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 کتاب ایوب 
 اقتدار خدا   : 8درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

کامالً   تیو با شخص م، یهست  وبیکتاب ا 37تا  32 ي هاهشت، و باب  يخب، ما در درس شماره 
 .  هوی اِال گنیافراد م ی. بعضمیشیآشنا م هو یبه نام اِل  يد یجد

  ی عنی وب، ی. سه دوست اهویاِل  گمیشخص باشه، به نظرم من بهش م نی منظور اونها هم هم اگه
که   فاز، یال  یعنی د، ینرس ییها به جاصحبت  نیصوفر و بلدد و نفر سوم که شرکت کردنش در ا

تر هست وارد  جوان  يکه مرد د یجد ي بلدد و صوفر خارج شدند و صحنه رو ترك کردند، و فرد
اون سه دوست، گوش   ي هاجمع بوده، و قاعدتاً داشته به صحبت  نی در ا ن . اوشهیصحنه م

 اون سه دوست:   یعنیبه ما گفته شده که اون سه مرد،  32. در باب کردهی م

 لیابن برکئ  هو یباز ماندند چونکه او در نظر خود عادل بود. آنگاه خشم ال   وب یجواب دادن به ا  «از 
جهت که   نی از ا د، یافروخته گرد وبیش بر ارام بود مشتعل شد، و غضب يله یکه ازقب يبوز
جهت که    نی از ا  د، یخود افروخته گرد  قی. و خشمش بر سه رفنمودی تر مرا ازخدا عادل   شتنیخو
 .» شمردندی را مجرم م   وبیاما ا افتند، یی جواب نم  چندهر

  ن یاحتماالً خشمگ وب، یمثل ا  یمشاوره دادن به کس  ي . و براشهیم دهی د نجا یدر ا  يادی ز خشم
  ي ز یچه چ  هوی. حاال، ال دیمسئله رو در ذهن داشته باش   نی. پس ا ستین   یخوب   یل یخ  ينهیبودن گز

اون رو   های اختالف نظر دارند. بعض قاً یعم هویمقدس در مورد ال کتاب  نی گفتن داره؟ مفسر يبرا
 هست.   ی شگیهم  يزها یهمون چ د؟یدون ی هم گفتند که م  های ردّ کردند. بعض ی به طور کل

که در حرف زدن   کنهیو سه دوست رو متهم م شهیبه پا شده. اون وارد م ياد یز يو صدا سر
اون فقط تکرار همون نقطه   ي ها. حرف مونهی ناکام بودند، و او خودش هم در حرف زدن ناکام م

درو کردِن اونچه که    یعنی  دن یرنج کش  نکه یمجازات هست، ا  ینوع  دن یرنج کش  نکه ینظر هست، ا
 و نه کمتر.   شترینه ب  د، یشما کاشت

. و من  زنهیم  يد یداره حرف کامالً جد  قت یدر حق  هویهم نظر دادند و گفتند که ال   يگر ید  نیمفسر
 از اونهاست.    یک یکه به عنوان مثال جان کالون  کنمی فکر م

 م، یکن  ان یب   نطوریاون رو ا  میتون یکرد. م  دایپ  هویرو در ال   دن یکالون پاسخ به مشکل رنج کش  جان 
کتاب رو    نیرو درك کرد، و اون ا  وبیشکل که اون کتاب ا  نیبود. به ا  هویال   هیکه جان کالون شب
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خوب شروع   هویرو گرفتند و گفتند که ال  انهیراه م ی به نوع گران یدرك کرد. د هو یال  دگاهیاز د
 هم با اونها هم نظر هستم.   که من کنمی و فکر م  کنه، ی بد تموم م یول  کنهیم

 کنمی . من فکر م دهیکه اون بد خاتمه م کنمی و فکر م کنه، ی که اون خوب آغاز م کنمی فکر م  من
 .دهیخاتمه م وب، یسه دوست ا يِکه اون با تکرار همون نقطه نظر تکرار

. و  دهیانجام م هویهستند که ال  سخنرانی چهار شامل – 37تا  32 يهاباب  یعنی –شش باب  نیا
 هستند.   وب یا دن یدر رابطه با مشکل رنج کش هویاز مشارکت ال   ياده ی چک ، ياونها به نحو 

دو   ای کی. در اونها میفکر کن قاًیگفتن داره، عم يبرا هویکه ال  ییهاکه ما به حرف خوامیمن م و
  رون یب  هویال  يها بخصوص رو از صحبت يه یآ  کی وجود داره، و اگر من بخوام فقط  ي دیکل ي هیآ

و قادر مطلق    کند، ی نم  ي که خدا بد   ی«و به درست   گه، یهست که اون م  12  يه یو آ  34بکشم، باب  
 .»  سازدی را منحرف نم نصافا

  ت یسوال بردن شخص  ری ز  متیبه ق  تونهیپاسخ نم  نیبه مشکل درد و رنج هرچه که باشه، ا  پاسخ
 خدا تموم بشه. 

عدالت خدا تموم   ایخدا، و  تیّکامل ایخدا،  يسوال بردن داور ریز متیبه ق تونهیپاسخ نم نیا
با   نکهیا يبده فقط برا رییمورد، خودش رو تغ  نیدر ا  ای و  یقالبِ جهان هست  ادیبشه. خدا نم

 کنه.   دایمطابقت پ وبیبخصوص ا ي ادعا

  ن ی هست. ا  ت یواقع   کی   نی ا  ن، یخدا وفق بده. بنابرا  تیدش رو با شخصخو  دی هست که با  وبیا
  ی شکل و فُرم  چیبه ه تونهیهست که نم یتیواقع  نیقابل مذاکره هست. ا  ریغ تِیواقع  کی

  ي که خدا بد  ی. «و به درست فتهیم  وب یا   يداره برا  ی دگرگون بشه، تا بشه درك کرد که چه اتفاق
محبت خدا رو هم در دروِن اون   نیهمچن یول  م، یخدا رو دار تیشخص نجایا در.» پس کندی نم

 .  کنهینم ي. خدا بد میدار تیشخص

 ست، ین  کو ین  یخدا مقتدر هست ول  نکه یا  - ستین  یپاسخ اسالم دن، یبه مشکل رنج کش  پاسخ
  ي هاراد  ی عنی  –در بطن اسالم هست. خدا مقتدر هست    ی نگرش  نای   که  –   ستین   کویلزوماً ن   یعنی

او   ی هست که تابع اقتدار خداست. خدا مقتدر هست، ول  یمحصول  ییکوی ن  ولی –  ره یاهللا و غ
 .  کنهینم يبلکه خدا بد  ست، ین  نطوری. نه استین  کویلزوماً ن 
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  ي کوین  ت یشخص یعنیاصل،  کی  ياز رو  ده، یکه خدا انجام م يگناه کنه. هر کار  تونهینم خدا
.  کنهیرو منحرف نم  ي. قادرِ مطلق داورکنهی . اما او به عالوه عادالنه هم رفتار مدهی خودش، انجام م

 عادالنه هست.  ده، ی که او انجام م يهر کار 

حل مشکل رنج، و مشکل درد، چه   ي برا هویکه «ال  میاز خودمون سوال کن میبخوا  دی شا حاال، 
   کنه؟»ی م فای رو ا یسهم 

  اونها   و  –اصل هستند    ک ی   يه رمجموعیاونها ز  دوي  هر  که  –  دهیبه نظر من او دو کار رو انجام م  و
 دن یرنج کش لیاز دل  ی . بخش کنهیقلمداد م کنندهت یرنج رو آموزنده و ترب  هویهستند که ال  نای
که او   نهیا -ما وجود داشته باشه  یکه درد در زندگ دهیخدا اجازه م نکهیا لِیاز دل  یبخش -
 بده.  ادی رو به ما   يزیچ خوادیم

خداپرست بود.   ياو توسط خدا به ما داده شده، مرد تیاز شخص يای اب یکه قبالً ارز  وب، یا حاال
 .کردی اجتناب م  ياو از بد

  ما. میبد رییرو تغ  نیا میتون ی ته، و ما نمرو گف نی الگو بود. خدا ا ماندارِی ا کی از هر لحاظ  او
پناه   وب یبه اصطالح به استدالل سه دوست ا  م، ید یرس ت یروا  ن یبه اواسط ا  یوقت م، یتون ی نم

  ي ز یهست که، رو راست، مستحقّش بود. اون داره چ ن یا  وبیا دن یرنج کش لیدل  نکهیا م، یببر
و خشم خدا به خاطر گناه هست. ما   ي عدالت و داور  انگر ی. رنج اون نماکنهی که کاشته رو درو م

 .میاستدالل پناه ببر نیبه ا میتون ی نم

  نطور یچون خدا در مقدمه کتاب ا م، یاستدالل خدا رو در تمام طول داستان حفط کن د یبا بلکه
 .  گهیم

  ي هاکه گفته   یدر تمام طول کتاب بدون گناه بوده. وقت  وبیا  میکه بگ  ستیبه اون معنا ن   نیا  یول 
  ن یدر اواسط کتاب، ممکنه ا یول  م، یکنی م  يبا او همدرد م، یخون ی رو م ییابتدا ي هادر باب  وبیا

  تو «  گهیم ریشکسپ يدر کتاب هَملِت، نوشته  ا، یلی. اوفمیرو از دست بد وبیبا ا يحس همدرد
 . کننددی وجود دارند که اعتراض م  يافراد د؟یدون ی .» میکنیاز حد اعتراض م شیب 

اعتراض    ياد یبسه! ز  گهی بهشون گفت «د  د یبا  یو بعد، بعد از مدت   دنددی به خودشون حق م  اونها
 .» یکنی م
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  ي ادیز  یوجود داشته باشه، که خب، فقط کم  کنهیم  وبیکه ا  یدر اعتراض  يامؤلفه   دیشا   د، یو شا 
  ر یشروع به ز  وب یانجامش اشتباه هست. و ا   يه بلکه نحو  ست، یهست. و خودِ استدالل، اشتباه ن 

  ي به همه  دی حقوقش کرده. اون توقع داره که خدا با يسوال بردن کرده. اون شروع به ادعا 
 سواالتش جواب بده.  

او ممکنه   درسته؟ داشته باشه.  د یبا حیشاگرد مس ک ی هست که  ي توقعات اون فراتر از حد و
هم   نطور یهست. و هم یاون به قوت خودش باق یگناه یب  ي بابت که ادعا نی باشه از ا گناهیب 

از   يزیسر برآورده. چ يزیاون، چ دن یرنج کش ان یدر جر یرو به ما گفته. ول  نیهست. خدا ا
  ی تکتاب، ح لیدر اوا د ی رو بگه که شا یی زهای سر برآورده. او قادره چ وبیگناهکار ا عتیطب

 باشند.   ریکه امکانپذ کردی فکرش رو هم نم 

نشون   ییهاها و واکنش العملنسبت به درد عکس  تونهیفکر کنه. او م ییزهایبه چ تونهیم اون 
  تونه ی. رنج مستین  ندیاو خوشا ي کرده که برا ان ینما  ي رو به نحو وبی ا تیبده که خب، شخص

 .میرو در مورد خودمون متوجه بش یی ا زهیباعث بشه که چ

 .  میباعث بشه که قدر رحمت خدا رو بدون  تونهی. رنج ممیبنداز ی نگاه هو یبه ال  قهیدق کی  دیایب 

چرا   نکهیبر ا یه یهست، و توج هویبر نقش ال  يافقط مقدمه  32. باب م یبخون  33از باب  دیایب 
از باب   دیایب  ی. ول زنهیکه به اون سه دوست م يدو تَشَر یکیو  زنه، یها رو محرف  نیاون داره ا

 :میشروع کن 33

االن دهان خود را    نکی . اریکالم من گوش بگ  یسخنان مرا استماع نما. و به تمام   وب، یا  يا   کنی«ل 
به   میهاقلبم خواهد بود. و لب یگشودم، و زبانم در کامم متکلم شد. کالم من موافق راست 

قادر مطلق مرا زنده ساخته   يو نفخه ده، یمعرفت خالص تنطق خواهد نمود. روح خدا مرا آفر
   »است.

داده   بی من، کالم را ترت يرو   شیمرا جواب ده، و پ یتوان ی م «اگر هم پر حرفه. هویال  د؟یدون ی م
من تو را   بتیه نک یام. ااز گل سرشته شده  زی من مثل تو از خدا هستم. و من ن  نکی. استیبا

 نخواهد شد.  نی و وقار من بر تو سنگ د، ینخواهد ترسان 

هستم. من    ریتقصی و ب   ی من زک  یکه گفت   دمیو آواز کالم تو را شن  یدر گوش من سخن گفت  نیقی
.  شماردی . و مرا دشمن خود مدیجوی ها بر من ماو علت  نکیا. ستین  یپاك هستم و در من گناه

 .دینمای را مراقبت م  میهاراه  يو همه  گذاردی را در کنده م میهاي پا
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خدا از انسان بزرگتر است. چرا   رایز دهم، ی . من تو را جواب میستیامر توصادق ن  نیدر ا هان 
دفعه   کیخدا  رایز دهد؟ی اعمال خود اطالع نم يجهت که از همه  نیاز ا ، یینمای ضه مبا او معار

 .  دینمای بلکه دو دفعه و انسان مالحظه نم کند، ی تکلم م

که در بستر خود   ینیح شود، ی م یبر انسان مستول  نیشب، چون خواب سنگ ي ایخواب، در رو  در
. تا انسان  سازدی را ختم م  شان یا   ب یو تاد  د یگشای انسان را م  ي ها. آنگاه گوش باشدی در خواب م

 آخر. یال  و را از اعمالش بر گرداند و تکبر را از مردمان بپوشاند.»

حرف   ن یا  يو درباره  کنه، یتفکر رو تکرار م  نیاون ا د، یبر 15  يه یو آ 36به باب  عیاگر سر  حاال، 
  ی را در تنگ شان یو گوش ا  بخشدی نجات م شان یا  بتیرا به مص کشان بت یکه خدا، «مص زنهیم

 .»  کندی باز م

  36.» و در باب دیگشای انسان را م ي ها«آنگاه گوش  م، یدار 33از باب  16 ي ه یدر آ درسته؟
هست؟ خب، اون مطمئناً   ی چ هوی.» حاال، منظور ال کندی باز م  یرا در تنگ  شان ی، «گوش ا15 ي هیآ

  ی هست که کم  يپر حرف هست. مرد یلی. اون خکنهیمنظورش صرف م ان یب  ي برا يادی وقت ز
 مطمئن هست.   دش از خو ي ادیز

. اون متکبر هست، جوان هست، گستاخ هست، و  ادیبه نظر نم یمن مرد فروتن دِید به
 گه؟ یداره م  یاون چ  م، یرو کنار بگذار  نهایا  يلحظه همه  کی  يبرا  ی. ول کنهیپرخاشگرانه صحبت م

در مورد خودتون به   یی زهایچ تونهیشما رو باز کنه، م يهاگوش  تونهیکه رنج م  گهیداره م اون 
به شما   د، یدار ییهاتیو چه قابل دیهست ی شما چ نکه یا  يدرباره  یی زهایچ تونهیبده، م ادیشما 

 بده.   ادی

.  وب یرنج در مورد ا  نی ا لیگناه و رنج وجود نداشته باشه، مثل دل  نیب  یارتباط تنگاتنگ  ممکنه 
رو باور   نیا  هویکه ال  ستمیمعتبر باشه. مطمئن ن  کنه، ی ارائه م وبیکه ا ی گناهی ب  يممکنه ادعا 

 . میریدر نظر بگ یهی لحظه اون رو بد کی  يبرا دیایداشته باشه، اما ب 

  یی زهایچ  تونه یواکنش شما نسبت به رنج، م  ش، ی آزما  يکه، در طول دوره   نه یا   گه یکه اون م  يزیچ
که ممکن باشند. شما    د یکردیو فکر نم  د، یدونستی رو در مورد شما ظاهر و آشکار کنه، که شما نم 

  وعقبل از وق  دی که شا  د یبرس  یخاص   ج یبه نتا  دی . شما قادر هستدیرو بزن   ییهاحرف   د یقادر هست
آشکار   ش یآزما يخودش رو در طول دوره تونهی. گناه مدیکردی اونها رو انکار م ش، یآزما نیا

 شدن نبوده باشه.  شیآزما لیاگر خود اون گناه، دل  یکنه، حت
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و   اد، یبه وجود م یسخت یوقت  اد، یم شیپ ی مشکل ی وقت ست؟ ین  نطوریا م،یدون ی رو م  نی ما ا خب، 
. ما با  میدیناعادالنه واکنش نشون م یما با خشم  دی. شا ستین  یواکنش خوب  شهیواکنش ما هم

 . میبری سوال م  ریخدا رو ز ییکوی. ما ن میدیتهمت زدن واکنش نشون م

با    یکه به طرز مشخص   می. توقع دارمیدار   یکه حقوق  می. معتقدمیبری سوال م  ریحق خدا رو ز  ما
  ي و رفتار   میریبگ  یشکل و قالب  دیو با   میکه مخلوقات او هست  میکنی ما رفتار بشه. ما فراموش م 

 .میکه او رو خرسند کن  میکن

  ست ین   ي زیهمون چ  نی ا  ای. آمیمتابعت کن  یسیو از خداوند ع   میخودمون رو بردار  ب یصل  دیبا  ما
 گفت؟   لپسیف يه یصریکه او در ق

اعدام رو بر   يهلیوس کی . شما دیکنی و از او متابعت م دیداریخودتون رو بر م بیصل شما
حقوق   نکه ی. ا دیخودتون رو انکار کن نکه یا  ؟یچ  یعنی  بیبرداشتن صل ه؟یچ نی ا ی . معندیداری م

مقام خودتون رو انکار   نکهی. ادیخودتون رو انکار کن ازات یامت نکه ی. ادیخودتون رو انکار کن
 .دیکن ي رو یو او رو پ د، یمتابعت کن حیهست، و از مس نی خدا ا  ياگر اراده د، یکن

  ها ش یآزما  نکهیا  کنه، یبه اون اشاره م  نجایدر ا  هویهست که ال   يانکته  ن یا  کنمی من فکر م  خب، 
 . دندیم میبه شما تعل

  اد ی. به دیگرفتی نم ادی اونها رو  نصورتیا ریکه در غ کنندی رو روشن م ییهادرس  هاش یآزما
  ها ش یآزما  یب یتأد يجنبه  يدرباره  سندهی، به عنوان مثال، نو12باب  ان یکه در عبران  دیدار

 .  12 ان یاز عبران  3 يه ی. آ کنهیصحبت م

آمد، مبادا در   د یبود که از گناهکاران به او پد  ی مخالفت ن یدر او که متحمل چن د یتفکر کن «پس
و   د، یاگناه تا به حد خون مقاومت نکرده. هنوز در جهاد با دی خود ضعف کرده، خسته شو ي هاجان 
 کند؟» ی که با شما چون با پسران مکالمه م دیارا فراموش نموده یحتینص

خدا با شما مثل با پسران   د، یشو بی وجود داره، «اگر متحمل تاد 7 يه ینقلِ قول در آ  کیبعد  و
انگار که شما    ای  د، یبوده باش  مان یای انگار که شما ب   کنه، ی .» خدا شما رو مجازات نمدینمای رفتار م 

وجود داره و نه   یدر اونجا نه نظم که  د، یهست هان یک کراِنیب  نِ ی شطرنج در ماش يه ساد ي همهر
. بله، دردناك هست.  کنهیوجود نداره. خدا با شما مثل پسران رفتار م  یمنطق، که در اونجا مفهوم 

  او  فرزندان  شما – دیچون شما فرزندان هست  کنه، یم بی خدا شما رو تأد یدردآور هست. ول 
 . شماست  عاشق او  چون  –  دهستی
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خدا داره ما   دی بُروز داده شده. شا نجا یدر ا  هوی توسط ال  نها یاز ا یکه قسمت کنمی من فکر م خب، 
  ي اگر فهم دار   «پس:  34از باب    16  يهی. آمیاز رحمت او باش  یتا قدرداِن بخش  کنهیم  تی رو هدا

که از انصاف نفرت دارد سلطنت خواهد نمود؟    یکس   ایرا بشنو، و به آواز کالم من گوش ده. آ  نیا
  بان یبه نج  ا ی  ، یهست  میکه لئ   شودی به پادشاه گفته م   ا یآ  ؟ یدهی را به گناه اسناد م  ریعادل کب  ا یو آ

 ریو دولتمند را بر فق دی نمای نم يرا طرفدار  ران یپس چگونه به آنکه ام د؟یباشی م  ریکه شر
. رندیمی در نصف شب م  يالحظه  در.  اندي و   يهاعمل دست   شان یا   عیکه جم  رای. زدهدی نم  حیترج

 .  شوندی دست انسان هالك م يواسطهی و زورآوران ب  گذرند، ی قوم مشوش شده، م 

  ي ه یو سا  ستین   ی. ظلمتنگردی را م   شیهاقدم   یو تمام  باشد، ی انسان م  يها چشمان او بر راه  رایز
 کند ی تامل نم  يبر احد یاندك زمان  رای. زندیرا در آن پنهان نما شتنیکه خطاکاران خو ، یموت ن 
  ي جارا به  گران یو د کند، ی . زورآوران را بدون تفحص خرد مدیایخدا به محاکمه ب  شیتا او پ

را واژگون   شان یو شبانگاه ا د، ینمای م صیرا تشخ شان یاعمال ا نهی. هر آدهدی قرار م شان یا
 تا هالك شوند. سازدی م

  نجا یدر ا  هویاز اقتدار و قدرت خداست. ال  یمیتعل شتریب  نی هست؟ ا یچ نیآخر. خب، ا یال  و
.  کنهیاز حد اعتراض م شیداره ب  وبی که ا کنهیاشاره م هو یخب، ال  کنه؟یاشاره م ي زیبه چه چ

   ؟يپندار عادل  شیمعطوف شده؟ خو  يزیتوجه اون به چه چ

خودمون رو   نکه یا  يبرا ، يپندار عادل  شیخو ي من و شما، برا  م، یشد يزیربرنامه  یبه نوع  ما
از ما   ک ی از آدم هست که در درون هر  یصفت موروث  ک ی  نی در ذات ماست. ا نی . امیکن هیتوج

 ساکن هست. 

بده که   ادی شما به اول از که –خاطر هست  نی به هم شیآزما نیا دیکه شا  گهیداره م هویال  و
شما قادر   يبده که، خب، قلب بشر  اد یاز اول به شما  که هست.  ی هست، خدا چه شکل ی خدا ک 

  کنند؟ ی رو آشکار م نهای ا دند؟یانجام م ي کار نیواقعاً چن هاش یآزما  ایهست. آ ییزهایبه چه چ
که ما احساس   کنندی م  ي. کار کنندی کامالً خُرد م . ما رو شکنندی ما رو م هاش یآزما د؟یدون ی م

 .  ياز یامت چیبدون ه ، یحقوق چی. بدون همیمطلق کن یِدرماندگ

 .میستیحاکم، مقتدر، و قادر مطلق، ن   يخدا  کی در دستان  يبه جز غبار يز یما چ نکه یا

 : دینگاه کن 26 يه یو آ 36باب  به
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  را یزاو را تفحص نتوان کرد.  يهاسال  ي. و شماره میشناسی خدا متعال است و او را نم  نکی«ا
. که ابرها آن را به شدت  چکاندی و آنها باران را از بخارات آن م   کندی آب را جذب م  ي هاکه قطره

  ا ی شوند، ی که بفهمد ابرها چگونه پهن م ستیک ا ی. آتراودی م یو بر انسان به فراوان  زدیری م
 .»  پوشاندی ا را می در  يها . و عمق گستراندینور خود را بر آن م  نکیاو را بداند؟ ا  يمه ی خ  يارعده 

  ي و اون درباره   کنند، ی م   دای ادامه پ  37ها تا داخل باب  حرف   ن یا  کنه؟ی داره چه کار م  نجا یدر ا  اون 
 هست.   یو مثل درس هواشناس کنه، ی صحبت م گه ید يزها یرعد و برق، برف و چ

  –  میکردی م  يزیرها برنامهبچه  يکانون شاد یِمهمون  يبرا میدر بِلفاست، داشت ی زمان  ادیم ادمی
تابستان حرف    امیدر ا   یشمال   رلندیا  ي. دربارهمبری   ساحل  کنار   به  که  –ها  بچه   يتابستان، برا  براي

 . زنمی م

در تابستان، ممکنه دو روز    يادر هر هفته  د؟یدون یباشه. م  ینیب شیپ  رقابلیغ  تونهیهوا م  يدما
  ی اندازه هم امکان داره که هفت روز باران  نیو به هم د، یداشته باش ی و پنج روز باران  یآفتاب 

دو   د یبا د، یبر ییمسافرت به جا يکه برا دیکنی م ي زیرکه برنامه ی. پس، هر زمان دیداشته باش
  ک ی که  د ی. مجبور هستیباران  ي هوا ي برا ی کی خوب، و  يهوا  يبرا  یک ی. دی برنامه داشته باش

ها چه کار  بچه نیچون اگر باران بباره با ا اد، یکه ممکنه باران ب  یوقت يبرا د، یسالن رزرو کن
   د؟ی بکن دیخوایم

و   میوسط هفته بود يدوم. و در جلسه  ينقشه کی یعنی د، یسالن رزرو کن ک ی ییجا  دیبا پس
. و گزارش  میکردی بود، دعا م  کشنبهی که آخر همون هفته، روز    يگردش کانوِن شاد  يبرا  میداشت

  نکه یخادم بازنشسته بود که معروف بود به ا ک یکرده بود. و  ینیب شی باران رو پ ، یهواشناس 
که   ، يگردش کانون شاد ي هست، و در دعا، اون شروع کرد به دعا کردن برا  بی ب و غریعج ی کم

 .  زهایچ نطوریکنه و ا ا یّمهخوب  ي خدا هوا

  ن ی «ا گه، یدر وسط دعا م هو ی. و ارهیم اد یرو به  یهواشناس  ینیب ش یبعد او ناگهان پ و
 هستند؟» یک کنندی فکر م  یهواشناس  يهاکارشناس 

. دیعلم هستند. «نجات خود را به ترس و لرز به عمل آور  ي ایالبته، اونها صرفاً مشغول دن  خب، 
.»  کندی م  جادی خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ا  يخداست که در شما برحسب رضامند   رایز

 هست.   شیوضع هوا، کامالً قابل ستا  ینیب ش یعلم پ ن، یبنابرا

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

9 

خادم کامالً موضوع رو گم کرد و   ن یا ی. ول شهیم  شتریو ب  شتریب  ياندهی دقت اونها به طور فزا و
هست که    یک   یکارشناس هواشناس  نیگذاشت که وضع هوا در دست خداست، و ا  نیبنا رو بر ا

 کنه؟  ینیب شیکه اون آرزو کرده بود رو پ ی خوب  ياز هوا   ریغ يزیچ

رو باور داره؟    ن یا  وبیا   ای خدا مقتدر هست. خدا مقتدر هست. خدا قدرتمند هست. حاال، آ  خب، 
هست که   ن یا شیهست؟ معن ی اقتدار چ ن یا ي امدها ی پ یرو باور داره. ول  نی ا وب یبته که اال 

 .  دیسواالت رو داشته باش يکه جواب همه  دیستیشما مُحق ن 

که،   فته یاتفاق م یی زهای دانش به شما، مختار هست. چ ي در وضع کردِن دانش، و در اعطا خدا
خوب شروع   هویکه ال  کنمی . من فکر م دیکه ممکنه شما متوجه نش د، یخب، ممکنه شما درك نکن

 .کنهیم

. من اون رو گستاخ  کنهی سر و صدا م یلیخودش، خ يکه اون در طول زمان مداخله  کنمی م فکر
 . دونمی م

 زیچ کنمیکه فکر م ده، یم ادیرو به ما  يزیاون چ ی. ول کنهیم يرواده یز  یکه اون کم کنمی م فکر
  ی فهم تونه یبده. درد م میتعل تونه یدرد م نکه یآموزنده باشه. ا  تونهیدرد م نکهیباشه، ا يد یجد

 هست.   ی چ ی زندگ  نکهیتازه از ا  یکنه، فهم  جاد یهست، ا ی خدا ک نکه یتازه از ا 

«اما حکمت از   د؟ یاریم  اد یرو به  د یپرس وب یکه ا سوالی  –  28باب  وبای  در  – در درس قبل  ایآ
شدن   میشدن به خدا، در تسل میبشه، در تسل دای در خدا پ تونهیحکمت م شود؟»ی م  دا یکجا پ

  ي هااو مثل راه   يهاراه   نکه یبدند؟ ا   ادیبه ما    تونندی رو م  ي زیچه چ  هاشی او. پس، آزما   يهابه راه 
 .  ستیو افکار او مثل افکار ما ن  ست، یما ن 

شکل    نیترق یاون رو به عم  هویال   دیو به نظر من شا  ست، ین   وبیدرس در کتاب ا  نیترق یعم  نیا
  اره، یهست، م  38که باب    وب ی عطف کتاب ا  يما رو به نقطه  ی به نوع  هو، یال   ی. ول کنهیممکن ابراز نم

   ما با هم خواهد بود.  يِکه موضوع درس بعد
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