قطع کنه. من ه  های دوست  تونهی. مبشه  نیوالد
 .  خونمشیمن نم د، یو نشان بفرست نامی ب  يمن نامه يلسه، براج نی از ا

با خودم   شیها پ. مدت خونمی که امضا وجود نداره، اون رو نم نمیاون رو برگردونم و بب اگر
ناشناس رو خوندم. پر از   ينامه  ک ی کردم و  یاشتباه  نیبار چن ک یگذاشتم.  يقرار  ن یهمچ
رو گرفتم که  میتصم نیبود. اون موقع بود که ا تیاهمی کامالً ب  زیچ کی  يتلخ درباره يهاحرف 
 . گه یرو به ما م نی ا عقوبی ها قدرتمند هستند. نخونم. چون حرف  رواونها  

ده مرتبه است که   ن یا د؟ یسازی و مرا به سخنان خود فرسوده م د؟یرنجان ی جان مرا م  یبه ک  «تا
ام، خطا کرده  قهیالحقی و اگر ف  د؟یکنی م  یکه با من سخت دیکشی و خجالت نم  د، ی مرا مذمت نمود

 .»ماندی من نزد من م  يخطا

رسونده   یبیبه دوستانش آس یعنیافراد،  نیکرده باشه که به ا  يکار وبیکه ا  ستین  نطوریا
در حال حاضر    کاري   چه  – که اون انجام داده  معتقدند    وبیکه دوستان ا  یهر اشتباه   ی عنیباشه.  
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  ی که اونها موضوع رو شخص   رسه یبه نظر م  ینرسونده. ول   ی بآسی  اونها  به  –باشه و چه در گذشته  
 .  میفصل از مشارکت اونها رو داشت 19. خب، ما االنش هم باشندکرده 

  ن ی طرد شده. خب او از طرف مشاورانش طرد شده. او ا وب، یمرا منحرف ساخته.» ا ي دعو  «خدا 
و بعد او از طرف دوستانش   د؟»یکنی م یکه با من سخت دیکشی «خجالت نم گهیم 3 يه یرو در آ

  ی و کسان  ند، ینمای اهل مشورتم از من نفرت م ي، «همه 19 يه یتا آ  نییپا  دی. خب، برشهیطرد م
تماس   وب یبا ا  گهیرفتند. اونها د وبیدوستان ااند.» از من برگشته  داشتمی م دوسترا که 

 . کنندی و از اون اجتناب م  رند، یگی نم

مرا منحرف ساخته، و به دام خود مرا احاطه نموده   ي که خدا دعو دی، «پس بدان 6 يه یبعد در آ  و
که اون از طرف مشاورانش   نهی. منظورم اکنهیاحساس م  وب یهست که ا  ي زیچ  نی است.» بله، ا

که انگار او از طرف خدا    ادیم  نطوریا  وبیبه نظر ا  یطرد شده، و از طرف دوستانش طرد شده، ول 
 کرده.   يشده. خب، خدا به اون بد طردهم 

در مورد   دیکنی که احساس م  ی وقت ست؟ین  نطوریا د، یکنی که شما احساس م  ه یزیچ نی ا خب، 
  امسال  ما –داشتم  زمیرو با همسر عز ي االعادهفوق  يحق با شماست؟ من تجربه  ي امسئله
هست که باهاش دوست   دختري  تنها  او –  میریگی سالروز ازدواج خودمون رو جشن م نچهلمی 

رو   نکاریا یدرست باشه، ول  کنمی که فکر م دم، یکه تا به حال بوس هست يبودم و تنها دختر
 متوقف کردم.   دادمی انجام م  دیکه نبا یزمان 

  يمن رو در دسته   نی. و ادمیکه با همسرم ازدواج کردم، او رو بوس  يبگم که روز  خواستمی م  و
پارسال،   یمن هست. ول  ت یشخص انگریب  زیاز هر چ  شیب  ن ی و ا ده، یقرار م ی کامالً متفاوت

هفته قبل    کی هام، درست حدود  دخترم و دامادم و دو تا نوه  ش، یسال پ  کی گذشته،    سمسیکر
. من و همسرم  میبود رون یکردند. ما ب  زیبه مالقات من اومدند و من رو سورپرا سمسیاز کر

 . و من سرِ شام از دست همسرم ناراحت شدم.  میو به شام دعوت شده بود میبود رون یب 

. و ممکنه  نهایبودن و ا  ییافراد کالس باال  د؟یدون یهوشمند بود، و م  يهاخانه   نی اونها از ا  يخانه
همسرم مدام مشغول چک کردن تلفنش    یها گوش بدند و لبخند بزنند. ول حرف   نی اونها االن به ا

 من نشسته بود و من بهش زُل زده بودم.    ي. روبروفرستادی م   غامیپ  کی   ، یبود، و هر از چند گاه 

بس کن! درست   گهیو بهش گفتم «د کردم، ی نگاهش م ن»ی من داشتم به قول معروف «آتش و
 حواسش پرت بود.  ی !» و اون تمامِ شب به نوعستین 
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معموالً بعد از دسر، سرِ صحبت باز   دیدون می  که  همونطور  – میکه دِسِر رو خورد  ی بعد، وقت و
و اونها به محض   دیکنی خونه دعوت نم غذا خوردن به  يرو فقط برا گران یدرسته؟ شما د شه، یم
  قاً یدق نی.» و امیممنون  یلیبابت غذا خ م، یبر دی با گهی«خب، حاال د گنیدسر تموم شد، نم نکهیا

  ن ی ! ما...» به هرحال، سوار ماش؟ ی.» من گفتم «چمیبر  دیبود که همسرم گفت، «ما با  يز یهمون چ
کلمه    کیو نه اون    زنمی کلمه حرف م   کی . نه من  میو ساکت هست  م، یریبه سمت خونه م   م، یشیم

 .زنهیحرف م

 کنمی کنه»، درسته؟ و با خودم فکر م یعذرخواه  د یبا اون «حق با منه،  گمی دارم به خودم م و
کنه.“»   یازم عذرخواه  دی”حق با منه، اون با  گهی. اون مکنهی م ياون چه فکر دونمی«من م
 کنمیناراحت هستم. و صبر م  ییجورا  کیو من    م، یشیو وارد گاراژ م  میریما به خونه م  نیبنابرا

  -  د؟یدون ی م دم، یانجام م يکه در حالت عاد  يکار  اش، باز کردِن در بر يبه جا  -اون  نکهیتا ا
و   شم یدلخور م شتریب  ی . و من حت بندهیو در رو م شه یبشه، و وارد خونه م اده یپ دم یاجازه م

 «حق با منه!»   گمیم

  اده یپ نی کنه.» پس از ماش ی عذرخواه دی! اون باکنمی نم  ی... من عذرخواه دی ... اون بانی«ا
هام اونجا هستند. و  هام اونجا هستند، و نوه!» بچهزیو بعد، «سورپرا کنم، ی در رو باز م  شم، یم
نها شام  با او میکه داشت ی. و ظاهراً کسان د یکشی بود که همسرم داشت م يانقشه  ن یا
  ي از اون برا  کنمی م یدارم سع  یبود، ول  يای! مثالِ طوالن دونستندی تمام ماجرا رو م م، یخوردی م

! و من هم  د یحق با شماست، و شما بر حق هست  ي زیدر مورد چ  نکهیمفهوم عدالت استفاده کنم. ا
  ت ی اهمی موضوع ب  ک یبودم! و هنوز هم اصرار دارم که در اون مورد حق با من بود! خب، اون 

 بود. 

باشه و کشته شده   دهیاگر شوهر شما به قتل رس  ؟یاگر...، اگر به شما تجاوز شده باشه، چ  یول 
ن وقت شما  او  ؟یتصادف مردند، و راننده مست بوده باشه، چ  ياگر فرزندان شما تو  ؟یباشه، چ

 .  ستین  تی اهمیب  گه یکه د د، یادعا دار  کی

. «چرا؟»،  دیخوایو جواب م  د، یاریهست. و شما اون رو به حضور خداوند م ي موضوع جدّ ک ی  نیا
  ی چ نجایداره ا ی«خداوند سع  رحمانه؟»، ی ب  نقدریچرا ا نقدر، ی«چرا من؟»، «چرا االن؟»، «چرا ا

 .» و خدا سکوت کرده. خوامیبهم بگه؟ من جواب م
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از   انمیآشنا  «و ، 13 يه ینگفته، درسته؟ «برادرانم را از نزد من دور کرده است» آ يز یچ خدا
 النیاند. نزمرا فراموش کرده انمیمرا ترك نموده و آشنا شانمیاند. خوشده  گانهیمن بالکل ب 

 ام.» شده  گانهیب  شان یو در نظر ا شمارند، ی م بیمرا غر  زانمیام و کنخانه

باهاش   خوادی نم  چکسیه گهیاز پا در اومده. د ي زیحد توسط چ ن یکه تا ا یشخص د؟یدون ی م
 باهاش صحبت کنه.  خوادی نم چکس یحرف بزنه. ه

. و  دیکنی رو حس م یانصافی وحشتناك ب  تِیوضع  نی . و شما ارندیگی ازش فاصله م  گران ید
  ا ی .  دهی. خدا به شما گوش نمشنوهیشما رو نم  يفکر کردن که خدا صدا   نطور یبه ا  دیکنی شروع م

  د یوجود نداره. شا  ایبه نام عدالت در دن   يزیچ  د ی. شادهینم  یتیاهم  ده، ی اگر هم به شما گوش م
 هست.   که  نهیهم

 گاه، یکه گاه و ب  میکنی م  یزندگ ییایما در دن  نکهیا د، یهضم کن دیهست که با يز یچ نی ا دیشا
 کنه.  نی که عدالت رو تأم ستیقادر ن  ی. خدا حت ستیدر کار ن  یعدالت

. و  دیگردی ثبت م  ی! کاش که در کتاب شدی «کاش که سخنانم االن نوشته م  گه، ی م  23  يه یدر آ   او
 !»  شدی تا به ابد کنده م ياو سرب بر صخره نیبا قلم آهن

نوشته شد. شما   وبی در کتاب ا نجایسخنان ا ن یشد. ا نطوریهم شد. هم نطور یالبته هم خب، 
  یباق   ادهایدر    شهیهم  ي برا  وب ی ا  ي . ادعادیکنی اونها رو مطالعه م   دی . داردیخون ی اونها رو م  د یدار

من زنده است»، درسته؟ اون   یِ که ول  دانمی . «و من مشهیاو هرگز فراموش نم ي هست. ادعا 
 .  ستین  ن یزنده هست.» منظورش ا بخشه، ی م من که گناهانم رو  یِکه منج دونمی که «م گهینم

و   ره یمن رو بگ ي داره که ادعا ت یهست که مسئول  ی که «گوئِلِ» من زنده هست» کس  دونمی «م
. چون  شهیم تی کنه. مطمئن بشه که خب، حقوق من رعا نافیازش دفاع کنه، درخواست است

 . میکنی م یمند زندگ نظام  یداره که ما در جهان  ده یعق  وبیا

  ي . و من او را برادیخدا را خواهم د زیپوست من تلف شود، بدون جسدم ن  نی بعد از آنکه ا «و
در   میها. اگرچه گُردهي گریو نه چشم د ستی. و چشمان من بر اوخواهد نگردیخود خواهم د

 اندرونم تلف شده باشد.»

هستند که   نی از مفسر يتعداد ولی – ستمنی اونها جزو من  – هستند  نی از مفسر یبعض حاال، 
.  ستین  زینسبت به رستاخ دهیابراز عق گهیم نجا یدر ا وبیکه در واقع ا  يزیکه چ کنندی اظهار م 
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رو جشن   زی. ما رستاخمیخون ی پاك با سرود م  دیع امی هست که ما اون رو در ا یقسمت نیا
 .  میدار زیدر مورد رستاخ یشخص يده یو عق م، یریگی م

 ره، یمی هرچند او م   نکهی اعتقاد داره، به ا  یجسمان   زیرستاخ  يبه آموزه   19در باب    نجا، یدر ا   وب یا 
 داره.  يای معن  نیکه چن کنمی آخر. و من فکر م  ی و ال  نه، یبیدر جسم خودش خدا رو م نحالیبا ا

  ي که ادعا نهیا  گهیم وب یکه ا يز ینه، چ گنیو م خونندی رو م ن یوجود دارند که ا ین یمفسر یول 
 عدالت.   ي ادعاش برا بخشه، یخودش تجسّم م ي. اون داره به ادعا مونهی او زنده م

  ن یا نی. اون مفسر شهیم  روز یعدالت پ تیاگر اون دفن بشه، در نها  یحت  ره، یاگر اون بم یحت
صرفاً در    وبیا  نکهیا  کنند، ی عدالت قلمداد م  يروز یپ  يصرف برا  هیتوج  کیقسمت رو به عنوان  

 کنمی من فکر م  ی. ول دهیعدالتِ خدا، شهادت م  تِ ی خودش نسبت به تمام  دار یپا  يده یبه عق  نجایا
پوست من تلف   نیکه منظورش اون باشه. «و بعد از آنکه ا  نهیاز ا   دتریشد   یلیخ  انشیب   لحنِکه  

 .»  دیخدا را خواهم د زیشود، بدون جسدم»، «بدون جسدم ن 

از   چکدومیبراش وجود نداره. با توجه به ه یح یتوض چیه رامونش، یبا توجه به فرهنگ پ خب، 
  ی می قد  یل یخ  وبیبراش وجود نداره. کتاب ا  یحی توض  چیهم ه  رامونشیپ   یِمقدسمکاشفات کتاب 

هست که خدا اون رو به صورت   يز یچ نیکه، ا نهیکه براش وجود داره ا یح یهست. تنها توض
به   نجا یبه او داده. در ا وب، یا شِ یآزما يغم و اندوه و در بحبوحه  يبحبوحه  در یااله يمکاشفه 

 وجود داره.   مان ی از ا ياو لحظه  نش، یاز ب  يااز نور، لحظه  يانظر لحظه

  نکه یا  ست؟ین   نطوریاحتمال هست، ا  کی   نی. ارهیبم  ایدن   نی عدالت در ا  ي که او بدون اجرا  ممکنه
که بهش تجاوز شده و ممکنه   ی. مثل شخص دینینب ا ین د نی عدالت رو در ا يِ ممکنه شما هرگز رو

  ان یدر پا  ی و عدالت هرگز اجرا نشه. ول   د ینشن. و ممکنه شما به گور بر  ریهرگز دستگ  نی متجاوز
 .  شهیاجرا م ا، ین د

 کنمی . من فکر مکنهیرو راست م  های کج  يوجود داره. و خدا همه   يای حساب و روز حسابرس  روز
...، خب اون وسوسه  ان یدر پا  نکهی. ا گهیم  نجایدر ا   وبیهست که ا  يزیاز اون چ   یقسمت  نیکه ا

قادر مطلق،  ي خدا تِیّاو به کامل ان، یدر پا یول  گفت، ی اونها رو م دیگفت که نبا ییزهایشد و چ
 .  چسبهیمحکم م
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همون حول و حوش،   ا ی 23بود. کالون در باب  میخواه ییهاشاهد لغزش  ، يچند بابِ بعد در
  ی دفاع کرد، و بعد حت   وبیاز ا  23قلبش تا باب    مِی. او از صمشهیتموم م  وبیصبرش نسبت به ا

 .» يکرد  يرواده یز  یل یخ گهی. د وبیوا داد و گفت «باشه ا ی کالون هم به نوع

رهاننده    کی   م، یگوئِل دار  کی   العاده هست. ماچقدر فوق   هیان یب   نی، ا19باب    وبی در ا  نجا، یا  یول 
  ناف یما درخواست است يادعا يقادر مطلق برا يو در حضور خدا کنه، یما دفاع م يکه از ادعا 

   .  ساستی. و اسم او، البته، عکنهیم
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