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 کتاب ایوب 
 نو شدن توبه و    : 11درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

  ی هم باق  گهی درس د ک ی . میهست یان ی و در واقع در باب پا وب، یکتاب ا  11خُب، ما در درس 
  ي معروف درباره   يهمون گفته  م، یکنی نگاه م   عقوبیدر کتاب    وبیدر مورد ا  ي . ما به گفتارمونهیم

 . وبیصبر ا

اصحاب خود دعا کرد، خداوند   يبرا وبیچون ا «و. میشروع کن 10 يهی از آ دی ای، ب 42باب  یول 
  باً یداشته بود عطا فرمود.» تقر  شیدو چنداِن آنچه پ  وبیاو را دور ساخت و خداوند به ا  بتیمص

داستان   ن یا  ، یو سخت  ش، یو اندوه، و آزما ، یکی همه تار  نی . بعد از ارسهیدور از انتظار به نظر م
 .  رسهیم ان یشکلِ کامالً مثبت به پا  نیبه ا

  هزار   و   –   12  ي ه آی  در  –شتر    6000گوسفند و    14000و    شه، یم  گهیفرزندِ د  10  ي دارا   وب یا  و
 که کتاب در واقع شروع شده بود. ياون طور  ه یشب باًتقری. ماده االغ هزار  و  گاو جفت

 رند، یمی همه م ان ی. در پافتهیم ریشکسپ ي هاشنامه یاز نما یکی ر، یِشاه ل  ادی خبره؟ آدم به  چه
قرن نوزدهم    اتیادب   شترِیمثل اونچه در ب   ز، یانگغم   ان یپا   کی شاهد    نجا، یدر ا  ی. ول ایکوردِل   یحت
 . میستیوجود داره، ن  ستمیو ب 

  ک ی تار  ياآثار اونها اغلب با نوشته  نکهیو ا  کنهیفکر م   سندگان ینو  نیآدم به ا  ِبک، ن یاِستا  ، يهارد
«و واقع شد بعد   شه، ی شروع م 7 يه ی وجود داره. از آ ی عنصرِ بازگردان  ک ی  نجا، ی. و اشدی تمام م 

در   وب یا و. 41تا باب  39و  38 يهاگفته بود»، باب  وبیسخنان را به ا ن یخداوند ا نکه یاز ا 
و ابداً قصد تو را منع نتوان   ، یقادر هست زیکه به هر چ  دانمی پاسخ داد، «م 42باب  يابتدا

 نمود.»

پنج   يه ی. و بعد در آکنهیگفته بود رو نقل قول م 38تر در باب که خدا قبل يزیبعد اون چ و
االن چشم من تو را   کنیبودم ل  دهیتو شن يگوش درباره دن یکه، «از شن دهیخاتمه م نطوریا
  ی از گناه او.» مینمای کراهت دارم و در خاك و خاکستر توبه م  شتنیجهت از خو نی. از اندیب ی م

گناه باعث   ن یا قتیدر حق کردی که اظهار م  کنه، ی که دوستانش به او نسبت داده بودند توبه نم
  ن یگناه کرده بود، و ا   شی اون در طول آزما  یتبرئه شده بود، ول   وب یا  يشده. ادعا   وب یا  ش یآزما

طول   درنگرش اون نسبت به خدا که  یعنی کنه، ی هست که االن داره ازش توبه م یهمون گناه 
 ابراز کرد.   شیآزما
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  ن ی، ا6تا  1 ات ی در آ ز، یچ ن ی. و اول مینیبب یان ی بخش پا ن یرو در ا  زیکه ما سه چ خوام یم حاال، 
هست.    شیآزما   ن یا   يجه یدر نت  د، یدون ی با خدا داره، که م   تری غن   ي ارابطه  وب یهست که ا   قت یحق

گوش   دن ی«از شن گه، یکه اون ازش عبور کرد. اون م یوحشتناک  یسخت نیا يجهیبله، در نت
 .» ندیب ی االن چشم من تو را م کنیبودم ل  دهیتو شن يباره در

که اون   يزیچ کنمیمن فکر م ی. ول کنهیخدا رو درك م شتریب  ی. کمشناسهیخدا رو بهتر م اون 
قابل درك   ر یکه خدا غ نهیبی. او مکنهی رو درك نم ییزهایکه چه چ نهیا  فهمه، یاز همه م شتریب 

  ي تعهد  خدا . دونهیهست. خدا بزرگ هست. خدا با عظمت هست. خدا از همون ابتدا، انتها رو م
 مشهود بشه. لیاوقات ممکنه اون دل  یبده. بعض ح یما رو به ما توض شاتیآزما  لینداره که دل 

  ح یقابل توض ریغ ل، یها اون دالوقت  یبعض یاون رو به ما آشکار کنه. ول  ی خدا به شکل ممکنه 
و   مان، یشده؟ اون به ا  دهیبه کجا کش وبیدرك ما هستندد. و ا يهستندد. اونها فراتر از قوّه

 شده.  دهی اعتماد و توکل کش

 دانمی «م  د، ینگاه کن  2  ي ه یوجود داره. به آ  یبهش اعتماد کرد. هدف  شهی هست که م  ییخدا   خدا، 
  ک ی از    یقسمت   ش، یآزما  نیو ابداً قصد تو را منع نتوان نمود.» بله، ا  ، یقادر هست   زیکه به هر چ
 . یااله ينقشه  کی  ، یهدف االه کی هدف بود، 

شخص    کی وحشتناك اتفاق افتاد، که شامل از دست رفتن جان    ي تراژد  کی   ش، یچند هفته پ  خُب، 
متوجه اون   يمشهود رِی تقص چیکه اتفاق افتاد ه یخانواده هم هست. در مرگ کیشامل  وبود. 

اتفاق    یبود. و مرگ به صورت آن   حیقابل توض  ری حادثه بود. غ  کی   گن، یطور که م  ن یشخص نبود. ا
 خانواده عزادار شد.   ک یافتاد، و 

که اونها   يز یدر واقع، چ خُب،  م؟یگیم ی. و ما چ دیاونها رو بلع  باًیاونها دهن باز کرد و تقر يایدن 
بود، «خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارك باد.» اونها حاال در   21: 1 وبیگفتند، ا

 طان یش  شن، یها وارد مشک   ان، یم  شیها پسوال   کهسوگ هستند،    نی ا  یِان ی حال عبور از مراحل پا
شدندد. اونها   ت ی. اونها به طرف خداوند هداکنندی بد م حِ یمشاورها، خُب، فقط نصا زنه، یاتهام م

  ت ی که بهشون اهم دونندی دوش خداوند بگذارن، چون م يکه بارهاشون رو رو  شدند ت یهدا
 شناسند، ی که خدا رو م  کردندی قبالً فکر م نها. اوکنندی شون رشد م. اونها دارند در رابطهدهیم

  ي زیهمون چ نی. اترقی عم یمتفاوت و به شکل  ي طرز به شناسند، یبهتر م یل یحاال اون رو خ یول 
 با خدا داره.  تری غن  ي اگرفت. اون رابطه ادی  وبیهست که ا

 را اجرا کند.  بشیتا عجا  کند، ی پر رمز و راز حرکت م  یدر طُرُق «خدا
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 .کندی م ي طوفان، سوار يو بر رو  کارد، ی م ایرا در در   شیپاها يجا  او
   ر، یناپذشکست یِدستره یاز چ ریناپذفهم  یی هادر َنقب  قیعم

 .کندی م  یمقتدرش را عمل يو اراده  نهدی درخشانش را اَرج م يهاطرح
 .هودهیاعمال او، ب  ییِجو ب یکورکورانه محکوم به خطاست، و ع یِمان یایب 

 است، و آن را سهل خواهد نمود. شیمفسّرِ خو  خدا، 

 وتن، یاز دوستان جان ن  یک یکوپر،  امیلیکوپِر هست. و امیلیو ياز سروده یالبته قسمت ن، یا
رنج   ی حادّ افسردگ يها که از دوره  يمرد محزون. یفرد با استعداد، ول  ک یمحزون بود،  يردم

. و اون در  میدیم ن، یا هی شب يزیچ ای یفرد دو قطب کی. احتماًال امروزه ما به اون عنوان دیکش
 داشت.  یبه خودکش شیگرا  ییهادوره

رودخانه   کی  ي بار تو ک ی . رهیکرد جون خودش رو بگ ی مختلف سع  يدر حداقل پنج وهله اون 
عمق داشت. اون   متری سانت 12 -10که خودش رو غرق کنه، و اون رودخانه فقط حدود  دیپر

خدا، اون در   تیّبا مش وهم وجود داشت.  ي اگهی. و البته دفعات دزهیانگ متوجه نشده بود. غم
  وتن یبزرگ سابق، و همون جان ن  ي تاجر برده یعنی کرد، ی م  یزندگ  وتنیاز جان ن  ی کم يفاصله

شده بود. داستان  حت ینص وتن یو توسط جان ن  ز»، یانگشگفت  ض یسرود «ف سندةینو
  اش هدر رابط ، یو سخت یک یو تار  شیآزما قیکه از طر میرو دار يمرد ی هست، ول  ياالعادهفوق 

 با خدا رشد کرد.  

. کدوم  دیدر مورد ازدواج بگ د، یدون ی متفاوت، م یاس یرو در مق نیهم دیتون ی از شما م  یلیخ
  ش یآزما  کیکه  دیهست ینداشته باشه؟ خُب، اگر شما کس  شیدو آزما یک ی هست که  یازدواج 

  چوقت ی. اگر تا حاال هدیهست ی بدونم شما ک خوادیدلم م د، یخودتون نداشت هم در ازدواج 
  د، ینکرد ي حقوقتون پافشار  ي رو چوقت یه د، ی هرگز جرّ و بحث نداشت د، ینداشت ی سوءتفاهم

از من   د یحق با من هست و همسرم با نجای «ا د یبگ د، یستادیگاراژ نا  ي هرگز مثل من تو
 کنه.»   یعذرخواه 

که باهاش ازدواج کردم،   ي از روز شتریبود. االن همسرم رو ب  ی قبل يها از درس  ی کی در  نیا
بنا شده و چشم به   لیاستوار انج   يهاهیکه بر پا  یهر ازدواج   يموضوع درباره  نیدوست دارم. ا 

. درد به رشدِ  نطورهیدر ارتباط ما با خدا هم هم  خُب،  برکت از طرف خداوند دوخته، صحت داره.
که در  م، یرو رها کن ییزهایچ م، یرو درك کن ییزهایتا ما چ شهیم باعث کنه، ی رابطه کمک م نیا
ما با خداوند   يدر رابطه  ی منف ي کار به طرز نیکه ا  م، یدیچسبی احتماالً به اونها م نصورت، یا ریغ

 . گذاشتی م ریتأث
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اون سه دوست.   یعنی کردِن دوستان هست،  یآشت م، ینیب ی م  نجایکه ما در ا ي زیچ ن یدوم خُب، 
  فاز یگفته بود که خداوند به ال   وب یسخنان را به ا  نی خداوند ا  نکه یواقع شد بعد از ا  «و ، 7  يهیآ
من آنچه راست   يکه درباره رایافروخته شده، ز قتیود: خشم من بر تو و بر دو رففرم یمان یت

 .» دینگفت وبیام ااست مثل بنده 

  د ی اعتراض کن دی .» و شما شاوبیام اعبارت رو اول بگم. «مثل بنده نی که آخر دی اجازه بد حاال، 
هم اشاره   ن یکه، همونطور که مفسر کنمی اونچه راست هست رو نگفته. و من فکر م وبیکه ا

گفته بوده درست    وبی که هرچه ا  ستین   نی ا  کنهی به اون اشاره م  نجایکردند، اونچه که خدا در ا
کار، درست هست. اون از گناهش توبه کرد. اون به گناهش   يهست، بلکه رفتار اون در انتها 

 .  کنهیو در خاك و خاکستر توبه م گذاره، یدهانش م ي ستش رو رواعتراف کرد. اون د

اون سه دوست، اونطور   یبا خداست. ول  حیصح يادر رابطه  وبیمفهوم، حاال ا نیبا ا ن، یبنابرا و
هست، و   نیرو نکردند و هنوز اصرار دارند که حق با اونهاست. و خدا خشمگ  نکاریا اد، یکه بر م

 خشم من بر تو افروخته شده.  گهیم

  ي هم برا  ییجا ایو خدا چگونه هست، آ ست، یخدا ک  نکهیبدونم که در درك شما از ا کنجکاوم
 وجود داره؟   ی خشم االه

  نکهیخدا اعتقاد نداشت. به ابه غضب  ستم، ی در قرن ب  دی. اچ. داد، محقق بزرگ عهد جد یس
مقدس، فقط  باشه، اعتقاد نداشت. داد اصرار داشت که خشم در کتاب  یشخص یخشم، موضوع

بود که جهان و کائنات از نظم خارج شده. از قاعده خارج شده. خشم خدا،   قتیحق نیا انگریب 
  ن یا  نگرایهست که صرفاً وجود داره. ب  يزیمعمول هست. چ ریغ يزی و چ ، يورزبدون غرض 

مربوط به شخصِ    ی هست، ول   نی وجود دارند. خشم ا  گه ید  ي زها یهست که درد و غم و چ  قت یحق
 .  ستیخدا ن 

افروخته   قت ی«خشم من بر تو و بر دو رف گه، یو دو دوستش م  فازیداره به ال  نجا یخدا در ا خُب، 
  یکم   ن یکنند. صادقانه بگم، به نظر من ا   ان یرو ب   قتیشده.» «افروخته شده». اونها نتونستند حق

 .  دمیم هیدو نفر مشاوره و توص یکی هر روز به  باًیترسناکه. من در کار مشاوره هستم. تقر 

خودخواهانه    و  یشخص  يهازهیانگ  ياگر اون مشاوره به صورت نادرست انجام شده باشه، از رو  و
  نکه یا  يباشم به جا  ینی ریبخوام به دنبال خودش نکهیو شغل، و ا گاهیدر جا شرفتیباشه، مثالً پ

  وب یخشم خدا. دوستان ا  بله،  .شهیم  ن یاون شخص باشم، خدا خشمگ  یِ به دنبال مصلحت روحان 
 فاقدِ شفقت بودند. 
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خودشون کامالً در   لیو تحل ریهست؟ خب، البته، اونها در تعب یسه دوست چ  نیدر ا یاصل گناه
فقدان شفقت   نی ا دهی از همه من رو آزار م شتریکه ب  ي زیچ کنمی من فکر م یاشتباه بودند، ول 

  ی عصبان  ی لیخ وب ی پُر گو و از ا یل یاونهاست. اونها کامال فاقد شفقت هستند. البته اونها خ
تر  . و خدا با پرسشگراِن صادق، مهربان شهینم ده ید یشفقت  چ یاونها ه ي ها. در حرف دهستن

سه دوست هست. خب، پس اول از همه، خشم   نیاز شفقت ا  شتریهست. شفقت خدا ب 
 خداست.  

حال هفت گوساله و   «پس م، یخون ی م 8 يه ی. و در آمیو توبه رو دار  یبعد از اون عمل قربان  و
  شتن ی به جهت خو یسوختن یرفته، قربان  وبیمن ا  يبنده و نزد  دیریخود بگ  ي هفت قوچ برا

که او را مستجاب خواهم فرمود،  رایبه جهت شما دعا خواهد نمود، ز وبیام او بنده  دیبگذران 
ام  بنده  مثلمن آنچه راست است  يمبادا پاداش حماقت شما را به شما برسانم چونکه درباره 

 .»  دینگفت وبیا

رو   وبیا ي، خداوند دعا 9 يه یآ ان یو در پا کنه، یدعا م وبیو ا دن، یکار رو انجام م نی اونها ا و
  ا ی میابراه يدر دوره  وب یکاهن، عمل کنه. احتماالً ا  ی به شکلِ نوع دیبا  وبی. ا کنهی مستجاب م

در زمان    ان یمطمئناً قبل از کهانتِ الو   یول   م، یقبل از ابراه  یکم   د یشا  کنه، ی م  یهمون حدود زندگ
 .  کنهینوع کاهن عمل م کی به شکل  نجایکه او در ا  رسهی. اما به نظر مکنهی م یزندگ یسمو

هفت گوساله و هفت قوچ، که عدد هفت    یعنیو عدد هفت،    ارند، یب   یقربان   دیاون سه دوست با  و
که االن به عنوان مشاوران    ياز ین   يرو انجام بدند، به نشانه   نکار یا  د یعدد کامل هست. و اونها با

  ي و برا دییکنند. «دشمنان خود را محبت نما ی آشت وبیدارند، که به گناهشون اعتراف و با ا
 .»دیکنندگان خود برکت بطلبلعن

در   وبیدر مورد ا گونهی سیع يز یکه، چ نه یبرسونم ا نجا یدر ا خوام یکه م يمنظور  کنمی م فکر
  ي برا  یلی.» بله، تما کنندی چه م  دانندی که نم را یز امرز، یرا ب  نها یپدر ا  ي«ا وجود داره.  نجایا

بگه، «خب،  وب یکه ا  ستین  نطور یا د؟ یاونهاست. دقت کرد ي . و بخشش، مستلزم توبه دن یبخش
.» بخشمی «من تو رو م  بخشم»، ی «من تو رو م گن، ی رو م ن ی.» البته مردم ابخشمی من شما رو م

  وب یتوبه کنند. الزمه که اونها به گناهشون اعتراف کنند. و ا  گناهشون هم  ازالزمه که اونها    یول 
 .  بخشهیاونها رو م

به نام   شهیهنرپ ک ی جالب هست.  ی لیهست که چند سال قبل اتفاق افتاد. به نظرم خ یداستان 
کرد. خب،    ي در چمنزار» باز  یکوچک  ي«خانه   الیاولِسُن رو در سر  یکه نقش نِل  م، یآرنگر  سون یآل 
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  ي کوچولو  نگالزِی. و اون، الرا ا دیدار  اد یدر چمنزار» رو به  ی کوچک يشما «خانه  شترِیب 
 هست؟   ادتون یدر چمنزار»  ی کوچک يرو در «خانه  نی رو شکنجه داد. ا  یاشتنددوست

هست. اون،   شهیهنرپ  ک ی   سون یها، اون، الرا کوچولو رو شکنجه داد. آل همۀ قسمت   باًیتقر  يتو  و
  ن یو در پخش ا ره، یها و غ، و بعدش در تمامِ بازپخش 1981تا  1974نقش رو از سال  نیا

  ن ی که ا یسال بعد از زمان  30 ی عنی، 2005کرد. و بعد در سال  يباز گه، ید يهااز شبکه  الیسر
 . کردی که منتشر کرده بود رو امضا م یداشت پشت جلد کتاب  کرد، ی م  ينقش رو باز 

هست، و رنگش  ان ی. اون در حال غَلستهیای اونجا م نطوریو هم شهیم کیخانم به اون نزد کی و
هست و   یعصبان  زنه، ی. اون داره جوش م ستهی ا  یو فقط اونجا م گه، ینم يزیچ یسرخ شده، ول 

  م یآرنگر  سون یبه آل   لرزهی م  که یو در حال   ستهیای اونجا م  رسه، یکه نوبت به اون م  ی . و وقتلرزهی م
  ی که اون داشت به نقش  د ی.» البته، متوجه هستبخشمی «من تو رو م   بخشم»، ی «من تو رو م  گه، یم

 نهان.    یناراحت   نیهمه خشم نهان و ا  ن یا  ی. ول کردی کرده بود، اشاره م   يباز   ال یدر سر  سون یکه آل 

شما رو تلخ کنند. من   تونندی م شات یآزما نکهی ا  ه؟یبرسونم چ نجا یدر ا خوام ی که م ي منظور  خب، 
  د ی رو تجربه کردند. شا   یسخت   ک یو    ش یآزما  کی رو مالقات کردم که    یان ی حی. من مسدمیرو د  ن یا

 بوده.   شیسال پ 40 دی بوده. شا شیسال پ 20

اونها هرگز فراموشش نکردند.  یسال قبل اتفاق افتاده بود. ول  60 ای 50مورد، حداقل  کی در
اونها   ی زندگ یبرده بود. مابق لیشد. اونها رو تحل دهیکش شیپحرفش  دم، ی هر وقت اونها رو د

به سر بردند، ناتوان از   یخودشون رو در خشم، و در تلخ  یزندگ  یِرو نابود کرده بود. اونها مابق
 یبخشش، ناتوان از پشت سر گذاشتنِ اون، و ناتوان از روبرو شدن با مسئله به روش

 . یمقدسکتاب 

 .  کنهیخدا فراموشش م بخشه؟ی که خدا گناه ما رو م  یوقت فته، ی م یبخشش چه اتفاق در

اولِ   ي هااز ترجمه  یک ی.» ردیگی به دل نم  نهی. «محبت... کشهینم دهیکش شیهرگز پ گهید
  ک یهستند که  ی . خب، افراد مشخصرهیگی به دل نم نه یک هاي . محبت، از بد 13باب  ان یقرنت

 .  دارند عی دفتر ثبت وقا

  ک ی  شه، یم ک یبه اونها نزد یکوچک دارند که هر وقت کس  و یفلش درا کی اونها  د؟یدون ی م
ثبت شده.»   نجا یا  يکه قبالً کرد یی که، «آره، کارها شه یم ادآور ی و بهشون  کنه یم بره یو یی جورا

 .ستیاحساسات ن   يصرفاً از رو زِیچ ک ی ن یآماده شده که ببخشه و فراموش کنه. ا وبیا
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اون رو   يطور نکهیاز بخشش و فراموش کردن وجود داره، ا یمقدسکتاب  يالگو کی نجایا در
 . فتادهیکه انگار هرگز اتفاق ن  ي پشت سر بگذار

او   بخشه؟ی که او گناهان ما رو م  یوقت  ده؟یانجام م لیکه خدا در انج ستین  ي همون کار نی ا ایآ
. اونها فراموش  کنهینم ي ادآوری. او دائم گناهان گذشته رو به ما کشهی نم شیمدام اونها رو پ

  ی شدند. قبالً باهاشون معامله شده. اونها شسته شدند. ممکنه اون گناهان مثل خون، ارغوان 
از بخشش در روابط وجود   یی هستند. پس الگو  دیمثل برف، سف گهیاالن د  یباشند، ول  ودهب 

 داره.

  ز یکامالً متما نی بر خالف انتظار هست. ا باً یتقر که شده. تازه  یِزندگ  ک ی ی عنی ز، یچ نیبعد، سوم و
  ا ی «چِخُف»،  ا ی بسِن»، ی«ا يهاشنامه ی نما ای «هَملِت»  ای «اُتِلّو»،  ای«مَک ِبث»،  ای ر»، یِاز مثالً «شاه ل 

  يها» نوشته مثل «ساالر مگس  ییایتان یبر سندگان ینو ای ِبک»، نی «اِستا  ای  »ينگوِ ی«هِم
و   م، یباز هم اسم ببر م یتون یهست. م ره، ی. وِلز» و «جورج اُروِل» و غی«اچ. ج  ایو  نگز»، ی«گُلد

 هست.   زیانگغم  نهایا يهمه  ان یپا

من   د؟یدون ی هستم. و م ی پرواز طوالن  کی در  ما، یهواپ ي ها تووقت  یهست. بعض زیانگغم  کامال
مقدس،  در حال خوندن کتاب  شهیگزار همخدمت  ک یکه  دیممکنه فکر کن. کنمی کار نم  شهیهم

 فقط استراحت کنه. د یهست که آدم با  ییهاوقت  ی دعا، و مطالعه هست، ول 

وجود    لمیف  کی بود که فقط    یزمان   د، یدون ی و اون روزها، م  کنه، ی م  ینگاه  ک ی  هالمیف  نی آدم به ا  و
 . کردندی رو تماشا م لمی ف نیهم دی و همه با گذاشتندی م  شینما يصفحه   يداشت که اون رو رو 

حق انتخاب   دیتون یوجود نداشت. فقط همون بود و البته االن شما م لمیف يبرا یانتخاب  چیه
هم وجود داره.    شینماش یکوچکِ پ  يدکمه   کیمختلف وجود داره، و    لمیو صدها ف  د، یداشته باش

 ونه، نه.  د، یکنی . تماشا مينه، بعد د، یکنی تماشا م هیثان  20و  د یدیآره، و شما اون رو فشار م
  ز یانگهم وجود نداشت. همه غم نمیکه دلم بخواد بب لمیف کی  یرو کردم. و حت نکاریا  راًیمن اخ

 . شهی تموم م ياالعادهداستان به شکل فوق  نی ا ی. ول زیانگبودند، سراسر غم

  70اتفاقات افتاد،    نیا   يکه همه   یوقت  وب، ای  او،   –به ما گفته شده که، به عنوان مثال    نجایا  حاال، 
 ساله بود. 

  اد، یم ای. ده فرزند براش به دن کنهیم ی زندگ گه ی سال د 140گفته شده که اون  16 يه یآ در
در   مه، یمی . دیدخترانش نگاه کن یکه قبالً داشت. به اسام  ی هفت پسر و سه دختر، مثل همون 
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رو   یو اسم سوم عهیرو قص یاسم دوم  مه، یمیاون اسم دختر اولش رو  د؟ینیب ی رو م 14 يهیآ
 .  ذاشتهفوك گ-قرن 

  ی هفوك ظرف سُرمه هست، که نوع - و قرن  ن، ی دارچ ی به معن عهیکبوتر، قص یبه معن  مه یمی
هستند. من   ند یناخوشا یاز اسام  یهستند. بعض ي شاد ي هااسم  نها یا  یول  چشم بود. يه یسا
 کنند، ی م  يچه فکر گذارند، ی هاشون اسم ماز بچه  ی بعض يدارند رو  یوقت نیکه والد دونمی نم

  ي هابد، و داستان  يها داستان  ادآورِی که  ییهاغمناك هستند. اسم  ی هاشون به نوع که اسم 
که اگر به   نه یا شیمعن ای آ ؟یچ  ی عنی ن ی هستند. ا ي شاد یِاسام  نها ی ا  ی ول هستند.  زیانگغم

شما در   د، یهست شیشما در آزما زنه؟یبراتون رقم م یخوش  ان یخدا پا د، یخداوند اعتماد کن
 . شهیکار شما خوش م ان ی و پا د، یفقط به او اعتماد کن یول  د، ی هست یسخت

نه، البته که    م؟یبکن  یبرداشت  نی داستان چن  نی قراره ما از ا  ا ی. آکنهیم  ا ی شما رو اح  یِخوشبخت   او
 .  رسهیم ان یبه پا یکی و در تار  ه یاز مردم در سا ی بعض یِزندگ ر، ینه. خ

  ا ی و هرگز اح شه، یهستند. روابط با فرزندان که به نظر بد و بدتر م ریناپذی که آشت  یی هاازدواج 
.  میباب سوءاستفاده کن  نی از ا  دی . پس ما نباهاي و دعاها و پافشار   هااق یبه رغمِ تمام اشت   شه، ینم

 رییدرجه تغ  180شما رو از اونچه که االن هست،  یزندگ  تونهیکه، خدا م گه یرو م ن یا  نحالیبا ا
 بده. 

  ار یاخت  ن یهست. من ا   نی شما ا  يخدا برا  يکه نقشه  گمیرو بکنه. من نم  نکار یقادر هست که ا  او
  ت ی هست که، با مش  ریکامالً امکانپذ   رو به شما بگم که   ن یا  تونمیم  یرو بگم. ول   نی رو ندارم که ا

 کنار زده بشه. یک یتار ن یقادر، ا  يو قدرت و اقتدارِ خدا 

سکانس    کی  کنمی بود، فکر م  لمیف  کی   نی رو فراموش کرد؟ نه. اگر ا  شی آزما  نیهرگز ا   وبیا  ایآ
 . شدیدر اون پشت، نشون داده م یی از ده قبر جا 

اون   ياندوه هنوز وجود داره. خاطره نی . اگهیاونها با همد يها و باز بچه  دن یخند  ي بعد صدا و
پوشانده شده. دوباره فصل بهار اومده. ممکنه شما   يبا شاد  ، یفصل  يبرا یهنوز وجود داره. ول 

 . تابهی بر شما نم   چوقتیه  گهیتابستان د  دیو خورش شه، یهرگز بهار نم  گهیکه د  دیفکر کن

  ي سخاوتمندانه  تیمرد چطور با مش نی ا یکه زندگ دینیو بب د، یرو بخون  وبیوقت کتاب ا اون 
 هست.  زیانگشگفت  اِنی پا کی  نی . ادیرس ان یخدا، به پا ن یریمهربان و ش
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. میبش د یوارد عهد جد د ی. حاال بامیبه اونها توجه کن د یهم هست که با يشتریب  ي زهایچ یول 
 .»  دیادهی را شن وبی«صبر ا گه، یبه ما م  عقوبیچون  م، یکن ی رو بررس عقوبی دیبا

نبود.» پس منظور   يصبور ی لیمردِ خ وب، ی«ا د، یمطالعات بگ ن یا  يممکنه شما بعد از همه  خب، 
موضوع فکر   نیا  يدرباره يدر درس بعد د»؟یاده یرا شن وبی«صبر ا گهیکه م ه یچ عقوبی
  . میکنی م
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