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 کتاب ایوب 
 صبر ایوب   : 12درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

  عقوب ی ي اونقدر که در رساله ی . ول وبیدرسِ کتاب ا ن یآخر یعنی، 12به درس  میرسی خُب، م
  ا ی  د»، یاده ی را شن وبی ، «صبر ا11 يه یو آ 5باب  عقوبیبود.  مینخواه وب یدر کتاب ا  م، یهست

خداوند   دیدان ی و م دیاده یشن وبیصبر و تحمل ا يدرباره  «شماها، از ترجمه یدر بعض دیشا
. حاال،  وبیصبر ا  ا ی  یی بایو مهربان است.» شک  می رح  ت ینهای خداوند ب   رای سرانجام با او چه کرد. ز

  دن یاز لزوم صبر در زمان رنج کش  12تا    7  يه یاز آ   عقوبی.  میقرار بد  یرو در متن اصل   ن یا  دیایب 
 . ده یم لیرو تشک  عقوبیاز کتاب  يادی دن بخش زی . رنج کشکنهیصحبت م

گوناگون   ي هاکه در تجربه ی برادران من، وقت ي «ا کنه، یشروع م 2 يهی و آ  1از همون باب  اون 
  ی کمال خوش  د، یگوناگون مبتال شو يهاکه در تجربه  ی.»، «وقتدیدان  یکمال خوش  د، یمبتال شو

 .»دیدان 

مثال، در  . به عنوان زنهیحرف م دن یو رنج کش هاش یاون دوباره از آزما ، یان یحاال، در باب پا و
 زحمت و صبر»    ي«نمونه گه، یم 10 يه یو آ  5باب 

. کتاب رو با رنج و  دهیارجاع م  دن یاستدالل رو دوباره به رنج کش نیکل ا ، یاون به نوع  نیبنابرا
مثال   قیاز طر عقوبی. یی با یو لزوم شک يو با لزوم صبور ده، یو خاتمه م کنهی شروع م شیآزما

  ي اد ی ز ي زها یچ ا ی«که به نام خداوند تکلم نمودند.» انب کنه، یاشاره م ایبه انب 10 يه ی زدن، در آ
 . دیتجربه کرد، فکر کن ا یکه ارم ییها. به مخالفتدونستندی و رنج م هاش یدر مورد آزما

همسرش   ن یاجازه نداشت در مراسم تدف نکهیا د، یتجربه کرد فکر کن الیکه حزق یداغ  به
  ز ی همه چ ا ی. انبرهیو غ د، یتحمل کرد، فکر کن یکه هوشع نب ي ایی زناشو شرکت کنه. به مشکالت

  بره، یاز اون نام م  نجایکه در ا  عقوب ی ی مثال اصل ی. ول دونستندی و رنج م هاش یآزما  يرو درباره 
 .»  دیاده یشن وبیصبر و تحمل ا  ي«شما درباره  ای  د»یاده یرا شن وبیهست، «صبر ا   وبیا

  یحسّ  ک ی حاال،  ه؟یچ کنه، ی صحبت م وب یصبر ا ا یو  وب یا یی با یشک ي درباره ی وقت عقوب ی منظور
  م یکن يریگجه ینت نطوریممکنه ا م، یرو مطالعه کرد وبیکه با هم کتاب ا یی وجود داره که از اونجا

  وب یکه ا ی ، وقت3وجود داره، مثل باب  وب یدر کتاب ا  ی لحظات ناً یقینبود.  ي مرد صبور وب، یکه ا
بلدد و   فاز، یال  یعنینسبت به اون سه دوست،  وبیواکنش ا ره، یفرو م میعظ یک یبه اون تار
نسبت به اونها به   وبیصبر ا د یرسی وجود داشت که به نظر م یی هازمان  ناًیقی . و رهیصوفر و غ
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  چ یترحم کرد و اونها ه يکه از اونها تقاضا یوقت ای که اونها رو مالمت کرد،  ی وقت ده، یسر رس
 نشون ندادند.  یرحم 

صبرش رو نسبت   وبی ا رسهیوجود داره که به نظر م وبیدر کتاب ا ییها زمان  یحت کنمی م فکر
  ن یقله و ا  ن یتا ا   وب یاز برافراشتن ا  عقوب یخدا هم از دست داده. پس منظور    ت یبه خدا و مش

  ي هست، به جا ییبایشک يرو  دیمنظورش تاک کنمی فکر م  منهست؟  یچ  ییبایصبر و شک اریمع 
«صبر» که مورد نظر هست، فکر  ياوقات به کلمه یتفکرِ محدودترِ صبر، اونطور که ما بعض

  ي اهست که کامالً مطابق با کلمه  ياکلمه  نیاستفاده کنم. ا ياگه ی د يکلمه د ی. اجازه بدمیکنی م
 .» يدار ی «پا ی عنی کنه، یداره استفاده م عقوب یهست که 

  ک ی از    بعد.  گمیدارم بر عکس م  نکهیا  ا ی«سماجت»،    گنیم  هایی ایتان یبر  کنمی فکر م  نکهیبعد ا  و
  وب یهست که از ا يزی چ ن یا  ده، یادامه م  وبیو «سماجت.» ا  » يدار ی. «پاکنمی مدت فراموش م 

  د یرسی که به نظر م  یوقت  یحت  ها، ش یدر انبوه آزما  یلحظات، حت  نیترک یدر تار   ی. حتدیریگی م  ادی
 همچنان ادامه داد.    وبیهمه جا رو فرا گرفته، ا ی کی که ابرها فرود اومدند و تار

استفاده از «صبر   با م؟ی گرفت یی هاچه درس  وبیبدم. از کتاب ا حیتوض شتریب  یکم  د یبد اجازه 
اول   کنمی خب، من فکر م  م؟یگرفت ادی يزیچه چ وب، یشروعِ کلِ کتاب ا  يبه عنوان نقطه  وب» یا

  ناً یقیخودش رو در اعتقادش به اقتدار خدا، ابراز کرد. خدا مقتدره.  ییِبایشک وبیاز همه، ا
سوال بردنِ   ر یشروع کرده به ز وب یا  رسهیوجود داره که به نظر م وبیدر کتاب ا ییهازمان 

سوال    ریاون هرگز اقتدار خدا رو ز   یمحبت خدا در مورد خودش به طور خاص، ول   ومحبت خدا،  
 . خدا کنترل رو در دست داره. برهی نم

اتفاق    زهای. چرا چمیبگ  »یدان شیپ  يبه اون «آموزه   میتون ی که م  ده، یاز ابتدا، انتها رو نظم م  خدا
. انگشت خدا  دهیم بیهستند، که هستند؟ چون خدا اونها رو ترت  ي نطوریا  زهایچرا چ افتند؟ی م

 .  دهیمکه خدا فرمان به وقوع اونها  افتندی م  نی ها به خاطر ادکمه هست. اتفاق  ي رو  یبه نوع

 نستر، یموست  يبه عنوان مثال در اعتقادنامه د، ی داشته باش ادی و به  - م، یکه بگ ستین  نطوریا
  اتِ یو اونها فقط االه دند، یگرها رو انعکاس ماصالح ات ی اونها فقط االه -قرن هفدهم،   ناِنیدپاك 

وجود   هیو علل ثانو هیعلل اول  نکهیا- دند، یرو انعکاس م ییقرون وُسطا دانان یدر واقع االه
بدون    ي زیچ  چیه  یول   فتند، یکه اتفاق ب   دهیاجازه م  ینیمع   يزها یدارند. به عنوان مثال، خدا به چ

 .  شهیمتعجب نم یاتفاق چ ی. خدا از هزیچ چیه فته، یان خدا اتفاق نمفرم

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

که انگار اصالً انتظارش رو نداشته.   يگفتن رو نداره طور »ي«وا  يخدا اون لحظه د؟یدون ی م
. فتندیکه اتفاق ب   کنهیو اراده م  ده، یچون خدا فرمان به اتفاق افتادن اونها م  فتندیاتفاق م  زهایچ

 فتند، یب  ق اتفا نکهیو قبل از ا فتند، یکه هستند اتفاق ب  یشکل نیکه اونها به ا کنهیو او اراده م
که خدا همه   میبگ میتون یهست که بر اساس اون م ییتنها مبنا ن ی. اکنهی اراده به وقوع اونها م

 رو.   زیخوب رو، بلکه همه چ  يزهاینه فقط چ ره، یگی ما به کار م  تی ر یخ يرو با هم برا زیچ

شما. بازار   یحساب بازنشستگ دن یروز. از هم پاش کی فقدان وحشتناك ده فرزند در  بله، 
. از دست رفتن  نیشیو ورشکسته م  رهیم  ن یانداز شما از ب پس   يو همه   کنه ی که سقوط م  یبورس

 .»  دیدار  زیهمه چ د، یداشته باش ی «اگر سالمت گن، یاز مردم م یل یسالمت شما. و خ

. و  گذارهیم ریما تاث زِی همه چ ي هست و رو یمهم  يجنبه  یسالمت  ینداره. ول  قت یحق نی ا خب، 
هم با اون از دست   گهی د  يزهایاغلب اوقات، چ ن، یدی خودتون رو از دست م یکه سالمت  یوقت

 . رهیو غ دیکجا هست یسوال که شما از نظر روحان   نی. و ارهیم

خودش رو در   يصبور وبی.» ادیاده یرا شن وب ی«صبر ا گه، یم نجایدر ا  عقوب ی ن، یبنابرا و
 اعتقادش به اقتدار خدا، حفظ کرد. 

پر رمز و راز حرکت   ی«خدا در طُرُق م، یکوپر، اشاره کرد امیلیو یِعال  يدرس قبل به سروده در
  ي طوفان، سوار  ي و بر رو کارد، ی م ا یرا در در  شی پاها ي را اجرا کند. او جا بشیتا عجا  کند، ی م
.  دینیاون رو بب  دیتون ی هست که شما نم   نی ا  ا یپا در در  ي که مشکل کاشتن جا  دیدون ی .» مکندی م

. تنها  دینیرو بب ادیکه از مقابل م ی شخص دیتون ی هست که شما نم  ن یدر طوفان ا ي مشکل سوار
 طوفان هست.   د، ینیب ی که م  يزیچ

  نهد ی درخشانش را اَرج م يهاطرح  ر، یناپذشکست یِدسترهیاز چ ریناپذفهم  یی هادر َنقب  ق یعم
اعمال   ییِجوب یکورکورانه محکوم به خطاست، و ع یِمان یایب  .کندی م یمقتدرش را عمل يو اراده 

  وب ی. پس اول از همه، ارهیغ  و  است، و آن را سهل خواهد نمود.  شیمفسّرِ خو  خدا،   .هودهیاو، ب 
 به اقتدار خدا، حفظ کرد.   دهیخودش رو در عق ییِبایشک

. در  میخدا در مواجهه با شرّ، اشاره کرد ه یهمون توج ا ی«اعتقاد به عدالت خدا»  يبه مسئله  ما
در مورد   یحیتوض چیه یهست. ول  وبیکتاب ا يِکه بحث مرکز م، یمورد مشکل درد، بحث کرد

کل درد، بدون در نظر گرفتن اقتدار خدا،  در رابطه با مش یح یتوض چیاعتقاد به عدالت خدا و ه
  ی فلسف  يده یچیپ اریسواالت بس ی . موجب بروز برخشهیم ی. موجب بروز مشکالتستیبسنده ن 

 . شهیم
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  ، ی االه تیّرو، در بحث مش اریجبر و اخت يدر فلسفه »ي«سازگار  يعنوان مثال، کل مسئله به
 . شهیموجب م

  ادیدوباره ب   یس یع  ی. وقتزنندی مردم هنوز در موردش حرف م .  دیکن  قیاصطالح تحق   ن یمورد ا  در
  ر یخ  نیارتباط ب   يداشتند درباره   شهیچون اونها هم  زنند، ی هم، اونها همچنان در موردش حرف م

  یی زهایشر نباشه، و چ یِکه خدا بان  شهیچطور م نکهیو شرّ، اقتدار خدا و وجود شرّ در جهان، و ا
 هست.    ریکه گناه در اون امکانپذ  کنهی رو خلق م  یخدا جهان   نکه یو ا  کردند، ی بحث م   ل، یقب  نیاز ا 

 کنم ی که فکر م  يزیچ نیدوم .کنهی خودش نسبت به اقتدار خدا رو حفظ م ییبا یشک وبیا خب، 
  ی عصبان  وبیا ی. وقتمان یاون در ا ییبایهست. شک مان ی اون در ا ییِبایشک م، ینیب ی م وبیدر ا

  ت یعصبان   نی اون ا  یخب، مطمئنًا سرِ دوستانش. ول   کنه؟یم  یخال   یرو سرِ ک  تیعصبان   نی هست، ا
 . کنهی م یرو سر خدا هم خال 

  کنه، یرو مطرح م تشی. اون شکا زنهی. اون با خدا حرف مشهینم خدای ب  کی به  لیتبد  اون 
خودش احساس تاسف   ي برا ی و وقت کنه، یدادخواستش رو مطرح م کنه، یاستداللش رو مطرح م

که اون   مینگاه کرد وبیهست که به اون قسمت از ا ادتون ی .کنهیهاش رو مطرح مناله کنه، یم
خب، داره با خدا حرف    زنه؟یحرف م  ی اون داره با ک   »؟ یشیاز مردن من متأسف م  ؟ یدون ی گفت، «م

لحظات خودش،   نیترک ی لحظات خودش، در تار ن یتراه یدر س یخودش، حت أسیدر  ی. حتزنهیم
 هرگز متزلزل نشد.    ا، . اعتقادش به خد زنهیهنوز داره با خدا حرف م 

مقدسم وجود داره، که پشت کتاب  ياالعادهسرود فوق  کی نشد.  خدای ب  کی مبدل به  اون 
  وتن یجان ن  يسرود نوشته نی چرا. ا دونمی . نمشهیخونده نم سا یکل يتو ی لیخ گهی چسبوندم. د

 .  رهیو غ ز»یانگشگفت  ضیسرود «ف يسندهی قرن هجدهم، و نو نیدهست، واعظ بزرگ پاك 

  شتر یبالنده شوم. از نجات او ب   ، یض یو محبت و در هر ف  مان ی خداوند درخواست کردم که در ا  «از 
 .»میتر بجواو را مُجدّانه يِبدانم، و رو

که    خوام ی رشد کنم. م   خوام ی که بگه، «خداوند، من م رو نکرده باشه؟    نکاریا   ی که هر از گاه  هیک
  یف یضع  مان ی . من اخوامی م  میعظ ماِنیباشم. ا ي در خداوند قو خوام ی بالغ بشم. م  مان، ی در ا

  یی دعا نیچه؟ خدا چطور به چن یعنی نیبده.» ا میعظ یمان ی. به من ا خوامی م میعظ مان ی دارم. ا
 باش، ممکنه خدا بهش جواب بده. دیکنی که م  ییمواظب دعا ده؟ی جواب م
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به   یدارم، که به دعا جواب داد! ول  نان یدعا کنم، و او، اطم نگونهیبود که به من آموخت تا ا  «او
 براند. يد یبود مرا به ناام کیبوده که نزد ياگونه

  يِجبر يرویدرخواستم را پاسخ دهد. و با ن  بارهک یمناسب، او به  یداشتم که در ساعت دیام
 دهد.» ی محبتش، گناهانم را مقهور کرده و مرا آرام

اون رو رشد    دا، یخونه در فلور  کی   يآروم و ساکت، تو   ی زندگ  کی  دن یفکر کرد خدا با بخش   اون 
  ي جا «به .هیو خرج کردن ارث ، یزحمات شخص در زمان بازنشستگ يلذت بردن از ثمره با . دهیم
جهنم   نیخشمگ يروهایکرده، و به ن  یم را مخفقلب يهااو موجب شد حس کنم که شرارت  ن، یا

 اجازه داده تا از هر طرف به روحم حمله کنند.» 

  د یانگار او قصد داشت با دست خودش، اندوه مرا تشد  شتر، یب  «بلکه هست. وبیکتاب ا نیا
مرا پنبه   يها و رشته  د، یکرده بودم، خط کش يز یرکه برنامه  یی با یز يهاتمام طرح  ي رو برکند، 

  ان ی و گر «لرزان  کرد.» ریگن زمی  مرا  «و – اندازندی م  هی سا میکه رو یی زها چی – کرد» 
خداوند پاسخ   ؟“یکنی کِرم را تا به مرگ تعاقب م ن یا ایاست؟ آ نگونهیگفتم ”خداوندا، چرا ا 

را به   یدرون   شاتیآزما  من  .دهمی جواب م  مان یو ا   ضیف  ياست که من به دعا  نگونهیداد ”به هم
تو را در هم   ی نیلذّات زم ي هاطرح  وو از غرور آزاد سازم،  شتن یتا تو را از خو رم، یگی کار م 

 .“»یاب یخودت را در من ب   زیهمه چ ی تا تو بتوان  شکنم، ی م

. خدا  کنهیرو خالصه م  وبیکتاب ا  باًیتقر  یهست، ول   وتنیمعروف از جان ن   اریبس  يشعر  نیا  خب، 
جهنم    نیخشمگ  يروهای اجازه داد که ن   خداکرد،    ریگن یاون رو پنبه کرد. خدا اون رو زم  يهارشته 

  ي کتاب، دستش رو رو  ان یدر پا وب، یاز هر طرف به او حمله کنند. و چرا؟ تا اون رو رشد بده؟ ا
االن چشم من تو را   کنیبودم ل  دهیتو شن يگوش درباره دن ی«از شن گه یدهانش گذاشته و م

 رشد کرده بود. ست، یخدا ک نکه یاون در درکش از ا .» ندیب ی م

کتاب، در   ان یدر پا  وبیابه خداوند رشد کرده بود.  اشه یرشد کرده بود. در تک مان ی در ا اون 
  ي برا  یح یاون توض ایرو داره؟ آ دن یمصائب رنج کش ياون جواب همه  ا یقرار داره؟ آ  ی چه وضع 

  نیو ارتباط ب   سهیدر مورد اعتقاد به عدالت خدا بنو  ی کتاب   تونهیم  ایاعتقاد به عدالت خدا داره؟ آ
جواب به سوال «چرا، چرا   در خب،  –کتاب  ان یبده؟ نه، اون در پا  حیخدا و گناه و شرّ رو توض

 دونم، ی «من نم   گهیره مدا   –در جهان وجود داره؟»    لیکرگردن؟» و «چرا نهنگ؟» و «چرا کروکود
و من به او اعتماد دارم.    دونه، یکه خدا م  نهیکه مهم هست ا  يزیچکه من بدونم،    ستیمهم ن   یول 

. من  کنمی . من به او واگذار مکنمی . من به او نگاه مکنمی م  هی من به او اعتماد دارم. من به او تک
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بر دوش خداوند،    نهایا  يکه با گذاشتن همه   یآرام  نیا  ، یآسودگ  نیا  کنم، ی سکوت رو حس م  نیا
و   روندهشیپ ماِنیخودش رو با ا ییبایگرفت، و شک ادی رو  ییبایشک وبیا ، .» خُبادیبه وجود م

 مداوم، ابراز کرد.  

  ده، یکه خدا انجام م  ياز کار  دیگرفت که ما نبا  ادی   وبی.» ادیاده یرا شن  وبی سوم. «صبر ا  موضوع
قرار داره. اون   یتیوضع  نی کتاب، در چن ان یدر پا وب یا کنمی . من فکر م میبش ج یگ ا ی ریغافلگ

  کر ف ، یح یمس کیبه عنوان  ا، ی. کنجکاوم بدونم که آشهینم جیگ گهی. اون دشهینم ریغافلگ گهید
 هستند؟  تون طه یبودن شما، خارج از ح ی حیبه خاطر مس  زها یچ یکه بعض دیکنی م

  ده یهرگز اجازه نم خدا نه؟  ان ی حیمس یهست، ول  ان یخدای ها مال ب عذاب  ن یا نکهیا د؟یدون ی م
  نه یگرفت بب  ادی  وبیخاص، رنج بکشه. ا  ی ناخوش  کی   ا یبخصوص،    شیآزما  کی از    ی حی مس  کی که  

که توسط خدا خلق   یمخلوق، کس  کی گرفت که خودش رو به عنوان  ادی هست. اون  یکه خدا ک 
 .  نهیکوچک، بب یلیخ زیچ  ک ی  قتیشده، و در حق

  چ یدونستن نداره، ه يبرا یحق  چیکه ه نهیگرفت بب ادی دهانش گذاشت.  يدستش رو رو اون 
  ي اواقعهکه در پس هر    ی نداره که خدا موظف باشه هر هدف  ی حق  چینداره، ه  دن یفهم  ي برا  ی حق

با  خودش رو  ییبایگرفت تا شک اد یکه براش اتفاق افتاده، وجود داره رو، آشکار کنه. اون 
من   يها قیکه از زبان خدا گفته شد، «طر یوقت، ابراز کنه، 55باب  ایاشع  يهافته از گ  ییسطرها

 .»باشدی شما و افکار من از افکار شما بلندتر م  يهاق یاز طر

نشون   یبه موس  ینشون داده شده بود. حجاب درون   یبه موس  زهایچ  یلیخ  د؟یدون ی م  ، یموس  یحت
 از جالل خدا به اون نشون داده شده بود.  ی داده شده بود. قسمت

پنج کتاب   یعن یتورات،  شتریبه سراغ اون اومد. خدا ب  نیآتش ی و شکل رومندین  یدر قالب خدا
  ده، یشهادت م 32: 32 هیدر کتاب تثن ی موس نحالیرو به اون نشون داد، و با ا ق، یاول عهد عت

مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما   يزهای ماست و اما چ ي خدا هوهی از آن  یمخف  يزهای«چ
 .» دونمی هست که من م یی زهایبگه، «چ تونستی م  یموس  »است.

هم هست.   یمخف يزهایچ ی. ول دمیهست که من شن ییزهای. چدمیهست که من د ییزهای«چ
 وجود داره.»  ی مخف  ي زهایقابل درك وجود داره. چ ریغ  يزهایچ

  ي آشکار و خدا   ي خدا   ی عنیو از دِئوس رِوِالتوس،    توسیگر، از دِئوس آبسکُندلوترِ اصالح  ن یمارت
  پنهان هست که پنهان هست.  ییهست که آشکار هست، و بعد خدا یینهان، صحبت کرد. خدا
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  وب یاقابل درك.    ریغ  يها ی و سخت  هاش یپنهان در پشت آزما  ر، یقابل تفس  ریغ  یتیّدر پشت مش
 .میبش جی گ ای  ریغافلگ ده، ی با اونچه که خدا انجام م دیگرفت. پس ما نبا ادی رو   نیا

  وب یکه ا  ستیمن روشن ن   ي کتاب هنوز هم برا  ان ی. تا پادونستی نم  طان یش  يدرباره   ي زیچ  وب یا
 . دونستهی م يزیچ  طان یهمچنان در مورد ش

در   ي زیبه بعد، چ وبیاز زمان ا  قیدر عهد عت ن یکه چند نفر از مقدس ستیمن روشن ن  يبرا
وجود نداره. واضح هست   قیدر عهد عت طان یدر مورد ش يادی ز زی. چدونستندی م طان یمورد ش

به شورش در آسمان و    ی اشارات  ا، ی. به عنوان مثال در کتاب ذکرکنهیم  ي رو باز  ی نقش  طان یکه ش
بلکه خود   وها، یتوان فهم ما. نه فقط د يتصور ما، ورا يورا یطان یش يروها ی. ن ارهوجود د رهیغ

 رو وسوسه کنه.   ی سیتا خداوند ع ادی شخصاً ب  دیکه با طان، یش

  ي . همون برامیاز کارآموزان او روبرو شد  ی کیفقط با    ما  .میروبرو نشد  طان یما هرگز با ش  شتریب 
او   نجا یدر ا  ی. ول ادیبه خاطر امثال من و شما، خودش شخصاً ب  ست یهست. اون الزم ن  یما کاف 

  وبیکه اسم ا ي اشخصاً به دست گرفت. اون پوشه ، یرو به نوع  وب یا  يشخصاً اومد. پرونده 
 به لعن کردن خدا، تالش کنه.   وبیکردن ا دار وا ي روش نوشته شده بود رو برداشت، تا برا

شده بود، اون مطالبه کرد، اون غُرولند  دیبود، ناام ین هرگز خدا رو لعنت نکرد. اون عصبا وبیا
  وب یرو در کتاب ا  نهایا  يما همه  م، یکه دلسوز باش میخوای. ما ممیکنی رو درك م نی کرد، و ما ا

هرگز خدا رو لعنت   یول  کرد، ی توبه م نها یکتاب از ا  ان یدر پا  دیاون همچنان با م، یشیمتوجه م
 نشد.  روزیپ طان ینکرد. ش

  ی االن دست خود را دراز کن و تمام  کنیکه «ل  بنده، یدر ابتدا م طان ی که ش یشرط د؟یدون ی م
 کار رو نکرد. نی ا وبیتو، تو را ترك خواهد نمود.» خُب، ا  يرو شیاو را لمس نما و پ ملکیما

شما رو    تونه ی. خدا مستدهندهن یتسک  ياادهالع من به طرز خارق   ي برا  نی ا   یول   دونمی رو نم  شما
با شما   یوقت د، یدینشون م یالعملچه عکس  اد، یب  شیپ یکه اگر مشکل دیدون ی حفظ کنه. شما نم 

بعد، ناگهان   و هست.  یهر چ  ای  4 ای  3 ي و در مرحله د، یسرطان دار  گن یو م رندیگی تماس م 
  ا ی دیبخون  دیکردیفکر نم چوقتیکه ه یاز مطالب ییا یو در در شهیشما ازتون گرفته م یزندگ

  تونه یو خدا م  زها، یچ  نیا   يه یو بق  یاحتمال   يهادرمان   يدرباره   د، یشناور هست  د، یبفهم  دیکن  یسع 
  ک ی  ي برا تونه یم يزیچ نی که چن د یخوری . شما جا نم نی شینم ریغافلگ شما  شما رو حفظ کنه.

 اتفاق افتاده.   وبیا  يچون برا فته، یاتفاق ب  مانداری ا کی  ، یحیمس
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از لعنت کردن خدا امتناع کرد. اون استقامت کرد. بله،   یاطالع نداشت، ول  طان یاز ش وب، یا
که در مقابل من و شماست بزرگتر از   یتیّ. ضدطان یش تیّدر مواجهه با ضد  ی حت وبیا ییبایشک

  ی که ما را کشت رای. «زستین  یااله  تیمش هدفِی ب  يروهای. صرفاً ن دی اون هست که تصور کن
 ظلمت»   نی داران اها وجهان و قدرت  هااست ی بلکه با ر ستیو جسم ن  خون گرفتن با 

  م یهست که، ما دار نی و اون ا میدر موردش فکر کن خوام یهست که م یچهارم زیچ کی  خب، 
  نه یاون ا  ياز معنا  یبخش  کنم، ی و من فکر م  ه؟یچ   عقوبی. منظور  میکنی فکر م  وب یصبر ا  يدرباره 

 .  میجان به در ببر م، یابعاد عظ ن یبا ا یشیکه، امکان داره ما از آزما 

  ن یکتاب به چن نی العاده هست که اشکوفا شد. چقدر فوق  شه یم یکرد. حت دا ینجات پ شهیم
  ي که برا  ستین   یمعن  نیبه ا  گفتم، یقبل داشتم م  ي. همونطور که دفعهشهیتموم م  یثبتشکل م

خوش    ان یپا  تاً ی. نها شهی خوش م  ، یکار به نوع   ان ی پا  نکه یا  فته، یاتفاق م  نطوریهم  ان یحیتک تک مس
هست. در   ی خوش يبرا یو مکان  ی خوشحال  يبرا ی داشت، در آسمان. آسمان، مکان  واهد وجود خ

 .  شهیمعنا، حل م کی به  زیاونجا همه چ

  ی جنوب  ينایدر کارول  ا یاونطور که در شهر کلمب ای ن، ی شیکه شما با مشکالت مواجه م یوقت یول 
  13اومد و  لیروز صبح س کیکه  یوقت شیاتفاق افتاد، چند ماه پ کنمی م  یکه من زندگ  ییجا
قسمت از شهر    کیو وارد    خت، یر  رون یپشت سد به ب   ياچه یسد و از در  کی گاُلن آب از    ون یلیتر

که   دمیرو د  يافراد   يها. عکس دمیرو د  هالمیاز ف  یبعض  دم، یها رو داز عکس  یشد، و من بعض
 آب اونها رو با خودش برد. 

شون به سمت اون  اتاق خواب  يزن و شوهر و دو فرزند اونها که از پنجره  ک یاز  یی هاداستان 
  اونها  کردند. دا یو اونها نجات پ رند، یآب فاصله بگ د یشد ان یشنا کردن، تا از جر  ابون یطرف خ

 کردندی خودشون زنده نموندند. فکر م يهایی که به خاطر توانا گنیزنده موندند. اونها به من م
ممنونم.    يمن رو حفظ کرد  نکهیخداوند، از ا   ي«ا  گن، یو م  کنندی ها به عقب نگاه م. اون رندیمی که م

   گه؟یم ی.» پطرس چ يتو من رو حفظ کرد

آخر ظاهر  امیشده است تا در ا  ا یکه مه ی نجات يبرا  مان ی به ا دیبه قوت خدا محروس هست «که
هستم.   نطور یخودم، ا یخودم و در سخت شیحراست شده. خب من در آزما ایشود.» محروس 

ها  وقت  یو بعض داره، ی و من رو نگه م  زنهی. او دستش رو دورِ من حلقه مکنهی خدا من رو حفظ م
را هرگز رها نکنم    «تو  گه، یبه من م  یک یتار   يو در بحبوحه   کشه، یخودش م  ينه یس  فمن رو به طر

 د.»و تو را ترك نخواهم نمو 
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 .»دیاده یرا شن وب یا «صبر

.  د یشروع کن 1 يه ی، آ1باب  وب یو از ا د، یکتاب رو مطالعه کن نی و دوباره از اول ا دیبرگرد حاال، 
   و خداوند به شما برکت بده. 

https://fa.ligonier.org/

