
https://fa.ligonier.org   

1 

 کتاب ایوب 
 بهیموت و لویاتان   : 10درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

 38باب  یعنی. در بخش قبل، 41و  40 يهادر باب  م، یهست وبیاز کتاب ا 10خُب، ما در درس 
 سخن گفت.    تی، خدا در نها 39و 

، وارد  40از باب    6  يهی بار دوم، در آ  يبرا  نجا، یوارد شده بود که در ا   یشکل   نی به هم  قاًیاو دق  و
نکته   نی به ا ی را از گردباد خطاب کرد و گفت». حاال ما در درس قبل وبی: «پس خداوند ا شهیم

  ک یدر  اد، یکه او چطور م دیکنی توجه م گه، یکه خدا باالخره سخن م یوقت یول  م، یاشاره نکرد
 گردباد.

خدا سخن    نکهی. اشدهی باهاش مواجه م   دیبا  وبی بود که ا   یاز مشکل  یبخش  نیساکت بوده. ا  خدا
 نگفته. 

رو از دست داده و   زی که همه چ ی شخص يبرا دیکنی جواب نداده. فکر م وب یبه سواالت ا  او
  ي با «آواز  ی عنیرفت،  ای لیکه به سراغ ا رهیبه سراغ او م يمشرف به موت هست، خدا همونطور 

ه که خدا  معنا رو دار ن یا کنمی . فکر م ادیگردباد م ک یدر عوض، او در  ی و آهسته». ول  میمال
 .میهست که ما ممکنه از او انتظار داشته باش یاون  زمتفاوت ا

در   ی ک یشدند.  یو دو موجود به ما معرف تیشخص دو . 40خدا در باب  يدر ظهور دوباره  حاال، 
در موردش صحبت   گهید يقه یکه تا چند دق موت»ی ِبه نکیهست، «ا 40از باب  15 يهیآ
  موت یشده. به  یبه ما معرف  اتان»، ی«لِو  یعنی  گه، ید  یک ی،  41اول از باب    يهی. و بعد، در آمیکنی م

 نبرد کلمات هست.   نی. ا اتان یو لو

راجع به حکمت،   ينبرد نی هست. ا ی شناسمعرفت يدرباره  يافکاره. نبرد ينبرد درباره نیا
 درد و رنج، هست.  يبرا ی حیو توض ، یزندگ  يمعنا

سوال   65-60 یعنیسواالت،  ي سر  کی  دن یرو به سکوت وادار کرده، با پرس وب یا  ترش یپ خدا
 .  نی زم  یِمتی ق يهاو سنگ  یمعدن  ي هاسنگ  يدرباره 

موارد مربوط به آب و هوا، راجع به ستارگان و کائنات، و   يدرباره  ها، ی به پرندگان و ماه  راجع 
به   یبه سکوت شده بود، ول وادار  وبیجواب بده. ا چکدومیبه ه تونستی نم وب یو ا ره، یغ
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  ي ز یچ وبی. الزم هست که ا ادیساکت نشده بود. پس خدا دوباره به سراغ اون م یکاف ياندازه 
 خودِ خدا درك کنه.  تیو شخص تیماه يباره رو در

  خورد، ی که علف را مثل گاو م  امده یکه او را با تو آفر  موتیبه  نکی«ا: میبر  15  يه یبه آ  دیایب   پس
شکمش. دم خود را مثل سرو آزاد   يهادر رگ  يو  ییو توانا باشد، یهمانا قوت او در کمرش م

  ش یو اعضا  نیبرنج  يهامثل لوله   ش یهااست. استخوان   دهیچیرانش به هم پ  ي ها. رگ جنباندی م
 است.»   نیآهن يرهایمثل ت

هست. اسمش، اسم   ینیاز انواع موجودات زم یک ی  موتی هست؟ به یچ  ای  یک موتیادامه. به و
  ت ی «جانور» رو تقو  يدهیبه صورت اسمِ جمع هست، که ا  ی واقع «جانور» ول   ي جمع هست. به معنا

.  میادامه بد 41از باب  1 يهیتا آ دیایب  ه، یک موت یکه به دیکه در فکر هست نطوری. و همکنهیم
 .  يایدر  يوال یه کی م، ی رو دار اتان یلو نجایدر ا

معادل با    اتان ی لو  -  یهمون هفتادگان   ق، یعهد عت  ی ونان ی  يترجمه   -  یهفتادگان   ، یونان ی  يترجمه   در
 هست؟   ی ک ای  یچ  اتان یلو نی«اژدها» ترجمه شده. حاال، ا

او مهار   ینیدر ب  ا یفشرد؟ آ ی توان  سمان یزبانش را با ر ای  د؟ یکش یرا با قالب توان  اتان ی لو ای«آ
سخنان    ایخواهد نمود؟    ادی او نزد تو تضرع ز  ایسفت؟ آ   یاش را با قالب توان چانه  ای  د؟یکش  یتوان 
 گرفت؟»   ی هخوا  یم یدا ی بندگ ي او را برا ا یبا تو عهد خواهد بست  ایبه تو خواهد گفت؟ آ میمال

هستند  ي، افراد هست. حاال ییایدر  يموجود  يگر یو د ، ینیموجود زم کی از اونها  ی کی ادامه.  و
و طوفان نوح وجود داشتند،   شیدایپ  نیکه ماب   یواقع   یرو به عنوان جانوران   اتان یو لو  موتیکه به

  ناسور یدا یاز اونها نوع  یک ی یعنیرِکس. -یت لیاز قب یخی موجودات ماقبل تار مثل. شناسندی م
 االن منقرض شده باشه.  دیهست و شا  میعظ ي که موجود  ست، یی ایدر ي موجود ي گریو د ینیزم

  –  لیو س شیدا یاز پ ی دگاه ی دارند، به عنوان مثال در د دهیهستند که عق ي افراد و
نهفته هست، و   یجهان  یدر طوفان  گه، ی د يزهایو چ ها، لیوجود فس حیتوض که – سمکاتاستروفی

پِتروسور، و   کی  اتان یلو  نکهی. و ادهیم حیرو توض گهی د يزها یها و چطوفان، انقراض گونه نیا
  ص ی تشخ نطور یموجودات رو ا  نی ا ت یوجود دارند که هو يبرانتوسور هست. افراد  کی  موت یبه

 دادند. 

 ن ییتع   يبرا  جنبشی   –  میکنی صحبت م   14حدود قرن    يدرباره   مداری  – رنسانس    يبعد در دوره   و
  ي اشده شناخته   يکلمه   موت»یوجود داشت. «به  یواقع   یموجودات به عنوان موجودات  ن یا  تیهو
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شناخته  لیف کی  عنوان  به  – رنسانس و پسا رنسانس  اتادبی در – هست  یس یانگل اتیدر ادب 
 شناخته شده.   یاسب آب  ک یاواخر احتماالً به عنوان   ن یهست. در ا لیف ک ی موت یشده. پس به

به طور کامل با   ای. آدیبخون  24 يه یتا آ 15 يه یموجود رو از آ ن یا فی توص دیتون ی شما م  حاال
هست که نه،   نیمطابقت داره؟ و جواب ا ، یاسب آب  کی م، یبگ دیایفعًال ب  ای ل، یف کی فیتوص

  ی اسب آب  کیاز  قیدق یف یتوص نیمبالغه وجود داره. ا یو کم يشعر اتیادب  نجایواقعاً نه. ا
 . ستین 

  ی ک ی  گه یکه م  دی دار  يریشناخته شده. پس شما تعب  لیبه عنوان کروکود  اتان، یشکل، لو  نیهم  به
 .میبسنده کن نیفعالً به هم دی ایهست. خب، ب  ل یکروکود کی  يگریو د ، یاسب آب   کی از اونها 

احتماالً در پرتوِ   ژهوی به – رو  اتان یو لو موتی که به ، ياگهید ریوجود داره، تعاب  يریتعاب  حاال، 
  وب یهم عصر با نگارش کتاب ا که باستان،  کِی خاورِ نزد اتیدر ادب  یجانوران  نی استفاده از چن

  وب یدر کتاب ا یکرده. سوال  یی شناسا  یطان یش یجانوران رو به عنوان موجودات  نای –هست 
دوباره   گهید یول  شه، یکتاب ظاهر م  يافتاد؟ او در ابتدا طان یش يبرا یشده، چه اتفاق  دهیپرس

  وب یکه به ا  یرنج حیوضکه ت دی. ممکنه شما انتظار داشته باششهیظاهر نم طان ی. ششهیظاهر نم
 نسبت داده بشه.   طان یشده، به ش لیتحم

کردن داره. او   يباز  يبرا ینقش طان یبه ما داده شده، که ش حیتوض نی هر حال، در ابتدا ا به
. اما  کنهی م يباز  ی درد و رنج داره نقش ي در مسئله یول  ست، یمسئله ن  ن یا ي کامل برا  ی حیتوض

  ي اریوجود داره، و بس  ی و استدالل  ست، ین  وبیکتاب ا  یِ ان یپا ي هادر باب   طان یبه ش يااشاره  چیه
که   ي ز یچ نکه یو ا  دن، ینسبت م  ر یرو به شر اتان یو لو موت یبه وب، یاز کتاب ا ي امروز  ریتعاب  از

عام، درد و   يهست که چرا، به معنا حیتوض نی از ا یقسمت ریکه شر نهیا  شهیگفته م نجایدر ا
 وجود داره.   ایرنج در دن 

نوشته   نجایآنچه در ا ي صرفاً از رو  وب، یباشه که خود ا یحیتوض تونهیم  نی قانع نشدم که ا من
به اون نقطه هست و من   دن ی رس ي برا قیاز تحق يامستلزم درجه  نیشده، بتونه درك کنه. ا 

  ن ینسبت به ا  یکشش  شهیمن هم  نیاون رو درك کنه. بنابرا  تونستیم  وبیشک دارم که خود ا
 هستند.   ل یو کروکود  یاحتماالً همون اسب آب  اتان یو لو موتیداشتم که به دگاهید

نوشته،    وب ی کتاب ا  ي قطور درباره  يمعاصر سه جلد   رِیتفس  ک یکه    یبه عنوان مثال، کس  نز، یکال  و
تا به امروزه، اما مطمئناً در صد   وبیکتاب ا  يدرباره  ریتفس نیترو جامع  نیترکه احتماال بزرگ 

  ظر مد ن   وبیکتاب ا  يِهست، و اون از همه نظر متخصص هست، مخصوصاً اگر متن عبر  ر یسالِ اخ
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جلد رو منتشر کرد،   نیخرو آ  نیاون باالخره سوم  یکه وقت  نمیجالب بود بب  یلیمن خ  يبرا  وباشه،  
 هستند.  لیو کروکود ی همون اسب آب  اتان، یو لو موتیکه به دیرس دهیعق   نیبه ا  تاًیاون هم نها

. پس خدا به سراغ  لی کروکود  کی و    یاسب آب   ک ی  م، یفکر کن  نی ا  يدرباره  قهیدق  کی   دیایب   خب، 
در   میعظ یِسخت  نیا د، ی رو تجربه کرد میعظ يتراژد نیا د، یکشی رنج م دی شما دار اد، یشما م
  د ی خوا یو شما م  ؟»يفکر کرد  یاسب آب   کی  ي«تا به حال درباره   گهیخدا به شما م  ورو،    تون ی زندگ

ارتباط داشته باشه، چه برسه به درد و   تونهیم  يز یبه چه چ ی اسب آب  ک ی«واقعا؟! آخه  دیبگ
 تمساح؟  کی م، یهست دایچون ما در فلور ای ل؟ یکروکود ک ی  ایرنج؟» 

اتفاق رو   نیا. کردمی موعظه م  دا یفلور یِده دوازده سال قبل، داشتم در شهر تاالهاس حدود
. و داشتم کردمی رو موعظه م 38اواخر باب  یعنیقسمت،  نیدارم. و من داشتم ا ادیواضح به 

همون تمساح هست. و   اتان یلو دیکه شا گم، یکه االن هم دارم م  نطوریهم گفتم، ی منظورم رو م 
در   یساحتم گهینداره که فردا د یتیفکر کنم که کجا هستم، گفتم «اصالً برام اهم نکهیبدون ا

 جهان نباشه.»  

مصمّم   ی لیهم خ های مثبت و بعض ی لیاز اونها خ یواکنش نشون دادند، که بعض سا یکل ياعضا  و
مثل «تمساح   دایفوتبال فلور يهامیختالفات بر سر تا  اِنیمخالف بودند. و من در جر يدر جبهه 

 بود. ی که االن گفتم چ نینبودم. متوجه نشدم که ا  دا»یفلور يها

داشت؟» چرا   یخلقت اسب آب  ي برا يازهیکه «خدا چه انگ میسوال رو مطرح کن نی ا د یایب  یول 
 رو خلق کرد؟   یخدا اسب آب 

  ی توسط اسب آب  قایاز افراد در آفر ی لیهستند، و خ ایموجودات دن  نی تراز خطرناك  یک ی  اونها
  ک ی که انگار  هیزیچ هی شب د؟ید یرو د یو شخصاً اسب آب  کی کشته شدند. شما تا به حال از نزد

چاقش    ي با اون پاها  د؟یدون ی . م ستیمتناسب ن   زشیچ  چیجمع اون رو ساخته باشه، چون، خب، ه
 هم کوتاه هستند.   یلیکه خ

 هال ی. چرا خدا کروکودلیکروکود  کی   ا یآخه چرا؟    د؟یدون ی اون دم کوچکِ مضحک، و اون سر، م  و
رو خلق کرد؟ اون    هالی . چرا خدا کروکوددمیسوال رو پرس  نی ا  یدوست  ک ی بار از    ک ی  د؟یرو آفر

 و کفش.»   ف، یگفت «به خاطر ک

نجات   يچند دالر برا یول اد، یکردم، البته نه ز ی اگر بخوام صادق باشم، من کمک مال  د؟یدون ی م
متاسف    یول   ست، ین   یاس یاظهار نظر س  کی   نیالبته ا  شم، یکمک کردم. متاسف م  یقطب  يهاخرس 
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بدون خرس    يِایهست. دن   يتراژد  کی   ي زیچ  نی در جهان نباشه. چن  یخرس قطب  گهیاگر د  شمیم
 . دیکن ور رو تص یقطب

اظهار نظر   ک ی نیا گم، ی و دوباره م فته، یآب و هوا م يکه داره برا  یبا در نظر گرفتن اتفاق  و
  ی قطب يهاخرس  نها، یو ا فتهیآب و هوا م يکه داره برا یبا در نظر گرفتن اتفاق ست، ین  یاسیس

 .  کنندی م يرو سپر  یدارند اوقات سخت 

و   میبش داریدر جهان نباشه. اگر فردا از خواب ب  یلیکروکود گهینداره اگر د یتیبرام اهم اصالً
کنه،  يآورپول جمع  ها ل ینجات کروکود يکه برا کنه یسازمان داره تالش م کیکه  مینیبب
  ی لم یاحتماالً ف  کرد؟ی رو خلق م   لیکروکود  دی. چرا خدا بارندیپول خرد هم بگ  کی از من    تونندی نم

  ي و گاوها  هالکروکودی  اونجا  در  که  –  ییجا  نیهمچ  ای   یسِرِنگِت  يتو   -  دیتماشا کرد   وبیوتیرو در  
تر شدن هست،  گرما در حال کوچک  ي تاالب کوچک که تو نی و از ا ان یوجود دارند، که م ی وحش
 . فته یقراره ب  یچه اتفاق  دیدون ی . و م خورندی آب م

  ا ی کوچولو  ياون گوساله  ای  یهاش به سرعت سر اون گاو وحش و با آرواره  ادیم لیکروکود اون 
دلخراش هستند، و تک تک   هالم یف نی هست، ا ادیز  هالم یف ن یو از ا ره، یگیرو م يز یچ ن یهمچ

. اگر  کشهی هورا نم لی اون کروکود يبرا چکسیدرسته؟ ه د، یهست یشما طرفِ اون گاو وحش 
رو   لیحساب، چرا خدا کروکود نی. با ادیدار ی مشکل  کی د، یکشی هورا م لیکوداون کرو يبرا

 خلق کرد؟ 

  ي زهایبه چ  یچه ارتباط   ن یآخه ا   کنه؟ یم  یرو معرف  اتان یو لو  موتیچه خبره؟ چرا خدا داره به  نجایا
بر   رش یدر تفس دنِریبا درد داره؟ خب، همونطور که دِرِك ک یچه ارتباط  ن یداره؟ و اما ا گهید

   ست؟ یچ یخلقت اسب آب  ي خدا برا لیدل  گه، یم وبی کتاب ا

  ن ی ندارم. و درد هم مثل هم يتصور  چی. هدونمی . من نمدونمی هست که من نم ن یجواب ا و
  ک یم. چرا ندار ی. جواب دونمی . من واقعاً نم دونمی من نم فرسته؟یهست. چرا خدا درد رو م

  ان؟یم ایافراد با امراض وحشتناك به دن  یچرا بعض کشه؟یشخص عادل رنج م

که اونها   میکنی و اغلب فکر م  م یخاص دارند، که ما دوستشون دار يها ي ماریما که ب  کودکان 
. و دونمی . من واقعاً نمدونمی محک ما فرستاده شدند. چرا؟ من نم يهستند که برا  ییهافرشته

که خدا   نهیکه مهم هست ا  يزی. چدیکه شما بدون  ستیشکل هست. مهم ن  نیبه همدرد هم 
 . دونهیم
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جواب   ه؟ یرو خلق کرد؟ جواب چ ل ی. چرا خدا کروکودمیسوال برگرد نی دوباره به ا د یایب  خب، 
جالل   يرو برا لی: خدا کروکوددونهیداده شده م میخوب تعل ي که، همونطور که هر بچه نهیا

 جالل خودش.   يخودش خلق کرد. برا

  دا یرنج، خدا جالل پ قیدرد، از طر قیجالل خودش. بله، از طر يدرد وجود داره؟ برا ایدر دن  چرا
بلکه   ست، یهم ن  ی کیکوچ ي جنبه  ن ی. خب، البته ادیجنبه کوچکش فکر کن ک ی . فقط به کنهیم

 کرد.   دایجالل پ یسیهست. خدا با فرستادن خداوند ع   یسیخداوند ع

و    ومد؟یم  یسیع  دیوجود نداشت، چرا اصالً با  يازینوع ن   چینبود، اگر ه  ینبود، اگر رنج  يدرد  اگر
از بطنِ محبت و رحمت خداوند رو به ما   يزیکه او مُرد، چ قتی حق نی که او اومد و ا قت یحق نیا

 .  کنهیم دایدرد هم جالل پ نیا  قیاز طر یوجود داره. خدا، حت نجا یدر ا ی. ارتباط دهیم شینما

 بی.» و ادامه داد «شما او را بر صلدیکه او را کُشت دیگفت «شما بود کاستیدر روز پنت پطرس
 خدا بود.»  یدان ش یحکم و پمست يبر حسب اراده  نها یا  يهمه ی. ول دیکشت ده، یکش

  يدرباره  نجایاز ا های هست که بعض يزیچ نیقسمت وجود داره، و ا  ن ی هم در ا ياگهید زیچ
 باز کنم.  شتریب  یاون رو کم  تونمیبرداشت کردند، و من م اتان یو لو  موتیبه

  ی امکان وجود داره که اونها موجودات   ن ینباشند. ا   ی موجودات واقع   اتان یو لو   موت یبه  د یشا   نکه یا
داشتند.    یقابل توجه  ي باستان، معنا  کِیبودند که در خاور نزد  یباشند. اونها موجودات  يااسطوره 

داشته    ام   يرو   یشگرف  ریتاث  تونند یم  ی ال یخ  ي زهایهستند. چ  ی ال یخ  ی اونها موجودات  د یشا  د، یو شا 
 باشند. 

  ، یسِت ، يمصر ينه یزمشیکه مثال در مصر، و در پ کنندی فکر م نطوریا های به عنوان مثال بعض و
 بودند. ینور، موجودات واقع  يو هورُس، خدا  ، یک یتار ي خدا

  ی شرح  ه یشب اریبس کنه، یم نی مرگ که در باتالق کم ي خدا فیتوص ، یکنعان  یِ شناسدر اسطوره  و
 داده شده.  اتان، یمحل وجود لو يهست که درباره 

قدرت دارند، و قدرت دارند که درد رو    ی مردم، بر مرگ و زندگ  ال ی که، حداقل در خ  یموجودات  
  ي زیکه چ گنیو م کنندی م  ریتعب نطوریقسمت رو ا نی هستند که ا یکسان  نیکنند. بنابرا لیتحم

  ل یتخ ن ی. خب، به بدترشهیاشاره م اتان یو لو موت یکه به به نهیا فتهیاتفاق م نجا یکه در ا
 .  نیکابوس خودتون فکر کن ن یو بدتر ن، خودتو
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و    کی تار  يره یدان ترِدر»، ادموند و جز  یِ«سفر کشت  لمیدر ف  دیتون ی از شما م  یاحتماالً بعض  خب، 
 .  دیار یب  ادیرو به   رهیغ

. و ادموند اون رو مجسم  میعظ ییای در يوالیه ک ی  اد؟یم ادتون ی. کنهیاون کِراکِن رو مجسم م و
  يو ادامه   رهیاونها رو غرق کنه و جونشون رو بگ  خواد یو م  شه، یمبدل    تی و کراکن به واقع   کنه، یم

 که خدا کنترل رو در دست داره.   نه یا فتهیاتفاق م  نجایکه داره ا   يزیچ د یماجرا. خب، شا

موضوع   د یقدرتمندتره. شا ن، یتصور کن دیکه بتون  ی موجودات ن یبرتر هست، خدا از بدتر خدا
که   -هستند  يافراد  یقسمت از کتاب بکنم، ول  نی که من از ا ستین  ي ریتعب ن یباشه. ا  ن یهم

 .کنندی م ریشکل تعب نیبخش رو به ا  نای  که –  ادهیتعدادشون هم ز 

وجود داره که خدا به سراغ    قتیحق  نی. امینیبب  نجایدر ا  دیهم هست که ما با  ياگهید  زیبعد چ  و
رو تجربه کرده. فرزندانش رو از  شینوع آزما نیترهست که وحشتناك  يمرد اون . ادیم وبیا

  اد یدست داده. ثروتش رو از دست داده. سالمتش رو از دست داده. و خدا داره به سراغ اون م
   ؟»يفکر کرد اتان یلو ي تا به حال درباره   ایآ ؟يفکر کرد موتیبه يتا به حال درباره  ا ی«آ گه، یو م

که، اونها هستند تا   دونمی رو م نیا ی. ول دونمی که من نم نهیچرا وجود دارند؟ و جواب ا اونها
 کنه، یکه خدا درك م نهیکه مهم هست ا يزیکه من درك کنم. چ ستیخدا رو جالل بدند. مهم ن 

  ست ین  یکاف  وبیا يبراخدا وارد بشه.  يبه هدف خدا و نقشه  دیبا وبی. و ا دونهیکه او م نهیا
  ی ان یهمونطور که در قسمت اول از بخش پا ست، ین  یکاف  وبیا ي برا نی  ساکت باشه. اکه صرفاً

  گه ی دهانش بگذاره و بگه «من د ي که فقط دستش رو رو ستین  یکاف نی ا وبیا يهست، برا
در مقابل    دیبااعتماد کنه.    دیکنه. با  نیرو تمر  مان ی ا  دیاعتراف کنه. با  دی.» اون بازنمی نم  یحرف

  ی حت  ش، یزندگ يهاخدا اجازه بده که در تمام جنبه نیکنه، و به ا میمقتدر تعظ يخدا نیا
 کنه.   ییحکومت و فرمانروا ک، ی تار  يهاقسمت 

در کار    ت یریخ  يبا هم برا  زهایچ  يکه همه   میدان ی «م   گه، ی م  8باب    ان یپولس در روم  م»یدان ی «م
  دارندی که خدا را دوست م   ی که به جهت آنان   میدان ی متفاوت، «م   يترجمه   کی احتماالً در    ای است»،  

.» باشندی با هم در کار م   شان یا  تی ریخ  يبرا  زهایچ  ياند، همه او خوانده شده  يو به حسب اراده 
  ت یریخ يکه در درون اونهاست برا يای ذات  يرویبا هم توسط ن  زهایچ يکه همه  ستین  ن یفقط ا 

وجود شرّ   ي برا یمناسب حیتوض نی . استیبه عدالت خدا ن  ی اعتقاد مناسب نیدر کار هستند. ا 
 . ستین 
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که، خداست    نهیا  میاعتراف کن  دیکه با   يزیچ  م، یبگ  دی که با  ي زیکه، چ  نهیا  میبکن  دیکه ما با  ي کار
خدا قرار داره.   میمستق تیعل ي. و منشأ گناه، خارج از محدوده دهینظم م زیبه همه چ نطوریکه ا

  ي ادی ز ح یتوض مقدسکتاب  . به گناه اجازه داده شده تا وارد جهان بشه.ستیگناه ن  یِخدا، بان 
 از قبل وجود داشته.    طان ی. گناه، قبل از آدم و حوا در جهان وجود داشته. شدهیبابت اون به ما نم

کرده بودند. و   یسوم فرشتگان سرکش ک یو تمرّد در آسمان اتفاق افتاده بوده.  یسرکش قبالً
 یرابطه داده نشده. ول  نی در ا یحیشده. به ما توض دهیاز راز پوش يدر ابر نهایا يما، همه  يبرا

شما   شه، یبخصوص شما مربوط م شیکه به درد بخصوص شما، رنج بخصوص شما، و آزما ییتا جا
ت؟» و ممکنه  سخ  نقدریاالن؟»، «چرا ا  «چرا«چرا؟»، «چرا من؟»،  ن، یگی و م نی ایخدا م وربه حض

اون به شما بدند،  يبرا ی حیتوض تونندی هم نم ایوجود نداشته باشه. تمام مشاوران دن  یجواب 
و من به تو   ، یدون ی که تو م دونمی «م ن، یگیو م دیبری شما اون مسئله رو به حضور خدا م  یول 

 به خدا اعتماد کنم؟  تونمیبهش اعتماد کنم؟ چطور م تونمیاعتماد دارم.» چطور م

  کنه؟ ی هوس اداره م ياز رو  نطور یاو جهان رو ا ای آ فرسته؟یرو به جهان م ر یاو هست که شر ایآ
 . فرستهیهست که پسرش رو م  یینه، او خدا

هست که ما رو   یی. او خدافرستهیهست که پسرش رو م ییهست؟ او خدا ییچه نوع خدا او
  ح یکه مس دونمیو م رم، ی در دستم به حضور او م یل یجهان محبت کرده. من با انج ادیقبل از بن

به او اعتماد کنم.   تونمیکرد. من م ام یمن دوباره ق یشمردگعادل  يگناهان من مرد، و برا يبرا
 گناهم به او اعتماد کنم.   يبارهدر تونمیم

 تونمیمشکالتم به او اعتماد کنم. م  يهدربار  تونمیبه او اعتماد کنم. م  میزندگ   يدرباره  تونمیم  من
  ي درباره تونمیاندوهم به او اعتماد کنم. م يدرباره تونمیدردم به او اعتماد کنم. م يدرباره 

 زخمم به او اعتماد کنم.

  ي درس درباره  ن ی. امی هم دار گه یدرس د کی و ما  ست، ین  وب یکتاب ا  غامیتنها پ نها یا خب، 
هست. و ما با هم در درس   ییبایز  ان یهست. پا  42کتاب در باب  نیا ان یپا زیانگشگفت  ينحوه

  . میپردازی بعد به اون م
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