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 کتاب ایوب 
 گردباد   ان ی از م   : 9درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

و   38 يهابه باب  میدی و رس م، یهست وب ی خب، ما در درس نهم از مطالعات خودمون در کتاب ا
گردباد    ان یرا از م  وب یخداوند ا   «و:  1  ي ه یآ  38باب    - . «و خداوند»  40و تا قسمت اول باب    39

بار   ن یخُب، البته ا  سازد؟»ی م  کی تار علمی که مشورت را از سخنان ب  ستیخطاب کرده، گفت: «ک
بار اول هست   نیا یهست که خدا سخن گفته. او در مقدمه، با من و شما صحبت کرده، ول  یاول 

 و م، یکردی نگاه م هویبه ال  میسخن گفته. در درس قبل، ما داشت وبیکه خدا در واقع با خود ا 
هست که   نینگاه شده ا یمنف  ن، یمفسر یتوسط برخ هو، یاوقات به ال  ی که بعض یلیاز دال یکی

 وجود نداره.  هویمشارکت ال  ياز طرف خدا برا  يد ییتا

  شه، یمربوط م هوی که به ال  یی در جا ی اون سه دوست وجود داره، ول  ياز طرف خدا برا ي داور
سکوت رو   نی ا گهید یدر نظر گرفتند، و بعض د ییتا کی سکوت رو  نیا ها ی سکوت برقراره. بعض

 با اون سه دوست قلمداد کردند. همراه   یتیبه عنوان محکوم

  هو یبشه. مشارکت ال  ی ها تلق حالت  نی ا يهر دو تونهیسکوت م ياوقات استدالل درباره  اغلب
رو نسبت به اقتدار خدا و مخصوصاً عظمت خدا، باال ببره. اگر   وب ی ا يِار یسطح هوش ستیبای م

  ي که برا یبه عنوان مثال عنوان  د، یداشته باش اریرو در اخت یسیاستاندارد انگل يشما ترجمه 
 . کند»ی عظمت خدا را اعالم م  هویهست، «ال  ن ی نوشته شده ا 37باب 

.  گهیخدا سخن م و و اقتدار خدا.عظمت  یعنی شه، یمطرح م 38هست که باب  ییقطعاً جا نی ا و
  ي دانشجو  کی ، من 1970 يدارم، در اواسط دهه  ادی او از همه نظر باالتر و فراتر از ماست. به 

در   نکیکتاب هِرمان باو  خوندمی م فیبه عنوان تکل دیکه با ییهااز کتاب  یک یبودم، و  اتیااله
 خدا بود.  يرابطه با آموزه 

  تونمیاست.» نم اتیاصول االه ی: «رمز و راز، عنصر اساس ارمیم ادیکتاب رو به  ن یآغاز يجمله 
  ي که درباره یی زهایتمام چ خواد یکتاب م نی که ا کردمی شدم. فکر م  دیبهتون بگم که چقدر نا ام 

  یی زهاینکه چیرمز و راز بود. ا  ياون درباره   نِیدارم بدونم، بهم بگه، و کالم آغاز  ازیخدا ن   يآموزه
 .  ستین  ریمن امکانپذ ير رابطه با خدا وجود داره که دونستن و درك کردن اونها براد

نظر رو   نی شده. و البته از اون موقع تا به حال عمق ا انتی بگم، فکر کردم که به من خ صادقانه
است.» و اسرار خدا، نه به مفهوم   ات یاصول االه ی متوجه شدم. «رمز و راز، عنصر اساس
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العاده بودن خدا، و هست، بلکه «اسرار» به مفهوم فوق  زیرُماِن اسرارآم کی «اسرار» که در 
  م یدر واقع به ما تعل دن یو رنج کش هاش یهستند که آزما ییزها یاز چ ی ات یح یبخش ا، عظمت خد

 . دندیم

رقابت از سمتِ   کی نی که ا کنهی م يادآوریخدا به ما  يه یورود اول  يو نقطه گه، یسخن م خدا
  ان یرو ب   یسخنان   وبیشناسانه هست. و انبرد معرفت  کی  نیبر سرِ کلمات و ادراك بوده. ا  وبیا

از ادراك   ي سخنان عار  نی از دانش هستند. ا ي سخنان عار  ن یا یرو، ول  ي ار یکرده، سخنان بس
 هستند.  

. «االن  کنهیکار رو بعداً هم تکرار م نی . او اکنهیرو مطرح م ی، خدا چالش3 يه ی در آ ن، یبنابرا و
زمان   يهست که برا یفعل ، يکمر خود را مثل مرد ببند.» فعل «کمر خود را ببند» در زبان عبر 

 .شهیگرفتن به کار برده م یکُشت

شناسانه  معرفت یِکُشت کی بلکه  ست، یهست. البته مثل مُچ انداختن ن  ی کُشت يمسابقه  کی  نیا
در رابطه با ادراك   یکُشت نی در رابطه با حکمت هست. ا یکُشت نی. اافکاره یِکُشت نی هست. ا
 هست.  

بالفاصله    خوادی.» آدم ميدیو تو به من جواب م  کنم، ی «من از تو سوال م  نه، یا   يباز   نیقانون ا  و
سواالت   نی. قرار بود خدا باشه که به ادیپرسی بود که داشت سوال م وبیا نی اعتراض کنه. ا

  و  کنهیرو وارونه م طیشرا ده، یرو خطاب قرار م  وبیو ا شهیکه او وارد م یوقت  ی. ول دهیجواب م
 .»  يجواب بد  دیکه با یهست  یو تو اون  کنم، ی هستم که سوال م  ی«نه، من اون  گهیم

دو    ن یکه ب   ستیها ن رقابت از اون رقابت  ن ی ا  نکهیا   د؟ی نشد  د، ی تا االن متوجه مفهومش شد  شما 
 . شهیتراز برگزار مهم نفر

  رادات یا  يبرنامه همه   نی. اکردمی بشه؟» را تماشا م   ونریلیم  خوادیم  ی«ک  يدارم که برنامه   ادی  هی
  ي ای خدا عطا نکهیبشه، مگر ا ونریلیکه آدم م ستیصالح ن  د؟یدون ی. مدادی ما رو نشون م يجامعه

شما رو   تونهیشدن م ونریلیتجربه رو هم به شما بده، چون م ن یجون به در بردن از ا  يالزم برا 
 تباه کنه.  

از بستگان    ي افراد  يشما رو تباه کنه. سر و کله  يخانواده   تونهیازدواج شما رو تباه کنه، م  تونهیم
 .دارندی . اونها دست از سر شما بر نم دیکه شما ازشون خبر نداشت شهیم دایشما پ
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  ی مسابقه، چند تا سوال الک  یِهست که در بخش مقدمات  ادمی. شهیسخت م یلیکردن خ یزندگ
 دالر.   1000تا مبلغ  یحت  ، يدالر 100 ، يدالر 50وجود داشت. سواالت ساده. سواالت مثالً  

  - بود    ی خانم  کی . و  رفتی و م   شدی با جواب دادن سه تا چهار سوال، هزار دالر برنده م  ی کس  هر
  ک یمن هست که اون خانم در  ي در حافظه  نطوریا - گذارهیسرم ممن سر به  يحافظه  راًیاخ

 .کردی کار م وایُدر آ  ییپست، جا  ياداره 

برنامه بود،  نیا يتو نکهیو از ا د، یپری م نییبرنامه شرکت کرده بود. باال و پا نیا  ياون تو و
  ی جواب بده، و با دست خال   هیاز سواالت اول   چکدومیو مضطرب بود. اون نتونست به ه  زدهجان یه

 به خونه رفت.  

اون خانم نتونست   یول  نها، یو ا کردی برنامه هم کمک م  ي وجود داشت و مجر ینیقوان  د، یدون ی م
کنه. و من   دایمسابقه راه پ یبه سواالت ساده جواب بده. پس در واقع نتونست به بخش اصل

خانم هم   ن ی و ا د، یپست که چند تا تمبر بخر ياداره  ن یریم د؟یدون ی . مکردم ی اغلب بهش فکر م
 که نتونست به سواالت ساده هم جواب بده.»  هیهمون  نی «آره، ا دی گیبعد شما م است، اونج

  اد یرا بن نی که زم ی«وقت، 4 ي ه یبود؟ در آ ی شد چ ده یپرس وب یکه از ا  کی  يسوال شماره  خُب، 
 د؟یدون ی م ه؟» یچجور سوال  گه ید ن ی ! استیبگه، «انصاف ن  خوادیخب، آدم م ؟» ينهادم کجا بود

 خواد، یم یحیخودش توض شِیآزما ي. اون براکشهیداره رنج م وبی. استیاصالً انصاف ن  نیا
نهادم کجا   ادیرا بن نیکه زم  ی«وقت گهیو خدا داره م خواد، یم یحیخودش توض يمخمصه  يبرا
که او حق درك   گفتهیرو م  نی کتاب داشته ا نی در طول ا وبی.» ايکن اگر فهم دار ان یب  ؟يبود

 کردن، او حق دانستن داره. 

و   ؟» يرو خلق کردم، تو اونجا بود نیزم یوقت ا یدانش داشته باشه؟ «آ  تونهیچقدر م وبیا خب، 
 که «نه». نهیجواب مطمئناً ا

  ش ی هاه یپا  د؟یآن کشرا بر    کارسمان یکه ر  ستی! و کیدان ی نمود؟ اگر م  شی مایکه آن را پ  ستی«ک
که ستارگان صبح با هم   ی را نهاد، هنگام اش هی که سنگ زاو ست یگذاشته شد؟ و ک زیبر چه چ

را به درها مسدود  ایکه در ستیدادند؟ و ک یپسران خدا آواز شادمان  عی ترنم نمودند، و جم
 ساخت؟»  
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  وب یشده. ا دهیسوال پرس 60-50از  شتریب  نجایسوال پشت سوال، پشت سوال. در ا حاال، 
خدا    نکهیا  گه؟یم  یبه ما چ  نیاز اونها رو. ا  یکی   یاز اونها پاسخ بده. نه حت  چکدومیبه ه  تونهینم
 .  دیتصورش رو بکن دیهست که شما بتون  یبزرگتر از اون  یلیخ

 هست.   دیخدا قابل تمج یعظمت خدا و بزرگ   نکهیا یک یهست.   ان یدو موضوع در جر نجایا در

 دیتون ی تا چه حد م  د؟ی بود  نیتا به حال در اعماق زم  ایآ  د؟یبه آغاز خلقت برگرد  دیتون ی شما م   ایآ
 برسه.   نی، بشر هنوز نتونسته به مرکز زم2016در سال  یو حت  د؟یبر نیی پا نی زم يدر هسته 

اومده. متوجه    رون یب   نی طرف زمکار رو انجام داده، و از اون    نیبشر ا  گنی هستند که م  ییهالمیف
در اعماق فضا   تونهی. بشر تا چه حد مافتادهین  یاتفاق نی هستند. همچ یال ی خ نهایکه ا دیهست

 .شهیم دهینوع سواالت داره پرس  نی از ا نجا یبره؟ در ا شیپ

  ي برنامه دارم که هنوز داره برا کی  لمیموبا ي. روکنمی رو دنبال م خیمر يمن دارم پروژه  خُب، 
 همون رُبات چرخدار کوچک.   د؟یدون ی . مکنهیرو ارسال م یکوچک  يهامن عکس 

. و هر روز عکس  کردهی سفر م خ یمر يداشته رو  ریچند سال اخ يتو کنمی فکر م د؟یدون ی م
  وستون ینفر در ه ک یکه  کنمی . من فکر نم کنمی رو باور م نی . خب، من اکنهیمخابره م يد یجد

. خب، امکانش هست،  گذارهیو هر روز اونها رو اونجا م سازهی ها رو معکس نیهست که داره ا 
 .زهیانگاختراع شده، شگفت   خیمر يکه برا نی ماش نی دارم که ا  دهیعق اقعمن در و یول 

 .  استزون یآر  هیشب  شتریبلکه ب   ست، ین   دایفلور  هیهستند. حاال، شب  زیانگها هم شگفت عکس   نیا

  نی. شما اول دهی تا به حال ند ي بشر چیه ، يفرد چ یکه ه گنیرو به ما م ي زیها چعکس  نی ا یول 
ها عکس  نی ا د؟یهست یی هاشما چه جور آدم  د؟یموند  داریبه خاطرش ب  د؟یعکس رو تماشا کرد

  خ یواقعاً سطح مر میکه تونست مینسل از نوع بشر بود نیبود. ما اول  سابقهی ب  تی بشر خیدر تار
 بود.   يریگنفس  يلحظه د، یرس ن یبه زم ریاون تصو ی. وقتمینیرو بب

پر از صخره بود. نه   کرد، ی که چشم کار م  ییواضح بود. فقط صخره بود، تا جا ی لیخ ریاون تصو  و
بود. به   با یز  یفقط صخره. ول  ، یچ ینبود. ه ی نبود، تمساح يااچه یبود، نه علف بود، در یخ یآدم مر

 بود.   بایز  ياالعادهشکل خارق 

تلسکوپِ هابِل رو نگاه   ریکوچک ماست. حتماً تصاو يِاارهیّس ستمیس يفقط تو  نی ا ن، یا یول 
 . دیکرد

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

توش   ي زیچ چ یه ومدیدر فضا نگاه کرد که به نظر م  ياکه تلسکوپ هابل به نقطه  ی اون زمان  و
  ها ون یلیو م  هاون یلیکه م  دیاون نقطه تمرکز کرد، و د  ي. و رویاه یبود. فقط س  یکی نباشه. فقط تار

  تر بزرگ  یلیخ  هان یبزرگتر هست، و ک  یلیجهان خ  یوجود دارند. ول   کی تار  يکهکشان در اون نقطه
 .  دیتصورش رو بکن دیهست که بتون  یاز اون  ترده یچیو پ

  نه، یما هم  يب، فلسفهرو به وجود آورد. خُ   نهایرو ساخته. او سخن گفت و او ا   نهایا  يخدا همه   و
. خدا اون رو میکنی شکل منشأ عالم رو درك م نی . ما به انهیما هم ینیب جهان  ست؟ین  نطوریا

 ساخته. خدا اون رو با سخنش به وجود آورده. او علتش بوده.  

سواالت   نیچند تا از ا  دی ای، ب 22 يه یبه آ میبر ؟» ينهادم کجا بود ادیرا بن ن یکه زم ی «وقت خُب، 
  ؟» ياتگرگ را مشاهده نموده  يهانه یبرف داخل شده، و خز ي هابه مخزن  ا ی: «آمیرو انتخاب کن

  د یسف  زیبرف. همون چ  د؟یدون ی . م دیخودتون استفاده کن  لیاز تخ  د یبا  دایدر فلور   نجایحاال، شما ا
پارو کنند.   به مدت چند ماه تا آخر زمستون برف دی بادر شمال کشور  چاره یرنگ. و اون مردم ب 

  ی ک یاون  هیشب یبرف ي دونه  چیه گن، یکه م نطوریداره و ا ياخارق العاده ییبا یبرف ز يدونه
 . ستین 

همه برف   ن یا یول  ست، ین  یبحث علم  کی  ن یاستعاره هست. ا ک یوجود داره که البته  یمخزن  و
و   م، یبد حات یتوض يسر  ک ی میتون یو ما م کنه؟ی چطور کار م نهایا د؟یدون ی شما م اد؟یاز کجا م

. لیقب ن یو از ا  میکنی م  ینیب ش یآب و هوا رو پ نکهیا م، یشیکار بهتر و بهتر م ن یا يتو  میدار
 رو در دست داره؟   ییکنترل نها یچه کس  یول 

جبار را   ي بندها ای ؟يبندی را م ای عقد ثر ای، «آ31 يه ی هست؟»، آ ي باران را پدر ای، «آ 28 يهیآ
  ي ستارگان، دُبّ، «و دب اکبر را با بنات او رهبر  ، یشمس  يآخر. منظومه  یو ال  ؟» ییگشای م
 ؟» یگردان ی مسلط م ن یآن را بر زم ا ی ؟یدان ی آسمان را م ي هاقانون  ا یآ ؟یینمای م

بزها  د؟یدون ی م ؟»یدان ی را م  یبز کوه دن ییوقت زا ای، «آ1 يهی، و آ39به باب  میبر دیایب  و
چند ماه قبل، داستان   نی من، االن بز دارند. هم يسا یکل ياز اعضا  یل یمحبوب شدند. خ یلیخ

  ان یاتفاق افتاد. دانشجو  ی جنوب  ي نایدر کارول  ا یدر شهر کلمب ي اکنندهو سرگرم  زیانگشگفت 
  ي با هم تو  لج، کا  يکه چهار تا دانشجو، دانشجوها   دیتصور کن  دیتون ی م  ، یجنوب   ينا یدانشگاه کارول 

  اط یح ي هامجبور باشند چمن  نکهیا ي فکر کردند که به جا  نطوری. اونها اکنندی م  یخونه زندگ  ک ی
 تر هست. آسون  یلی خ  ينطوریبز بخرند. ا کی فقط  تونندیرو بزنند، م
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با سرعت   ابون یخ ي ت تو فرار کرد، فنس رو پاره کرد، و داش  ه یبز در عرض چند ثان  ن یا منتها
 .  رندیاون رو بگ کردندی م  یو اون چهار دانشجو سع  دیدوی م

 ياول روزنامه  يصفحه  تر یخبر ت ن ی. و انهایاونجا بود، و عکس گرفت و ا نشینفر با دورب  ک ی  و
بود،  ياالعادهداستان اون بز بود. داستان فوق   نی . و افتهینم یاتفاق  ادی ز ا یکلمب يشد. تو  یمحل

د دنبال  یاگر بر  ی و حت  د، یدی که شما هرگز ند  کنندی م   یدر ارتفاعات کوهستان زندگ   ییبزها  یول 
 .کنندی . و اونها زاد و ولد مدینیاحتماالً به ندرت اونها رو بب د، یاونها بگرد

که   ستیرا رها کرده، آزاد ساخت. و ک یکه خر وحش ستی«ک. 39از باب  5 يه یکه»، آ  ستی«ک
 .» دمیزار را مسکن او گردان او ساختم، و شوره   ي را خانه   ابان یگورخر را باز نمود. که من ب   يبندها

، «بال  13 يه یپرندگان، در آ يدرباره  ی . فقط سوال وجود داره، سواالتدیباب بر نی ا ي انتها به
و  پرد؟ی م  نیاز حکمت تو شاه ای«آ، 26 يهیها، در آاسب  ي، درباره19 يهیشترمرغ»، در آ

مهاجرت پرندگان   ياز الگو شهیآخر. من هم یو ال  کند؟»ی خود را به طرف جنوب پهن م يهابال
  ی ل یکه اونها پر سر و صدا هستند و خ دونمی . و غازها، به عنوان مثال. مشمیزده مشگفت 

  ي اچه یدر کیکه  کنمی م  یزندگ  یی . خب من در جامیشی. وارد اون بحث نمکنندی م  يکارفیکث
 جَلد هستند.   ي غازها مثل کبوترها  نی کوچک وجود داره، و ا

مخصوص غازها    يو اون صدا  زنند، ی م  رجهیش  نییبه طرف پا  نند، یب ی رو م  اچهیدر  نکهیمحض ا  به
واق واق  بالفاصله شروع به شنوهیصدا رو م ن ی ا یو سگ من وقت  ارند، یرو از خودشون در م

و اونها رو   دوهی«برو» و اون دنبال اونها م گمیو م کنمی در خونه رو باز م ، ی. گهگاهکنهیکردن م
. و  ان یغازها از کجا اومدند؟ اونها هر سال م نی . اکنهیم شیک گهینفر د کی ياچه یبه طرف در

   رند؟یم کی که اونها به مکز زنم، ی از سال در کانادا هستند و بعد، خب حدس م  یاونها زمان 

راه برگشت خودشون رو   تونندی م یول  رند، یگرم م يجا  کی. به رندیم دایبه جنوب فلور اونها
 کنند.  دایپ

و به    د، یبه آالسکا رفت  یح یتفر  یِاز شما با کشت   ی. بعضزهیانگ. شگفت استیآزاد، که در در   ی ماه
دو سال رفته بودند،  ا یسال   کی  ي . و اونها براکنندی م ي زیرآزادها تخم   ی که ماه د یرفت یی ونجاا
  ی ماه  کینفر به من گفت پنج سال، که طول عمر  کی هست که  ادمیپنج سال هست؟  نکهیا ای

 هست.   آزاد
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از   کنند؟ی م دا یاونجا رو پ ي. آخه اونها چطور گردندی اومدند بر م  ایکه به دن  یی اونها به جا یول 
اومدند،   ایکه توش به دن  ییکه به همون جا کنه یاونها رو وادار م يزیچه چ دونند؟ی کجا م

 برگردند؟

. بنا هست که ما جستجوگر  میگردی سواالت م   نی سواالت. و ما به دنبال ا   ن یو ا  زها، یچ  نی ا  يهمه 
  ده یما به شباهت خدا آفر گه، یم 1باب  شیدای ساخته. پ نطوری. خدا ما رو امیو کاوشگر باش

 شباهت، کاوش کردن هست.    ن یاز ا  یو بخش م، یشد

هست، دانش    نیاونچه که در زم  يدانش درباره  م، یکه دانش کسب کن  م، یمسلط بش  نیبر زم  که
  ي اره. دانش درب میهست  ک یبا اونها شر  ارهیس  نی که در ا  یو پرندگان و موجودات   واناتیراجع به ح
  ی ن انسا  چ یکه قبالً ه  ییبه جا  می. که برگهی د  يزهای . دانش راجع به نظام ستارگان، و چیجهاِن هست 
  ی لی. خمیشیهست که ما متوجه نم زهایچ یلی. خمیدون ی هست که ما نم  زهایچ ی لیخ ینرفته. ول 

 . میدرك کن میتون ی هست که ما نم  زهایچ

. اون ده  ادیم وبیبه سراغ ا دن یاو در وقت رنج کش پرسه؟یسواالت رو م نیخدا داره ا چرا
فرزندش رو از دست داده، ثروتش رو از دست داده، احترام همسرش رو از دست داده،  

  ان ی به پا گهید باً یپوست و استخوان شده، تقر ره، یمی سالمتش رو از دست داده، اون داره م
 .  گذارهیدوش اون م يسوال رو رو 60-50 زا  شیو خدا ب  ده، یرس

که با خدا   یکس  د؟یکننده با قادر مطلق مخاصمه نمامجادله  ای«آ د، ینگاه کن 40از باب  2 يهیآ به
 محاجه کند آن را جواب بدهد.» 

. تو خودت  يکرد يریگجه ی. تو نتیکننده هستمجادله  ک ی خُب، «تو  گه؟ی م ی چ وبیداره به ا خدا
  ي . تو به خدا رو کرديو خدا رو سرزنش کرد   يد ید  شیآزما   يخودت رو تو   ، يدیدردسر د  يرو تو
 تو هست.»   ریتقص نی «ا ی و گفت

که با خدا محاجه کند آن را جواب بدهد.»   یکس د؟ی کننده با قادر مطلق مخاصمه نمامجادله  ای«آ
رو    نهایکه بشه ا. خدا بزرگه. دانش خدا، درك او، و حکمت او، چطور امکان داره  ستی خدا متعال 

 متوجه شد؟  

  د یخوای. شما مدیکه راز کائنات رو بدون   دیخوایرو درك کرد؟ شما م   نهایامکان داره که بشه ا  چطور
 شما افتاده. ياتفاق خاص برا  ن یکه چرا ا دیبدون 
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  ز یالزمه که شما همه چ د؟ یالزم هست بدون  ییزهایچه چ د، یسوال جواب بد ن یبه ا نکه یا يبرا
اتفاق   ون یلیم کی مرتبط هست. و اون هزار اتفاق به  گهی اتفاق به هزار اتفاق د ن یا. دیرو بدون 

. خداست که به کائنات نظم  دیهمه رو هضم کن د یارتباط دارند. امکان نداره که شما بتون  گهید
 .  دهی. خدا از همون ابتدا، انتها رو شکل مدهیم

  اد یعمرتون  ي تو دیهست که بتون  یدرس  نیترمهم  ن یاحتماالً ا د؟یدون ی . م دیستیخدا ن  شما
  نطور یهست، ا ن یمشکل ما هم ی. ول دیستیخدا وجود داره، و شما اون خدا ن  کی . فقط دیریبگ

. ما خودمون رو خدا فرض  میخوری درس، شکست م نیهم ير یادگیما اغلب در  نکه یا ست؟ین 
 . میکنی م

«من از   کنم»، ی و َنفس هست. «من از خدا مطالبه م شتن یو اون بت اغلب، خو م، یسازی ُبت م  ما
«اگر نظام کائنات   گه یکه م شیآزما  ک ی  يهمون تفکر آزاردهنده در بحبوحه  دونم»ی خدا بهتر م 

 .کردمی با من بود، من اون رو بهتر اداره م 

  د یشیم  متوجه.»  فتهینم  حادثه اتفاق   نی که ا  شدمی . مطمئن م کردمی موضوع رو درست م  نی ا  من
فکر باشه. و خدا به سراغ   کی صرفاً  دی شا د؟یکنی چه کار م  د یدار د، یکنی فکر م  نطوریا ی که وقت

 . کشهیو اون رو به چالش م ادی م وبیا

انسان، خُب، کوچکه.   ی. خدا متعال هست، ول فتهیبه صورت همزمان داره دو تا اتفاق م نجا یا در
 چه خبره.  نجایکه ا دی. بله، دچار سوءتفاهم نش»یکوچک هست یلیتو خ وب ی«ا

  ز یناچ  د؟یدون ی م  ش، یآزما  ن یکه ا   گهی کوچک هست. خدا نم  ش یآزما  نیکه خودِ ا   گهی داره نم  خدا
 هست.  

ساخته   نی کوچک هست. او از خاك زم وبیا نش، یدر طرح بزرگ آفر ی. ول گهیرو نم نی ا خدا
مخلوق    کی کوچک هست. اون فقط    زِیچ  کی هست؟ اون فقط    یچ  وبیا  کران، یجهاِن ب   نیشده. در ا

 . ده یکه خدا به صورت خودش آفر ی هست، مخلوق

که خدا اون   ی و آزادش کنه، مخلوق رهیکه به خاطر اون بم فرسته یکه خدا پسرش رو م یمخلوق
فرزند خدا   کی برادر بزرگترش هست. و اون شخص رو  یسیکه ع کنهیم يارو وارد خانواده 

مخلوق هست.   ک یاون همچنان  ی ول  ح، یمس يسا یو وارث خدا، و هم ارث با ع کنه، ی وب ممحس
 .  میهست که ما هست يز یچ نی هست. ا  ق مخلو کی اون همچنان 
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 ي ه ی آ - خداوند را جواب داده، گفت:  وب ی، «آنگاه ا 4 يه یو آ 40گفت؟ باب  یدر جواب چ  وب یا
مرتبه    کی ام.  هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته   ریمن حق  نکی”ا  -  4

 گفتم و تکرار نخواهم کرد. بلکه دو مرتبه و نخواهم افزود.»  

رو   وب یخدا دهان ا  -رو محترمانه بگم  ن یا دی و من با -افتاده؟  یچه اتفاق نجایکه ا دینیب ی م
اومد، و خدا دهان اون رو بست.    رون یب   وبیا  و سخنان غلط، از دهان   اد، یز  یلیخ  يهابست. حرف 

«تا هر   گه، یکه م یوقت  کنه، ی بخش استناد م نی، به ا 3 ان ی که پولس در روم کنمی در واقع فکر م
 . کنهی قسمت استناد م ن ی به ا کنمی .» فکر مندیقصاص خدا آ ریبسته شود و تمام عالم ز یدهان 

. االن وقت  ستیرو بست. االن وقت گوش کردن هست. االن وقت متهم کردن ن   وبیدهان ا  خدا
بودن، و افتادن در مقابِل اقتدار و   ع ی. االن وقت گوش سپردن، و مطستیخود ن  يبرا  يدلسوز

 عظمت خداست.  

هنوز پا برجاست.    وبیا   یگناه یرو فروتن کرد. استدالل ب   وبیهست که افتاده. خدا ا  یاتفاق  نیا
 دن، یدر طول مدت رنج کش  ینبوده، ول   وبیگناه ا  دن، یرنج کش  ییِ ابتدا  لینکرده. دل   رییتغ   يزیچ

 گناه اتفاق افتاده.  

  فته یحرف زده. و وقتش هست که در مقابل خدا ب  ياد یز وبیا دن، یدر طول مدت رنج کش یول 
 و ارجح باشه.  تیو ساکت باشه، که خدا اولو

  ، يدرس هست. و در درس بعد ن یا يِر یادگیتازه در حال شروع  وب یهست. ا ي شتریب  ي زهایچ
   . دهیم اد یبه اون  شتریب  یدرس رو کم  نی که چطور خدا ا مینیب ی م
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