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مقدمه

 

هابارورندزنده
ها.درگلةخداوندکهشباننیکویماآورند،بلکهزندههابارورندونهمردگانومردگاننیستندکهمیوهمیزنده 

میوه و بارورند آنانیکه هستند. خاصاو توجه مورد گروه خداونداستدو مورد در نبی اشعیاء چنانکه هایآنها.
راجمعکردهبهآغوشخویشخواهدگرفتوهابره گلةخودراخواهدچرانیدوببازویخوداومثلشبان"گوید:می

(.وقتیعیسیمسیحازمردگانقیامکرد،درمدت11:04)اشعیاء"رابهمالیمترهبریخواهدکرددهندگانشیر
زهاوقتیبهپطرسظاهرشد،شد.یکیازاینروچهلروزقبلازصعودشبهآسمان،مرتببهشاگردانشظاهرمی

هاوگوسفندانکند؟ووقتیجوابمثبتگرفت،گفت:پسبرهازاوسهبارپرسیدکهآیااورابیشازاینهامحبتمی
اوصحبتمی با وبالفاصلهازسختیهایراه شبانیکردهخوراکبده. بهاومیمرا چشمتبهدیگرانکندو گوید:

(پطرسقولخودرابهخداوندانجامداد،بهخدااعتمادکردودرراهبدنبال11-11:11یا.)یوحنانباشد.توبدنبالمنب
هایبسیارآورد.ایوبهماوبودنسختیهایزیادیکشیدوحتیوارونهمصلوبشد،اماچوندرخداوندزندهبود،میوه

یقرارگرفت،اماصبرواعتماداوبهخداوندبرایشمیوهکهازایماندارانبهخدادرعهدعتیقبود،درسختیهایزیاد
سعیکردکهدرهمة اوهممثلپطرسبهتمامیدلخودبرخداوندتوکلکردوبرعقلخودتکیهننمود. آورد.

-1:3راههایخودخدارابشناسدوعلیرغمضعفهایشباالَخرهاورادیدوطریقهایشراراستکرد.)امثالسلیمان
(6

دهدکهمقدساست،دیدگاهیازسختیهایایندنیابهمامیترینکتابعهدعتیقازکتابکتابایوبکهعمیق
باوجودخدا،اینسختیهاحتیبهزندگیایماندارانهمواردمی اینکتابکهدرقرناولیادومقبلازچرا شوند.

ت،حتیامروزههمدرعزاداریهابخصوصدرعزادارییهودیانازمیالدیعنیهمزمانباکتابپیدایشنوشتهشدهاس
شود.درواقعاینسؤالوجوابآندربارةسختیهامنحصربهزمانخاصینیست.درقسمتهایمختلفآنخواندهمی

رساندومیبینیمکهحتیباوجودضعفهایانسانیش،اورابهحیاتیجدیداینکتابصبرواعتمادایوببهخدارامی
می خالقخود و خداوند زندگیمیبهدرکجدیدیاز شدنشدر کهباعثبارور آیةوسطکتابرسد مقدسگردد.

گوید:بهخداوندپناهبردنبهتراستازتوکلنمودنبرآدمیان.بهخداوندپناهبردنبهتراستازتوکلنمودنبرمی
توانبراوبااعتمادکاملتکیهکردهرچندکهدرقابلاعتماداستومیبله،فقطخداستکه1-9:111امیران.مزمور

دهدنداشتهباشیم.انسانهاهرچندکهبایدهمدیگررامحبتوطیراهدرککاملیازآنچهاودرزندگیماانجاممی
 نمیکنندباور اما ، بگذارند. روییکدیگر بر اصلیشانرا تکیة و اعتماد زندگیهاتوانند بدالیلمختلفوارد سختیها
کندتادرختانهایزایدراحَرَسمیشوند،باوسوسهوگناهویابانیازبهامتحان،امابهرحالچنانکهباغبانشاخهمی

ردمیوهبیاورند،اگراعتمادبهخداوندراکهباغبانمااستدرطیدردهاوسختیهانگهداریم،درجاییکهبایدتوبهک
توبهکنیمودرجاییکهبایدصبرکردصبرکنیم،آنوقتزیردستاوزیباتروپربارترمیشویم.
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ایوب



کردند.دراینحاشیهدرشرققوماسرائیلهنوزدرمصربودندکهادومیاندرحاشیهشمالیعربستانزندگیمی
ایوبسرشناسدریایجلیلجاییبودبنامعوصکهخانةدومینپادشاهادوم ترینفردزمانخودوبنامایوببود.

مردیبسیارثروتمندودرمیانمردممحترمبود.درسرحدسرزمینادومیانقومیبودندبناممدیانیانکهموسیبعد
ورتگویندموسیبعدهاباهدایتومسحروحخداداستانزندگیایوبرابصازفرارشازمصربهآنقومپناهبرد.می

القدسنویسندهاصلیداستانزندگیایوباست،وقایعمقدسشد.اماازآنجاییکهروحشعرنوشتکهبخشیازکتاب
کنیم.راهمزماندردودنیایجسمانیوروحانیکهیکیدیدنیودیگرینادیدنیاستدنبالمی

ب حث؟چونبررویزمین،ایوبدرزماندرآسمانبحثیبینخداوشیطانبرسرایوببود.چراایوبوچرا
نهتنهاخودمردیکاملوراستوخداترسبودوازبدیدوریمی ایوبچنانکهمعنیاسمشتوبهکاربود، کرد.

بود،برایدادامکانگناهدرمیانهفتپسروسهدخترشمیمواظببودکهگناهنکند،بلکهحتیوقتیکهاحتمالمی
همقربانیمی توانداشتمیآنها در داشتآنچه قلبخداترسیکه بخاطر او ازداد. کندو خشنود را خدا تا کرد

اورابرکتمی داد.اینجهتخدابدورخانهواموالاوحصاریکشیدهبودکهشریربهآنهادستدرازینکندومرتباً
بحضورخداحاضرشدندوشیطانهمکهروزیفرشتگانکهروحهایخدمتگذاربرایفرزندانخداهستنددرآسمان

شیطان و وکیلایوببود هم و داور هم خدا ایندادگاه در بود. آنجا فرزندانخداست، ایرادگیر مدعیو همیشه
آیم.خداگفت:آیی.اوگفتازگردشدرزمینمیدادستان.بحثاینطورشروعشدکهخداازشیطانپرسیدازکجامی

یزمینکسیمثلایوبخداترسنیست؟شیطانگفت:خداترسیاوبخاطربرکاتیاستکهبهاوآیادیدیکهبررو
شودکهآیاواقعاًخداترساستیانه.چونای،حصارومحافظتترابردارتامنبرکاتشرابگیرمآنوقتمعلوممیداده

اینروشخودبرایایجاداختالفبینخداوتابرکاتشراازدستبدهدتوراانکارخواهدکرد.شیطانهنوزهماز
شناخت،برایتبرئهکردناووتکذیبادعاهایشیطاندردادگاهکند.خداکهقلبایوبرامیفرزندانشاستفادهمی

آیات1آسمانی،بهشیطاناجازهدادکهبههمهچیزاوبجزجانشدسترسداشتهباشد.)کتابدومتسالونیکیانباب
(0-1

هیچانسانیکامل اینکه نه مگر ایوبکاملبود؟ واقعاً آیا کنید. کاملبودنایوبفکر دربارة اعترافخدا به
نیست؟ایوبدرچهچیزکاملبودودرچهچیزضعفداشت؟آیااوبجزپدرخوببودن،شوهرکاملیهمبود؟وقتی

بیرونآوردوحواراساخت،آدمبیدارشدوخداحوارانزداوخداچاقویجراحیشرابهپهلویآدمفروبردودندةاورا
نمی دقیقاً میآورد. حوا کار از اما بدلشد، و رد حوا و بوددانیمچهحرفهاییبینآدم گفته آدم آنچه به دانیمکه

ا بودو آدمفقطبهاوموعظهکرده کرد. نکردوبهحرفشیطاناعتماد اعتماد بود( باغتنها)موعظهکرده در را و
اشکمبودوحوایکدندهبود.بله،گذاشتهبود.حتماًدلیلایندرکنکردنحرفهمدیگراینبودکهآدمیکدنده

درستبعدازآفرینشآدموحوابودکهخدادیدهمهچیزبسیارنیکوبود،امامسلماًدرازدواجآنهاچیزیدرستنبود
دربیاطاعتیازخدابکارببرندوحقیقتاًدرازدواجآنهاهمهچیزنیکونبود.البتهظاهراًکهباعثشدیکیبودنشانرا

درآنمقطعزمانیهمهچیزنیکوبود،مثلایوبکهتاآنوقتدرمقایسهبامردمزمانخودکاملبود،امادرهردو
کند.درموردازدواجآدموحواوسوسهبودمیدانستکهوقتیوسوسهوامتحانپیشبیاید،موضوعفرقموردخدامی

دانست،اعترافاوبهکاملبودنایوبیابسیارنیکوودرموردایوبامتحان.اماباوجودیکهخداهمهچیزراازقبلمی
بگذر را همهچیزسیرخود دادتا اجازه ولیخدا صحیحبود، آنمقطعزمانیکامالً در اندوبودنازدواجآدموحوا

آنوقتپابهصحنهگذاشته،گناهرانشاندادهکمککندتاآنگناهبرداشتهشودوآخرایشانازاولشانبهترگردد،
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چنانکهبرایایوبوبراینسلآدمچنینشد.آدمازازدواجشآنچنانکهخدااورامسئولقراردادهبودمواظبتنکرد،
راهانج اماینمسئولیترابهنسلآدمنشانداد.پسوقتینیزهبهپهلویآدمدوماماخدابارحمتعظیمشعمالً

مدتیکهبردرزدند،ازپهلویشکلیساتولدشد.اوبهعروسشموعظهنکردواوراتنهانگذاشت.اووقتیکهقیامکرد
می آنچه روز( )چهل برایازمینبود بیاورد. ایمان او عروسشبه که بود برایاین آسمانیاعتمادکرد ینداماد

ترازعدماعتمادبینزنوشوهرانگاریکردهبود.هیچچیزمخربعروسشاولبودیعنیآنچهآدمدرموردشسهل
نیست.بعدازپنجاهروزبااعتمادکردنبودکهعروسآدمدومبهقوتازروحخداآراستهشد.دراعتمادقدرتهست،

بینند.هایآنرادیگرانهممیباردوشعلهزدواجمیقدرتیکهدیریازودبرا
برد،گروهیازبله،شیطانبهزمینآمدوکارشراشروعکردویکروزکهایوبدرسالمتیوآرامشبسرمی

دزدیدند.هایگاوواالغاوحملهکردندوشبانانراکشتندوگلهخدمتکارانشآمدندوگفتندکهدزدانبهگله هارا
هایایوبریختوهمهراباشبانانسوزانید.چیزینگذشتهبودکهدیگریآمدوگفتکهآتشیازآسمانبرسرگله

هایشتراوحملهکردندوشبانانراکشتندوشترانراآنوقتخادمیدیگررسیدوگفتکهگروهیازدزدانبهگله
الیکهدخترانوپسرانایوبدرخانهمشغولجشنوپایکوبیربودند.درهمینوقتشخصیدیگرآمدوگفتکهدرح

بودندبادشدیدیازطرفبیابانبهچهارگوشةخانهزدوآنرابرسرفرزنداناوخرابکردوهمهمردند.ایوببلندشد
آمدموبرهنهازولباسشرادرآورد،سرشراتراشیدوبهزمینافتادوسجدهکردوگفتبرهنهازشکممادرمبیرون

روم.خدادادوخداگرفتونامخداوندمتبارکباد.ایوبهیچشکایتینکردبلکهدرهرحالشکرگزاراینجهانمی
کردوازپیشخودالعملیداشتهباشدچوندراطاعتخداودرانجاماحکاماوزندگیمیبود.اوتوانستچنینعکس

آم بنابراین بود. کرده آماده فرمولرا ایوب استکه معلوم داشت. را حمالتدشمن با روحانی مبارزه برای ادگی
خواهندزندگیشانهانمیدانست،چونهممطیعبودوهمدرهرحالشکرگزار.خیلیخوشبختیوشادینهاییرامی

کنندیشآمد،فوراشکمیخواهندمطیعاوباشندووقتیبودندومسئلةبدیپرابدستخدابدهندووقتیدادند،نمی
دچاراظطرابونگرانیمی یا اگرجاشوندوبهرحالشکرگزاریازیادشانمیو تازه مزموریرود، شکریببینند.

اماایوباینطورنبود.0-6:10
ببین میانآمد حرفبه کارهایاو شیطانو ملکوتخدایچوناز فرشتگانمخلوقاتیدر مفرشتگانکیستند.
اینمخلوقاتوظایفیدرملکوتدارندوهستن باشند. دنیایزمینیما اجازهداددرارتباطورفتوآمدبا دکهخدا

خواستتختخودراباالترازوظایفیدرزمین.ازآنجاییکهازابتدااینطوربود،وقتیشیطانبخاطرغرورشکهمی
ا،وامتیازاتشدرملکوتازاوگرفتهشد.اماتازمانیکهبرایاوخدابگذاردوبیاطاعتیوسقوطکردمقام،مسئولیته

کند.شیطانیکسومفرشتگانرابدنبالخودبهسقوطکشانیدکهبهتعیینشدهدربینایندودنیارفتوآمدمی
ارواحشریرمیآن دوسومدیگرروحهایخدمتکاربرایفرزندانگوییموجزولشکها میرشیطانهستند. باشند.خدا

نسانازجزئیاتآنهااطالعکاملداشتهباشد.شیطاندراینقیقوعادالنهاستوالزمنیستاکارهاوقوانینخداد
کند،پسدرزمینوآسمانباآنهاییمدتیکهبهاووقتدادهشدهاستبرعکسوظایفشدرقبلازسقوطعملمی

گاست.بااینتفاوتکهاوبرزمینقدرتداردولیدرآسمانقدرتیندارد.دهنددرجنکهوظایفخودراانجاممی
ووقتیکسیایمان3کنند.افسسیانکند،فرشتگاندرآسماندرموردآنصحبتمیوقتیخدادرزندگیماکارمی

آسمانشادیمیمی فرشتگاندر میآورد، زندگیایماندارانسختیبوجود وقتیدر فکنند. آنرشتهآید مورد در ها
زندآنهاهرچندحاضراماکنندچونآنهاروحهایمحافظایماندارانهستندولیدرجاییکهخداحرفمیبحثمی

ساکتند.آنروزهمبحثبینخداوشیطانبودوفرشتگانساکتبودند.
وجودیکهاوازحضورخداافتادهگفتمکهدرآسمانفرشتگانبحضورخداآمدندوشیطانهمآمدچونبابله،می

اواینفرصتوقدرتراازطریقفریبدادنآدموحواو6:0روزداوریفرصتدادهشده.متیاست،ولیبهاوتا
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ازاوبرایامتحانکردنخلوصنیتانسانهااستفاده دزدیدنحکومتشانبرزمینگرفت.بعالوهدراینفرصتخدا
کنددیکهچطورایوبازبدیدوریمییکردگفتدمدوخدادرحالیکهبهایوبافتخارمیکند.خالصهشیطانآمی

دانستخداهمانطورکهبرایآبهایدریاهامرزیگذاشته،درزندگیوچقدرترسواحتراممرادارد؟شیطانکهمی
گفتامااوهنوزیکامتحاندیگرداردوتواندازآنجلوتربرود،مطیعانشهمبرایاومرزیقراردادهاستواونمی
کند.خدابهشیطانایناجازهرادادبینیکهچطورتوراترکمیآنجانشاست.اجازهبدهمناورامریضکنمومی

گوینداومبتالبهجزامشد،امابهرحالبیماریشبسیاروشیطانایوبراازسرتاپابهدملهاییمبتالکرد.بعضیمی
خارانیدکهخونایازسفالشکستهبدنشراآنقدرمیسختودردناکبود.اوآنقدردردوخارشداشتکهباتکه

خوردونهافتاد.زناوکهتابحالساکتبودبهزبانآمدوگفتخداراترککنوبمیر.یعنینهخدابدردتومیمی
نینمادریجایتعجبنیستکهفرزنداناوخداترسنبودند.ایوبآیدکهباوجودچخوری.بنظرمیتوبدردکسیمی

توانمدروقتخوشیباخداباشمودرسختیاوراترککنم،اینکارزناینحرفرانزن.منچطورمییگفتکها
نامابیحماقتاست.خالصهکسینتوانستایوبرابهگناهکردنمجبورکندچوناوخدایخودرادوستداشت.

ایوبوزنشهماعتمادینبود.
حتماًزنایوبعاشقاونبودوبهخداهمایمانواعتمادچندانینداشتکهدرسختیبااواینطوررفتارکردهاو

کیازلحضاتانفجارروحیبودکهچنانحرفهاییبهایوبمیزدیکرد.شایدهماودرراتشویقبهدوریازخدامی
کندنداند.مطمئناًحتیبهصبوریوعادلیایوبباشدولیدردزنیراکهبااوشبانهروززندگیمیتواندچونمردمی

دانستهرچندکههیچوقتبهزنشخیانتنکردهبودوقلبشدربارةعشقحقیقیچیزهایزیادیبودکهایوبنمی
اایوبراموردآزمایشقراردهدوشیطانهمبرای(خدابهشیطاناجازهدادت9-11:31اپاکنگاهداشتهبود.)ایوبر

کدلییآزمایشایوبسختیهاراآوردودرعینحالازنقاطضعفاواستفادهکرد.رابطةایوببازنشکهدراتحادو
بهترکدرایماننبود،نقطهضعفیبودکهشیطانازآنراههمسعیخودراکردتاایوبراازپادرآوردهاوراوادار

خداکند.
برگردیمبرسرداستانکهایوببهحرفزنشگوشنکردودرسختیهاازخداروبرنگرداندواینکهچهارنفراز

اشروانهگردیدند.الیفازتیمانیدوستانواقوامایوبازماجرایزندگیاوباخبرشدندوبرایتسلیاوبهطرفخانه
اقوامتنیا از سوفریوبحسابمیادومیبودو فامیلناتنیبود. و ابراهیمبود زندوم قطوره بلددشوحیاز شد.

نعماتییکیازامرایچادرنشینهمسایهبود.وباالَخرهالیهوابنبرکئیلازناحوربرادرابراهیمبودکهازاقوامنسبتاً
ال،دوستوهمسایه،فامیلنزدیکودور،شدومعلومنیستدرچهزمانیبهبقیهپیوست.بهرحدورترمحسوبمی

تنیوناتنی،همهبرایتسلیایوببادستیپرازنصایحوراهحلهاآمدهبودند.اماتااورادرآنهمهدرددیدندهفت
شبانهروزفقطپهلویاوساکتنشستندوبااوبهرسمیهودهمدردیکردند.چونیهودیانرسمداشتندکهوقتیوارد

کرد.امابهرحالدرفکرخودزدندتاصاحبعزاسرحرفرابازمیشدندکهسوگواربودند،نبایدحرفیمیایمینهخا
حدسدالیل بفکر قبولکرده را شرایطاو زندگیایوب، در پیروزیخدا و قدرت، حکومت، محبت، بجایاعالم

کمو،دسترویدستگذاشتند.تااینکهایوبکممشکالتاوبودند.وبجایکمککردنبرایبهترشدنشرایطا
آیدکههمدردیآنهاچیزیازدرداودلشبحالخودشسوختودهانشرابازکرده،شروعبهدرددلکرد.بنظرمی

کشیدمواعترافکردکهمُردمتااینهمهعذابنمیآمدمودرشکممادرممیکمنکردهبود.اوگفتکهکاشبدنیانمی
زندگیشآرامشکاملنداشتهوهمیشهترسیدردلاوبودهکهاکنونآنترسدرزندگیشبهتحققپیوستهودر

ترسدبهسرشگویدشریراستکهازآنچهمیترسیدهبهسرشآمده.حالآنکهکالمخدامیبقولمعروفازآنچهمی
10:14آیدنهعادل.امثالسلیمانمی
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گفتیتحملسختیهاراداشتهگویدتوکهبههمهمیتبهاومیینهبارحم،بلکهبامحکومالیفازنهبامحبتو
کنیحقتونبودهکهدچاردانیکهفکرمیکنی؟حتماًآنقدرخودتراخوبمیباشند،چراخودتدرسختیبیتابیمی

هیچکساینمشکالتبشویومی نظرخدا خوبوپاکواحدیقابلگویدشخصیدرخواببهاوگفتکهاز
ایوبمی به الیفاز نیست. خدا میاعتماد پناه بودمبهخدا منجایتو اگر تواندبردمچونفقطاوستکهمیگوید

کمکتکندوبعدشروعکردبهبیانقدرتخداونصیحتکردنکهمثلیکاحمقغصهنخوردوافسوسوحسادت
دهدکهخوشابحالتوکهخداتوراتنبیهکردهچونخداهرکهرادوستداریمینداشتهباشد.وبعداینطوراورادل

شود.بخشد.وخالصهدرآخرهمهچیزبهخیریتتماممیکندوهرکهرااوتنبیهکندخودشالتیاممیداردتنبیهمی
کردیوبقولمعروفهرکسآبگفتکهترسخدادردلتونیستوگناهدرواقعالیفازداشتدرلفافهبهاومی

خورَد،امانگراننباشاوضاعواحوالتخوبخواهدشد.دلداریدادناومثلنمکبررویزخمایوببودقلبشرامی
بیدارمیاشراباصدایبلندبرکتمیومثلتسلیدهندةمزاحمیبودکهصبحزودهمسایه کند.امثالدهدواورا

خورد،خودشانهماوراهایدیگرکتکمیمثلخیلیازپدرومادرهاکهوقتیفرزندشانازبچهویا10:12سلیمان
زنندکهتنبیهشودوکتکخوربارنیاید.می

گویدکاشخدامرابکُشدچونصبرمتمامشدهاستورنجودردمبیشازتحملماست.منکهسنگایوبمی
موحقشکستهدلازدوستشترحماستحتیاگرچههمترسقادرمطلقرانیستم،الحالهرچهکردمشکستهدل

خواهیدبهمنچیزییادبدهیدسراپاگوشم.بمنترکنماید.آیامنازشماچیزیخواستمویاکمکیطلبیدم؟اگرمی
حرفناامیدکنندهزدنآساناستولیچهنتیجه فکرمیبگوییدچهگناهیکردم. آیا کنیدکهمنقدرتایدارد؟

داشتکهگویم؟آیامشکالتبرایهمهنیست؟ایوببعدازدیدنرفتارزنشبایدانتظارمیصندارمیادروغمییتشخ
باشند.امابجایاینانتظاروآمادهبودنبرایآن،دلسوزیبرایخودبراوغلبهکردواشمیدشمناناوازاهلخانه

توسرصحبتوبحثرابجایباخداباانسانبازکردوباعثشدکهاوشروعبهنالیدننگاهاورارویبدیهاگذاش
بهگناهکردنمجبورکندچوناو کسینتوانستایوبرا ابتدا هرچندکهدر اعترافاتمنفیکند. اوضاعخودو از

11:20گلهوشکایتگشود.مزمورخدایخودرادوستداشت.امادلسوزیبرایخودبرایاوحماقتآوردودهانبه
گویدکسیکهاوراتسلیمکندبایدآرزوکندانیامدهبودم،اماکالمخدامییایوبدرسختیهایشگفتکاشهرگزبدن

کههرگزبدنیانیامدهبودنهکسیکهازعدالتخوداطمیناندارد.بعدایوبباروحیةشکایتیکهدراوایجادشدهبود
خوابمکهاستراحتکنم،خوابهایمیرم.حتیوقتیمیدانمدرحالمرگموبزودیمیگویدکهمیاکردهمیروبهخد

کنیوهرپیچم.پسانسانچیستکهخودترابااوسرگرممیآیندوازدردزخمهایمبهخودمیترسناکبسراغممی
کهیبینبخشی؟مگرنمیام،چرامرانمیرگناهکردهکنی؟اگآییوهرلحظهاوراامتحانمیروزصبحبسراغشمی

خواستبااینحرفهاخدارابهدلسوزیورحمبیاورد،درحالیکهنهتنهابایدبهرحیمدرحالمرگم؟درواقعاومی
ایاوست.اوبایداعترافاواینبودکهمردهیازنده،مالخداونداستودردستهداشت،بلکهمیبودنخدااطمینانمی

بود.بعالوهاینحرفهایایوببسیارناعادالنهبودشوندامیدوارمیبایدبهرحمتهایخداوندکههرروزصبحتازهمی
چوندردادگاهالهیخداهمداوربودوهموکیلوطرفاوواینشیطانبودکهدادستانومدعیاوبود.اماایوب

شناخت.دشمنخودرانمی
رند،خودرابجایایوبیگشناسندودوستودشمنراعوضیمیاززنوشوهرهاهمدشمنخودرانمیبسیاری

د.آیاشماهمدرمشکالتدلتانبحالیکنبگذاریدوازخودبپرسیدکههرصبحتیترافکارآنروزراچطورتعیینمی
همسرتانمیخودتانمی انگشترویکسانیمنجمله و کیگذارسوزد مید فکر برایتانایجادیکنه آنمشکلرا د

ایمانوقدوسیتخودراحفظمیکرده العملهایخودودیامواظبعکسیکند؟آیابهمشکالتنگاهمییکناندویا
دتاآنمشکالترابهروشخودحلیدههامیآیندوآیاتنبهآنوسوسههاییهستیدکهبامشکالتمیوسوسه
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هایمذهبیودلسوزیبرایخودد؟خدابااحساساتوگریهیایستابلآنهاوعاملاصلیآنشیطان،میدیادرمقیکن
یدهد،اطاعت،توبهکاربودن،وقدوسیتمااست.وقتیخداچنینقلبخورد.چیزیکهاوراحرکتمیازجاتکاننمی

کندوشرایطبهخوب،آنوقتاقدامبهعملمیکوشددراطاعتوقدوسیتبماندبیندکههرچندقاصرولیمیمی
شود.عوضمی

ازآنجاییکهدلسوزیایوببرایخودش،امریاشتباهبود،نتیجةآنبهارضایخواستةاوکهجلبدلسوزیاز
گویدتاآوردبابرخوردیسختترازالیفازروبهایوبکرده،میخداوانسانبود،نیانجامیدوبلددکهدیگرطاقتنمی

اشنکردی.اگرپاکودرستکاربودی،خداتوزنی.فرزندانتبهخداگناهکردندوتوکاریدربارهکیاینحرفهارامی
بهاینروزنمی درواقعداشتبهاومیرا هایشنبودهوآنهاازاوپیرویگفتکهاونمونةخوبیبرایبچهانداخت.

دردلشاننبوده ومیکردهوترسخدا قرارگرفتند. اوراوبرایهمینهمةخانوادهموردغضبخدا گویدکهخدا
فراموشکردهچونریاکارودورواست،زیرادرخانهودراجتماعدونوعرفتارداشتهاست.پسنبایدامیدیداشته

بهشریرکمکنمی نمیباشدچونخدا حقیر کاملرا حالیکهمرد ایوبککنددر احساسعذابشمارد. اینجا هدر
توانخداقادرمطلقاستوبااونمیکهگویددرستاستدهدومیوجدانهمبهدردهایشاضافهشدهبود،پاسخمی

بینم،ولیخداظاهربیننیستوهمهبحثکرد،اوخداستوباهمةعظمتشدرکنارمناستومنحتیاورانمی
کندچونوقتیشروعبهبحثکرد،قلبشملزمد.آنکهعادلاستباخدابحثنمیبینچیزحتیدرونقلبمارامی
کند.منهمتخودشرابابحثکردنشصادرمییسازدودرواقعخودشحکممحکومشدهوزبانشاورامجرممی

ازاوکهداوراستدرخواستمی آنوکردمونزداوتوبهمیاگرعادلبودمبجایبحث، قتشکوابهامبهنمودم.
می ایوبآمده نمیسراغ ولیمیگوید نه قیمتدانمعادلهستمیا حتیبه آناو از بعد بیزارم. خودم از دانمکه

می شرایطخود دنبالبحثدیگریبرایتوجیه میمحکومیتعدالتخدا، و میگردد جهانبدستگوید که دانم
کردواوضاعواحوالمنغیرخواستکاریدراینبارهمیستواگرمیشریراندادهشدهاست،چونخداقادرمطلقا

گرفتوعیبودکهبینمنوخداقرارمییازاینبود.منقادرنیستمباخدابهمحاکمهوبحثبپردازم،ولیکاششف
سختگیریخدابعنوانرئیسزدم.ایوبکهدراینجابهترسیدموحرفمرابهاومیشد.آنوقتدیگرازاونمیمیانجیمی

کنمگویدکهمراملزمنکنکهساکتشوم،چونمنقصدندارمبحثکنمواگرنالهمینگرد،خطاببهخدامیمی
بازکنیودلیلمشقتهایمرابهمنبگوییتابدانمکهچرابرضدمنفقطبرایایناستکهمی خواهمچشمانمرا
دانیگویدکهتومیکندومیآوردوانتظارشراازاوبیانمیادشمییشخصیتاورابزندوهستی.اوباخداحرفمی

شناسی.اگرشریرباشم،تنبیهکنی.توخودتمراآفریدیومرامیستمولیبااینحالمراتفتیشمییکهمنشریرن
آزمایشمیمی بهترنیشومواگرعادلباشم، آفریدی؟آیا مرا پسچرا بتوانمنفسشوم. ترککنیتا ستکهمرا

بکشم؟وبعداگرمُردمکهمُردم.
ایکهازهمدیگراندازد.چونزنوشوهربایدهرگلهرابطةایوبباخداانسانرابیادرابطهبینزنوشوهرمی

رد،مسائلرابینناطمینانکهدیگریشریرودشمنشنیستواورادوستدایدارنداولبهیکدیگربگویندوباا
خودحلکنند.امابیشترزنوشوهرهاهماشتباهایوبرابرایجلبدلسوزیدیگرانوحقبهجانبداشتنتکرار

بابیاعتمادیآلودهوسمیشدهودرکنندووقتیموقعصحبتبینخودشانمیمی کهچهغایرسد،همهچیزقبالً
گردد.نتیجهوحتیخرابکنندهمصرفمیبیهاینیروییوچهزمانیبهبیهودهگویی

جواباومی در کهسوفر بود حالتبرئهکردنخود میایوبدر فکر آیا مردمگوید حرفبزنی، زیاد کنیاگر
شدی.خداتوراکمترازگناهانتزدوتوساکتمیشوی؟کاشخداحرفمیشوندوتوبیگناهمحسوبمیساکتمی

کندواگرتوراهتبیندهرچندکهدرآنتفکرنمییداندوعادلاست.اوشرارترامهمهچیزرامیجزادادهاست.او
کندوبهدارد.سوفرحقایقیازخصوصیاتخدابیانمیرابرگردانیوازشرارتدستبکشیاوتورامستحکمنگاهمی
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دحرفاوبرایتوبهکردندرست،امادرمورددلیلتوبهدهدکهتوبهکردهبسویخدابرگردد.هرچنایوبپیشنهادمی
دراشتباهبود.

داندازچهچیزبایدتوبهکندوهنوزظاهردنیاواوضاعواحوالداندبایدتوبهکندولینمیایوبدرحالیکهمی
مشغولکرده،جوابمی کمترنیسخودشفکراورا فهمدارموازشما بهمندهدکهمنهممثلشما اماشما تم.

رسند؟درحالیکههیچچیزخارجازقدرتوبگوییدکهاگرحرفتاندرستاست،پسچراشریرانبهمقصودشانمی
کنند؟دهدکهآنهاایمنوثروتمندباشندباوجودیکهمرتبخداراغضبناکمیاجازةخدانیست؟وچراخدااجازهمی

باطولعمرحکمتب )مزموردستمیدرستاستکهما کُلاوست. ولیحکیمِ وایوبدرادامة23و32آوریم، )
صحبتمی شخصیتخدا قدرتو از دوستانشمیصحبتهایشباز به و وکند باطلهستند طبیبانِ آنها که گوید

وکیلخواهمباخداحرفبزنممگرشماگویدکهمنمیایکاشساکتشوندکهاینبرایآنهاحکمتاست.ایوبمی
کرد؟باشمابحثیندارموبحثمنباخداستواگرچهمراداشتیداگراوشماراتفتیشمییاوهستید؟چهاحساس

خواهدبحضوراوحاضرانجامد،زیراریاکارنمیدانمکهاینبهنجاتمنمیبکُشَدبرایاوانتظارخواهمکشیدومی
می را او منحضور اما آنوقتبشود میخواهم. او به خدا وحشتاز ترسو با و وفاداریخود به اطمینان گویدا

خواهمباتوحرفبزنم.دستخودراازمندورکنوهیبتتومراهراساننکندتابتوانمحرفبزنموبپرسمکهمی
کهکیستکهچیزگویدگناهمنچیستوچقدراست.نشانمبدهکهگناهقدیمیاستیاجدید.کِیگناهکردم.بعدمی

مانم.تاروزیکنندامامنتاروزتبدیلممنتظرتومیطاهرراازچیزنجسبیرونآوَرَد.هیچکسنیست.همهگناهمی
کنی.کهپاسبانیگناهانمرامیکهبهصنعتدستخودمشتاقشوی.امافعالًبنظرمیآید

توعادلالیفازبهسخنآمدهمی نیستی.انسانینیستکهعادلباشد.ومدتیطوالنیگویدچرتوپرتنگو.
دهدکهمنهمگویدوادامهمیکند.ایوببهآنهاتسلیدهندگانمزاحممیدربارةعاقبتوسزایشریرانصحبتمی

ازدادمتابلکهغمیکردموشماراتسلیمیتوانستممثلشماداوریکنم،ولیاینکاررانمیاگرجایشمابودم،می
شودوتوانمخودمراتسلیدهم.اگرحرفبزنمغممبرطرفنمیگویدکهمنخودمنمیغمهایشمارفعشود.اومی
شود.باشماحرفزدنهمکهفایدهندارد.خدامرابدستظالمانتسلیمکردهاست.واگرحرفنزنمدلمراحتنمی

دکههیچبیانصافیدردستمننیستودعایمنخالصانهکندکههمةاینهابسرمنآمدههرچنبازتکرارمی
کنند،لیکنخدااشکهایاست.خدادرآسمانشاهدمناستوگواهمندراعلیعلییناست.دوستانممرامسخرهمی

مراگویدفدیةجانکنددرحالمرگاست،باالتماسودرکنیازشبهخدا،بهاومیبیند.ایوبکهاحساسمیمرامی
بدهودردادگاهخودتضامنمنشوچونهیچکسنیستکهقادربهچنینکاریباشد.

دنبالشفیعیآسمانیمی برایایوبمکرراً که شوهرهاییهستند زنو چقدر درخواستضامندارد. و گردد
شودوبینآنهاراباعدالتزنندتاکسیدلسوزوبیطرفبینآنهاواسطهشانبایکدیگربهایندروآندرمیرابطه

گویندازاینقراراستکهمنهیچوقتبازنمجوشدهد.امادریغاکهریشسفیدانعالِمچیزهاییکهبهآنهامی
گوینداگرطاقتکنندویاسکوتوسوختنوساختنرا.بعضیمیکنمیاسریعدرمانطالقراپیشنهادمیچنیننمی

گوینداگرآنجابمانیهمانطورکهبویآتشایدیگرمیهبسوزیازآشپزخانهبیرونبیاوعدهگرمانداری،قبلازآنک
بهشدرکومیشکوعبدنعونرسیدبهتوهمنخواهدرسید.غافلازاینکهبویآتشکههیچ،خودآتشجانآنهارا

بینندکهکاریکنند،چونآنهاهممیادرکمیکرد.آنهااحتماالًایننیازایوبرسوزانیدهوبهدیگرانهمسرایتمی
آنهاهممثلازدستدوستوفامیلبرنمی آیدوبیشترآنهاهممثلدوستانایوبتسلیدهندگانمزاحمهستند.

گوینداگرپدرتمرد،کنندهمةمشکالتشانازجانباوست.میایوبمجبورندبههمانکسیپناهببرندکهفکرمی
هشوهرتکن.اگربرادرتمرد،رویترابهشوهرتکن،اگرشوهرتمرد،رویترابهدیوارکن.اماخداوندرویتراب

گویندخداخواهندکسیرادعاکنندمیگویدکهدرهرحالرویترابهشوهرآسمانیواصلیتبکن.همهوقتیمیمی
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گویدکهسایةخداراازسرتکمنکند،اماکالمخدامیسایةپدرومادرتراازسرتکمنکندویاخداسایةشوهرت
شنیدکهبینزنوچقدرخوببوداگروقتیکسیمی1:91یعنیپدروشوهرآسمانیمانباالیسرمااست.مزمور

کردکهآنهارادوستبداردوبهچشمکسانیبهآنهانگاهکندکهدرشوهریاختالفاست،قبلازهرچیزدعامی
شنیدهمهراباوروسطجنگروحانیوزیرحملههستندوبایدبهآنهابدونجانبداریکمککند.وقتیحرفهارامی

میمی باور را چیز چونمحبتهمه همکرد، با درجه دیدهایمتفاوتکامالوصدوهشتاد بخاطر کندحتیاگر
دادیعنییآنهادردعادرقلبشگذاشتهبوددرعملنشانمیبودند.آنوقتبهآنهاآنمحبتیراکهخدابرامتفاوتمی

دروقتگذاشتن،باحکمتراهنماییکردن،بهآنهاامیدبخشیدنوباآنهااعالمپیروزیکردندرخداوند،طرفداریو
بهآ محبتودلسوزیخودرا ازخوبیهایخودتعرفنکردن، مقایسهنکردنوبا وخودرا نهانشانداورینکردن،

 کرد.گرفتوآنهارامثلجزامیهاطردنمیکردتانتیجةمطلوبرامیدادوبازبرایشاندعامیمی

داممی امیدماخودخداونداستوامیدبهانسانبرایما عاموسوتنها ابراهیم، چنانکهبرایایوبشد. شود،
موعاموسهنوزامیدبهنیکوییانسانهاداشتند،ولیداوودفقطداوودهرکدامتاحدیخداراشناختهبودنداماابراهی

کردکهحتیکرد.چونابراهیمبرایاطمینانشبهوجوددهعادلباخدابحثکردوفکرنمیتوکلبهنیکوییخدامی
درجوابشمشیرس وباشمشیر( باآتش، ملخ، )با عاموسدرسهداوریخدا اکتمانددهعادلهمدرشهرنباشد.

باشمشیر،وباوبا(انتخابکردکه )باقحط، چوناعتمادکردکهدرانسانهارحماست،اماداوودازسهداوریخدا
دانستکهدرانسانهیچنیکوییورحمتوعدالتینیست.اماصبرکنببینمواقعاًبدستخدابیفتدتاانسان،چونمی
دابهداوودسهانتخاببرایتنبیهقومداد،داوودگفتکهبخاطربیرحمیانسانهاچراوقتیقوماسرائیلگناهکردوخ

کردمکندکهبدستخدابیفتد؟اگرمنبجایداوودبودمانتخابمیخواهدبدستآنهابیفتدوگفتکهانتخابمینمی
مااست،ک با خدا چوناگربدستانسانبیفتمزیرا اگرکهبدستانسانبیفتمتاخدا باشد؟اما یستکهبهضدما

خدابا"امادرعهدعتیقودرشریعت،؟بدستخدابیفتمکهآتشفروبرندهاست،کیستکهبتواندازماحمایتکند
درکارنبودپستعجبینداردکهداوودبدستخداافتادنراانتخابکردچونحتیدرخشموتنبیه،محبت"مابودنی

یادبگیرندکهچوندیگرزیرورحمشبیشتراز انساناست.ایکاشهمةزنوشوهرهاهرچهزودترایندرسرا
انسانهانیازیندارندوتنهاباامیدداشتنبهخداوندیشریعتنیستندهرچندبهحمایتومشورتنیازدارند،امابهفتوا

هایدرستوغلطنشوند.آنباانگیزهتوانندخودرابدستهایاوبدهندووسیلةدستاینواستکهمی
هابعلتداوریانسانهاستواینکههمهخودرابرایقضاوتکردندیگریواجدهاوجداییچقدرازدستدادن

گشتندکهقضیهرادانند.درقدیموقتیبینزنوشوهریاختالفبوددنبالریشسفیدیدرفامیلمیشرایطمی
آنهابیاورد.هنوزهمزنوشوهرهادنبالقاضیهستندوچونتحصیالتشانباالرفتهوازقضاوتکندوعدالتبین

ریشسفیدانهمدورند،اگرپولداشتهباشندقضاوتمشاورروانشناسواگرنداشتهباشندقضاوتدوستوآشنارا
شوددرمانزاینکهآنچهدادهوگرفتهمیدهند.غافلافهراانجاممییطلبند.والبتهآنهاهمباکمالمیلاینوظمی

حملمی خود با غلطرا رابطة درد و دردند در شوهریکه زنو کهنیست. چند قاضیندارندهر احتیاجبه کنند،
می فکر خودشان آنها به که بیطرفدارند و دانا دوستی به احتیاج آنها دارند. واردیکنند را خدا چطور بدهد اد

د.بلهایندوستانبسیارکمند.شانکننرابطه
کنی.چونعصبانیهستیزنیوماراآدمحسابنمیگویدتاکِیبدونفکرحرفمیبهرحال،بلددبهایوبمی

کنیبایدبخاطرتوزمینوزمانمتبدلگردد؟وازعاقبتشریرانسخنگویی.آیافکرمیآیدمیهرچهبهزبانتمی
رنجانید؟تابحالدهمرتبهمرادهیدوباحرفهایتانمرامیگویدتابهکِیمراعذابمیباومیگوید.ایوبدرجوامی

اینوضعسختیمیایدوخجالتنمیمذمتکرده مندر برمنکشیدکهبا خطاکارمودستخدا واقعاً اگر کنید.
کندکهاینحرفهایاوطوریآرزومیسنگینشدهاست،شمابرمنرحمکنیدونمکرویزخممننپاشید.ایوب
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ابدبماندومی اگرگویدمنمیثبتشودکهتا دانمکهولیمنزندهاستودرایامآخربرزمینخواهدبرخاست.
کنید.بمیرم،حتیبدونجسدمنیزخداراخواهمدید.واماشماازداوریوغضبخدابترسیدکهبامناینطوررفتارمی

دعایاوجوابدادهوحرفهایشتاابدثبتشدند.والبته
بگوید خدا به حال هر در که مثلکسینبود و بود درکنکرده اینحقیقترا ایوبهنوز درستاستکه

یِایدلسوزاماچقدراینایوببیچارهبرایذره21:119ای،مزمورداوریهایتوعدلاستوبرحقمرامصیبتداده
دهالتماسکرد.واقعادوستیآنهامثلدوستیخالهخرسهبود.چونازقضاشخصیباخرسیدوستصحیحوبناکنن

بودهوروزیکهاودرخواببودمگسیرویصورتآنشخصنشست.خرسکهباالیسردوستشنشستهبودو
ایماندارانگاهگاهیخواستکارخوبیبرایاوبکندسنگبزرگیبرداشتوباآنرویمگسکوبید.همهحتیمی

می را یکمگساسلحهاینکار با مبارزه برای و میهایکشندهکنند مدتهایزیادایبکار شخصتا آن که برند
بخشنمی را البتهبایدهمةآنها بلندشود. ولیدرعینحالبایدوقتیدرچنینمواقعیقرارمییتواندازجا گیریمد،

م.یبموقعازدستآنهاجاخالیبدهمویحسابیهوشیاروبیدارباش
دانیکهشریراناگربهاوجآسمانبرسند،شادیکنی؟مگرنمیگویدتوتوبیخِماراسرزنشمیسوفربهایوبمی

شودوبااینبیندبهاونسبتشرارتدادهمیگوید.ایوبکهمیآنهاکوتاهمدتاست؟وازعاقبتشریرانسخنمی
دهدکهصبرکنیدتابگویمبعدمراداوریکنید.مگرشود،جوابمیعاوانجامعدالتمحسوبمیحسابحالووض

منحسابمباانسانهاستکهبخواهمبرایآنهاصبرکنم؟حسابمنباخداستواواینجاحاضراستپسمنهمین
گویمم،باخودمیکنگویم.درستاستکهوقتیبهسعادتمندیشریراننگاهمیاآلندردمرامی

 

ازاوپرسمکهاینچیناستوآنچوناگردستمرسدبرچرخگردون
آلودهدرخوننانجوکیرایکیرادادهایصدگونهنعمتی


کنموبهعاقبتدانید،امامنبهظاهرنگاهنمیدانمکهشمانعمتهایدنیویرادلیلخداترسیمیوبعالوهمی
ماند.کنید،اماعاقبتمناینطورنمیدانمکهاآلنمرامثلیکشریرداوریمیمی23و32هستم.مزمورکارنگران

کند.پسشمابخیالعلیینداوریمیتواندبهخداعلمبیاموزدوبهاوچیزییادبدهد؟چوناوبراعلیچهکسیمی
د،چونحرفهایشماخیانتاست.خودوظاهراًبامنهمدردینکنیدومراتسلیباطلندهی

یعنیعلمفیزیکو علمماده نظریعقوبحرفهایدوستانوفامیلشخیانتبودچونازرویعدالتنبود. از
شود.اینکهروزقیامتهمهجوابگویآنچهگفتندورودبلکهتبدیلمیفیزیکیعنیقانونانرژیوانرژیازبیننمی

شودمثلایناستکهاناینطوربیانکردکهمثالًوقتیبهکسیحرفیناعادالنهزدهمیتوآنچهکردندهستندرامی
شودکهبهاوگفتهشدهاست.درشودوکمکمآنشخصتبدیلبهچیزیمیبهشخصیتآنکسباکلماتحملهمی

رددبهآنکلماتگفتهشدهوگشود،برمیروزداوریوقتیاثرزندگیوحرفهاواعمالمابردیگراننشاندادهمی
ابدوازیشودکهشخصنجاتمیشود.ویاوقتیحرفیزدهویاکاریکردهمیشخصطبقکالمخودشداوریمی

گرددبههمانشود،برمیابند.آنگاهکهدرروزداوریزندگیآنشخصنشاندادهمییطریقاوافراددیگرنجاتمی
می ضایعنمیلیوانآبیکهکالمخدا پاداشمیگویدهرگز و میشود را خدا وقتیکالم قلبمانگیرد. با خوانیمو

گرددبهدوهزارسالپیشیابیشترکهخداازطریقدهد،برمیکندوماراهدایتکرده،تنبیهیاهشدارمیصحبتمی
آیدکهازمعجزهاستوتنهاازخدابرمیکندواینانبیاءوخودشمستقیماًگفتهومطابقامروزماباماصحبتمی

اینوشتهشدهدردوسههزارسالپیششرایطامروزشخصرابیانکندودلیلآنراتوضیحدهدالبالیزمان،جمله
وبگویددرمقابلآنچهبایدکردتادرجهتیباشدکهدرروزداوریآنکالمخداثمریرابدهدکهمنظورنظرخدا
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اشعیاءبودهاس 31ت. بیهودهبرنمی1-1: بهانجاممیوالبتهکالمخدا همگیماگرددوارادةپدررا حقیقتاً رساند.
تواندعنانتمامجسدخودرابکشد.یعقوبلغزیمواگرکسیدرسخنگفتننلغزد،اومردکاملاستومیبسیارمی

1:3
زنیم.وگرنهعادلبودندکهمااینحرفهارابرایخوبیخودتمیگویکندومیحاالالیفازصدایشرانرمترمی

گویدکهگناهانشبسیارعظیماست،چونازبرادرانشبیسببگروگرفته،ازتوچهنفعیبرایخدادارد؟وبهاومی
شریرانهمیناستفقیرانسوءاستفادهکرده،گرسنگانوبیوهزنانرانانندادهوبهیتیمانظلمکردهاستوعاقبت

آوَرَدکهگناهکاراستومدرکبرایاودلیلمیکهبیگناهاناورامسخرهوسرزنشکنند.خالصهالیفازبامدرکوبی
صحبتمی بازگشتبطرفخدا و مزایایتوبه دربارة بعد و کند. توبه و فروتنشود دعاهایششنیدهباید کندکه

نمیخواهندشدوزندگیشمبارکخواهد امابود.هرچندکهالیفازهممثلسوفردلیلتوبهکردنایوبرا دانست،
دیداحتماالًآنچهراکهدربارةایوبگفت،ازدیگرانشنیدهویاباچشمسوءتفاهم،دیدهبودوچونخودرابیگناهمی

دادکهایوبراداوریکند.بهخودشحقمی
میگویدشکایتمزیادوتلخاایوبمی پیدا را ایکاشخدا بهاومیست. ببینمچهکردموشکایتهایمرا گفتمتا

منجنگنمی با قوتخود با نهتنها آنوقتاو بلکهبهمنرحممیجوابیبرایمدارد. جنوب،کرد شمال، اما نمود.
راازآزمایشهامثلطالیخالصداندومکنم،درحالیکهاوراههایمرامینگرمواوراپیدانمیمغرب،ومشرقرامی

آوَرَد.هرچندکهدائماًپاهایمراجایپاهایاوگذاشتموازراهمنحرفنشدم،زبانمرانگهداشتمومواظبرونمییب
بیشترمی ازغذا نهمهبرمنواقعیطلبیدم،بااینحالاوکهخدایواحداستاجازهدادتااسخنانمبودموکالماورا

گویددرنظرخداکند.بلددمیتواندبااومخالفتکند؟وبازدربارةشریرانوعاقبتآنهاصحبتمیهکسیمیشود.چ
گویدباوجودیکههیجعادلیوجودندارد.ایوبکهبیتوجهبهاودرعالمافکارخودودرطلبخدابود،باحیرتمی

،اماصدایاوچقدرآهستهاست.زندکنیعظمتخدارافریادمیبههرچهنگاهمی
تربودوهرکسکمابیشبعدازمدتیازبدنیاآمدنشمسیرکلیزندگیشهاخیلیسادهدرقدیمروشزندگی

شدوعواملخارجیوداخلیواستعدادهاشدودرشروعزندگیجوانیشمسیرزندگیهرکسساختهمیمشخصمی
درزمانپیشرفتتکنولوژیاوضاعکامالًعوضشدهاست.حاالدیگردرهربعدیازکردند،امااینمسیرراتعیینمی

دردومییآگیریحیاتیبنظرمیزندگیودرهردورانیازآنمسئلةتصمیم گوینداینروزهاهرکسهرروزهبا
خواندبطوریکهآنمیحدوددوهزاروپانصدتصمیمکوچکوبزرگروبروستوصداهایزیادیمردمرابههرطرف

ازاینروآوایآهستةخداهم،کهالزمةگرفتنتصمیماتصحیحاست،دیگردربینصداهابراحتیشنیدهنمی شود.
ازاوداندوروحخدارادارد،بایدمواظبمشورتهابودوباکسیمشورتکردکهخداومارادوستدارد،کالمرامی

کند.معموالًکسانیکهخداآنهارابرایشبانیجانهاگذاشتهوپدرومادریکهایمانداروشنودودرآنزندگیمیمی
می اینگروه تشخیصآنهمبایمطیعکالمهستندجزو در اما باشند، بود. ازدهوشیار بیشتر اینروزها در چقدر

دارد عالمنیاز زمانهایگذشتهانسانبهمشاوریحکیمو محبتو را او بهکه امروزه انسانها چقدر هدایتکندو
 خدا هدیة روحیبزرگترین بخصوصمشاورعنی و مشاور را خود که بخصوصکسانی دارند خانوادگیالقدسنیاز

کنندوبرایبخشیدنهمةآنهاراهیدارد.داندهمةانسانهااشتباهمیدانند.اماخداراشکرکردکهاومیمی
داندکهبیگناهاست.وبازدهدآنهااورامذمتکنند،چونمیکندکهاجازهنمییانمیوبازایوبباصراحتب

گویدکهمردمگذارند.وبخودمیزند.واینکهآنهانامخوبیازخودبجانمیدربارةسرنوشتوعاقبتشریرانحرفمی
بایدبدستآوردوفهمکجاستکهبهاینآورندولیحکمتراازکجامسوآهنوطالراازاعماقزمینبدستمی

می نهآنرا بنظرمیتوانخریدونهمیصدایآهستهحساسباشد. کرد. زمینپیدا در آیدکهازنظرهمةتوانآنرا
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ایننتیجهمی به بعد مخفیست. بدستآوردنانسانها آغاز خدا احترام ترسو خداستو رسدکهحکمتفقطنزد
اشتنیعنیازبدیدوریکردن.حکمتاستوفهمد

زیباییشببین در را بدیودرضمنبرایغلبهبرمشکالتبایدخدا بایدیفهمداشتنیعنیدوریکردناز م.
مکهاومحبتکاملوحقیقیاست،اویم.ببینیمتازیباییهایاوراببینیچشمانمانرویخداباشدودائمدرفکراوبمان

وقتیخدارادرزیباییشونیست،اوبهعهدهایشوفامیحکیماست،اودروغگ کندوخیلیزیباییهایدیگر.حقیقتاً
مییببین را دیگرانهمزیباییها در چوندنبالزیبایبینم، میییم، آنوقتمییگردها ازخودبهتریتوانمو مدیگرانرا
موحتیوقتیانعکاسزیباییخدارادرخودیبکنمبدوناینکهبرایخودماندلبسوزانیمویااحساسکمبودیبدان
خواهموآنگفتمنفقطیکچیزازخدامیشودنهبهتمجیدازخود.داوودمیم،دهانمانبهتمجیدخدابازمییببین

زبدیگفتبرایاینکاربایدچشمهاوگوشهایتراا(.واشعیامی0:12ایناستکهخدارادرزیباییشببینم)مزمور
 ببینی)اشعیاء زیباییاورا بگذاریتا برداشتهبررویخدا بدیها یعنیاز 33دورنگهداری. نخواهیممثل11-12: .)

م.حتیاگرخداتصمیمبگیردبوسیلهعطایتمییزارواحشماراازیمیابشنویکنعان،پسرنوحبدیهایدیگرانراببین
بله،فهمداشتنیمااثرکندبشرطیکهماهممثلاودربدیتعمقنکنگذاردآنبدیدربدیهشداردهد،نمی م.

بلکه وزباننیست، بدینکردنبعنوانفاعلوبادستوپا یعنیازبدیدوریکردنوازبدیدوریکردنتنها
رمامخفیبمانندشودخداوزیباییهایاوازنظزهست.ودرهرحالبدیباعثمییبعنوانمفعولوباچشموگوشن

واظطرابوشکبهسراغمانبیایندودرمشکالتماندستوپابزنیموغرقشویم.وقتیعیسیمسیحبهنتنائیل
خواستچونهرچقدرخواستکهاوازآنباالهمبرود؟حتماًمیبیند،آیانمیگفتنردبانبینزمینوآسمانرامی

بینیممثلمانکهخودعیسیمسیحبودباالتربرویم،چیزهاییاززمینراکمترمیازایننردبانرابطبینزمینوآس
د مییکارهایشیطانکه زیادتر را بارهایما میدنآنها بیشتر آسمانرا چیزهاییاز و بینیممثلزیباییهایکنند

افتند.البتهالزمنیستتفاقمیخداوند،محافظتفرشتگان،وچیزهایروحانیپشتوقایعجهانیراکهدرایندنیاا
م.یم،امابایدبخواهیموکوششکنیمکهدرراهباالرفتنازآننردبانباشیمکهبدردزمیننخوریآنقدرآسمانیباش

گویدوقتیکهپادشاهحزقیالمردهبودودیدومیاشعیاءهمچشمشرویخدابودوجاللخدارادرهمهجامی
ویوشعوکالیبهمبرکترادرشهر1:6دید.اشعیاءمیشدرقدرتوجاللتبود،اوخدارابرتخسختیهایزیادی

میوعدهمی بیابانپرازاستخوانچشمشلشکرزندهرا حزقیالدر نبود. دیدوداووددیدندوچشمشانبرسختیها
توانبهآسانیآنراموردهدفقراردادواصابتدیدکهبهاندازةکافیبزرگبودکهببجایغولخطرناکهدفیرامی

بینندولیآنچهمهماستواقعیتبهآنحتمیبود.متأسفانهزنوشوهرهابعدازازدواجتازهعیبهایهمدیگررامی
اندکهدیدشخصازطرفمقابلاستکهمیزانشادیدرازدواجراعیبهانیست،بلکهدرتحقیقاتروانشناسیدیده

کندنهوجودآنعیبها.البتهچقدرعالیستاگردیدشخصباواقعیتمنطبقبودههردوخوبباشند،امادیدینمیتعی
می ایجاد قویتریرا ازدواج همسر مثبتداشتناز واقع اصطالح به دید تا مرتببینانهکند دیدیاستکه که تر

کشفمی امتحانکندتاعیباورا وقتیکسییاقوتیاخواهدطرفمقابلرا اصالحنماید. بخیالخودآنرا کرده،
الماسحقیقیندیدهباشدویکبارآنرابدستبیاورد،طبیعیاستکهبخواهدآنراامتحانکندودرخلوصآنتحقیق

وصراکنندوخلکند،امابعضیاززنوشوهرهابعلتکمیمحبتواعتمادوقتیبارهاوبارهاهمدیگرراامتحانمی
ترازشیشهکنند،غافلازاینکهحتیالماسحقیقیهمهرچندمحکمترمیبینند،بجایاعتمادامتحانراسختمی

شودوایندلیلالماسبُرَد،ولیخودشهمزیرفشارزیادویابوسیلةمخصوصیباالَخرهشکستهمیاستوآنرامی
دریممرتبامتحانکنیخوانیاهمسرمینبودنشنیست.وقتیبخواهیمکسیراکهدوست م،برایاینکاربایدمرتباً

نمایدووقتیکندوخداستکهاسراررامکشوفمیدالنرامحافظتمیسوءظنونقشهکشیدنباشیم.اماخداساده
اومکشوفکند،چهکسیستکهبتواندبپوشاندویاانکارکند؟
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نمی را خدا میکسانیکه میگشناسند، و فقطحرفهایمثبتاستو ویند حرفهایاو که ثابتکنند خواهند
کندتاآرامشبگیریموبهرحالحرفهایاوراحرفهایکهنهوقدیمیخواندنحرفهایمثبتازنظرروانیکمکمی

داروییوغیرهخوانند.اماجالباینجاستکههمینمردمبهکتابهایپزشکیابنسیناویاکتابهایقدیمگیاهانمی
می میازرشزیادی مطالعه اینباره در که متجددی پزشکان برای حتی و ولیگذارند قائلند، ارزشخاصی کنند

میکتاب که را میمقدس رد شناخت روانشناسی شاهکار بعنوان بودنتوان موثر دانشمندان که کتابی کنند.
کنندهرچندکهبسیاریازمواقعبهآناشارهیاازآنقدردستورالعملهایآنراهرروزبیشترازروزقبلکشفمی

نمایند.دانینمی
مودریشویمکهبایدقلبمانرامحافظتکنهرچهخدارابیشتربشناسیم،بیشترمتوجةاهمیتاینموضوعمی

بهایندنیایگناه مواظبتآلود،یعنیاینراهاولینکارایناستکهراههایارتباطوجودمانرا چشموگوشمانرا
کنند.ایمانازشنیدناستوشنیدنکالمخدا.پسایمانکنیم.راههاییکهمطالبمفیدومضررایکسانجذبمی

دهانبهگوشمنتقلمی ومیاز است. آورنده بار و زاینده ایمانهممثلمحبتوشادیمسری، گوینداگرشود.
بهاحتمالزیادازشادیاوبهشماسرایتمییازشمازندگیمیدوستیشادداریدکهدرمسافتکم درکند، کند.

تنفسمنتقل تنفسبه یا و دهان به دهان طریق از ویروسها( )مثالً جِرمها ناپاکمثل چیزهای دنیایجسمانی
شود،بلکهبرکپاکنمیشوندوحتیدرتوراتهمنوشتهکهاگرچیزناپاکراپهلویچیزپاکبگذارید،آنچیزناپامی

توانندمسریباشند.آنچهداخلشود.دردنیایروحانیهمچیزهایخوبوبدهردومیعکسآنچیزپاکناپاکمی
می باعثایمانوگوشما باشد خدا کالم اگر باعثناپاکیو ناپاکمثلغیبتوصحبتهایمنفیباشد اگر شود
شود.آرامشمی

کردکهفهمداشتندوریکردنازبدیست،درعالمافکارشبیادروزهایگذشتهاینفکرمیایوبدرحالیکهبه
گویدایکاشزمانقدیمبودکهخدابامنبودوفرزندانمدوروبرمنبودند.پاهایمراافتدکهدورازبدیبودومیمی

وقتیازخانهبیرونمی کرهمیشستموهمهچیزبرایمبرکتداشت. فرارمیآمدمبچهبا ساکتها بزرگها کردندو
زنانمیمی بیوه یتیمانو به کسیبفهمد بدوناینکه دادرسیمیشدند. فقیرانرا و چیزرسیدم همه در و کردم.

هیچکسرویحرفمنحرفنمی بودم. میکامران ماتم ماتمیان با منبود. بر همه امید چشم و بازد و کردم
ام.ترینآدمهاشدهالمثلهمهحتیپستنمودم.حالچطورورقبرگشتهومنمورداهانتوضربشادمانانشادیمی

آبرویمرفتهودردوغممراگرفته.درحالیکهازبدیدوریکردموانتظارداشتمنیکوییراببینم،مصیبترادیدمو
دهد.حتیدیگرخداهمبهدعاهایمجوابنمی

بیادروزهایقدیموچیزهاییکهازدستدادهبودافتاد،اصالاززنشودررابطهبااوازراستیچراایوبوقتی
دادند.چیزخوبییادنکرد.شایدزنشهنوزآنجابودواوراازدستندادهبودوآنهاهنوزدررابطةاشتباهشانادامهمی

رودبهسهتنازغالمانشقنطارهاییدادتاباآنهاگفتپادشاهیبودکهقبلازاینکهبهمسافرتبعیسیمسیحمی
کارکنندوسودآنرادربازگشتبهاوبدهند.ازآنسهنفردونفرکارخودرادرستانجامدادند،امانفرسومبعلت

درستانجامندادوقنطارششناختاشتباهشازپادشاهکهاوراسختگیروبدخومی رادانستازترسشکارشرا
کردکهپادشاهخودشجاییبهتربرایمخفیکردنقنطارهایشنداشت،وخالصهدرنهایتمخفیکرد،البدفکرمی

همهچیزراازدستداد)اینغالمکهشناختدرستیازپادشاهنداشتاحتماالًازتهدلایماندارنبودچونبعداًاستاد
بعنواناصحابدستراستومطی بعنواناصحابدستچپونامطیعخوددوغالماولرا عخودوغالمسومرا

(.البتهدرهیچقنطاریبخودیخودضررنبود،31-06:11معرفیکردهرچندکههمهدرظاهرغالماناوبودندمتی
بلکهنفعوضرردردیدشخصنسبتبهصاحبقنطاربودودراعتمادواطاعتازاو.ایوبهمهنوزتصورکامالً
شفافودرستیازشخصیتخدانداشت.شایدبیناووزنشهماینمشکلوجودداشتکههمدیگرراآنطورکهباید
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شناختندویابهتربگوییمازهمدیگرتصوراشتباهومنفیداشتند.ایندرموردخیلیاززنوشوهرهاهمصادقنمی
را آنها بیاعتمادیهایزیادیفاصله و زیادترمیاستکهترسها بروز همروز بیاناحساساتشانبا دربارة آنها کند.

گذارندوالعملدیگری،احساسواقعیخودرادرمیاننمیستندوبخاطربرقراریصلحویاترسشانازعکسیصادقن
ازرغمسعیزیادیکهمیدوعلییآدرنتیجهدردعواهااحساساتمنفیوحلنشدهشانبیرونمی دواجشانکنند،

محبتشخصازطرفمقابلاستکهمبسرعتبسرازیریمی دیدمثبتوبا حقیقتاً ازدواجرایرود. زانشادیدر
بینانةاو،کندتادیدبهاصطالحواقعکندنهوجودعیبهاوایندیدمثبتازهمسر،ازدواجقویتریراایجادمیتعیینمی

ظنبهدیگرانوحتیبهخدابایدخودومنافعخودرادهدکهباسوءمیادمیچونمحبتسوءظننداردامادنیابهمرد
حفاظتکنند.

هاوکلماتدرداند،بعلتبدبینیهمسرشانکردهکنندبرایهافکرمیکهاکثرزنوشوهراییهباتمامفداکاری
فداکاریهاوازخودگذشتگیهایدیگریرابحسابکآورندهورفتارشان،بخصوصدردعواهاواختالفنظرها،هری

گذاردتابحسابمحبتویاحمایتشازاو.واگراینفداکاریهابرایهمهانجامشود،همسرشهیچوقتعادتاومی
کندکهبرایاوبادیگرانفرقیداردودرنتیجهکارهایاوبرایشجنبهخصوصیندارندوحتیگاهیاحساسنمی

بلکهکمترازحقخودهداند.آنوقتهردونحقطبیعیخودمیآنهارا تنهامحبتوفداکاریدیگریراحقخود،
دانست،همانطورکهزنشفقطقدرایوبهمقدرزنشرانمیشوند.حتماًبینندوتازهدرنظرخودطلبکارهممیمی

لبودکهازخاطراتزمانهایشادبازنشحرفینزدویادانستونهقدرخوداورا.شایدبههمیندلیثروتاورامی
باهمنداشتند.خاطراتشادیشایداصالً

کندکهدانندوهرکسفکرمیشانخودرامحوردنیامیعتگناهآلودانسانهابخاطرخودخواهبودنوبخاطرطبی 
آورند.وبدیآنهاراگناهبخودبحسابمیحقشاستهمهبهاوخوبیکنند.پسخوبیکردنمردمراامریطبیعیو

باارادهانجامدهددرحالیکهگناهازآنجاییکهدرایندنیای آلودهرکسبرایخوبیکردنبایدبرنامهبریزدوآنرا
دهد،بنابراینهرکسکارهایآلودماخودبخودآنراانجاممیعتگناهبرایبدیکردنهیچزحمتیالزمنیستوطبی

کندوبااینتوصیفجایماند.زبانازآنچهدرقلباستصحبتمیادشمییخوبخودشوکارهایبددیگران
برندویادرتعریفازخود.اینکارمردمراموقتاًازدستیکدیگربسرمیدرنالهکردنایتعجبنیستکهمردماکثراً

بایدبطوردهدچونازدیگراندلسوزیویاتمجیدمیتسلیمی برایازبینبردناینفرهنگهمگانیدنیا گیرند.
فعالومرتبقلبمانراتفتیشکنیموافکاروخاطراتمانراصادقانهوباکمکروحخدابیادآوریمزیراتنهاخداست

می میکههمهچیزرا میداند،همهچیزرا بیطرفانهبیند،همهچیزرا وحقیقیبیادشنودوهردوطرفقضیهرا
 آوردخوبیهایخودشبود.آورد.ایوبهمآنچهبیادمیمی

کند.اوازخودآیند،شروعبهتفتیشخودمیشجوردرنمیندکهاعمالخوباوباعاقبتکاربیایوبوقتیمی
اوریکرده،ظلمپرسدکهآیاچشمشناپاکبوده،دروغگفته،کسیرافریبداده،بخششنداشته،بابیعدالتیدمی

کرده،بجایخدابهپولواموالشتوکلکرده،ازبدبختیدشمنانششادشده،مهماننوازنبوده.آخرچهگناهیکرده؟
رسدکهگناهینکردهاست.اودرنظرخودعادلبود.نفرچهارمیعنیالیهوکهازهمهوبعدباخودبهایننتیجهمی
ترهاتابحالسکوتکردهبود،ازاینکهآنهاهرچندجوابیبرایایوبنداشتند،ولیاوراجوانتربودوبهاحترامبزرگ

عادلمیشودوازدستایوبهمخشمگینمیشمردند،عصبانیمیمجرممی اومیشودکهخودرا گویدکهداند.
کسمی هر بلکه نیستند، حکیم بزرگان و ریشسفیدان حکمتفقط خدا روح از دریتواند بهرا رو او افتکند.

کنمونهتملقبلدم،ولیشمانتوانستیدایوبراقانعگویدخداشاهداستکهمننهطرفداریمینشکردهمیدوستا
کنیگوییپاکوعادلهستیوگناهینداری.توفکرمیکنیدکهگناهکاراست.بعدروبهایوبکردوگفتتومی

کنیکهاوبرایپیداکردنگناهدرتوسختمشغولبتوانددرتوگناهیپیداکند.وفکرمیخدابایدخیلیسعیکندتا
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غلطاست.خداازمابسیاربزرگتررااذیتکند.اینفکرتوکامالًوخواهدتاستوباچوبباالیسرتوایستادهومی
زندولیماگوشختلفوباخوابورویاحرفمیکنیم.اوبامابطرقماست.ماانسانهاهمةکارهایخدارادرکنمی

ستکهاینکاراکندبرایایناستکهماازکاربدمانبرگردیموبرایخوبیخودماکنیم.وقتیخداماراتنبیهمینمی
جانمادهدوابدپسبخاطرترحمشخودشمارافدیهمییداندکهبدونکفارهانساننجاتنمیکند.امااومیرامی

شویم.دراینصورتخدابهایکهتازهبدنیاآمدهباشدمیکند.آنوقتماعادلشده،مثلبچهراتابهمرگتنبیهنمی
بادهدورویدعاهایمانجوابمی را چنینکسیمیشادمانیمیاو تواندسرودخواناناعترافکندکهگناهبینیم.

گناهانماراهایخدایکبارنیستواومکرراًافتهاست.بخششزمکافاتنجاتیکرده،اماازاسارتگناهآزادشدهوا
بخشد.می

میالیهوبازمی را امتحانمیگویدهمانطورکهزبانطعمغذا گوشسخنانرا پسبیاییدمنصفانهچشد، کند.
می اعالم بیفایده رفتنرا دنبالرضامندیخدا ایوبکه مثل نه حرفبزنیم. حتیاگرکند. را ما اعمال همة خدا

می باشد میمخفیانه سزا ما به مطابقاعمالما عادلاستو او بتواندبیند. کیستکه آرامیدهد، او اگر و دهد.
کندوگرنهچهضرریبهخدادانستکهباتوبهنکردنبهگناهانشاضافهمیگویدکاشایوبمیمضطربکند؟ومی

کرد،روبههمةصحبتهاگوشدادهبودوتشخیصدادهبودکهایوبازچهچیزبایدتوبهمیرساند.اوکهتابحالمی
شماریوباعادلدانستنخودخدارابرایگویدآیااینانصافاستکهتوخودراازخداعادلترمیبهایوبکردهمی

زندواینکهاطاعتازموقدرتخداحرفمیدهدوازبزرگی،حکمت،علبری؟الیهوادامهمیالمیرسؤمشکالتتزی
توانندباحکمتخوداووداناترینانسانهانمیترسواحتراماوراداشتهباشنداوچهنتایجعالیدربرداردوهمهباید

راتحتتاثیرقراردهند.
قابلمهقرضگرفتوبعدازاشیکهنصرالدینازهمسایکروزمالادداستانیانداختکهییحرفهایایوبمراب

بایکقابلمةکوچکبههمسای آنرا بعددوبارهرفتوهدوروز چندروز بچهآورده. اشپسدادوگفتقابلمةشما
شمالواشنشد.رفتپیقابلمهقابلمةدیگریازهمانهمسایهقرضگرفت.چندروزگذشتوهمسایهدیدخبریاز

بلمهکهقاسفمقابلمهسرزارفت.همسایهکهعصبانیشدهبود،گفتمردِحسابیمتأاشراخواست.مالگفتقابلمه
هیچینگفتیحاملهنمی مالگفتدفعةقبلکهشدچرا همبره.ایکهبتونهبچهبیارهمی؟قابلمهشود. تونهسرزا

آمد.البتههمیشهخداراشکرشد،هیچحرفینداشتتااینکهموضوعضررپیشایوبهموقتیثروتشمرتبزیادمی
کردکهچراوقتیاینهمهداد،اماهیچوقتباخداجروبحثنمیدادوازاموالشبهفقرامیکردوحتیقربانیمیمی

مردمدرفقرهستنداوآنقدرثروتمنداست.اینطبیعتانساناستکهپیروزیهایشرابنحویبهخوبیولیاقتخود
بهخدا.کستهایشرابهدیگران،حتیدهدوشنسبتمی

شنوم.بارةخداگفتهبودکهصدایاوچقدرآهستهاست،کیستکهآوازپرجاللاورابشنود،منکهنمیوبدرای
خطاب ایوبرا خداوند میانگردباد از سؤناگهانگردبادیشدو با چنانکهعادتاوستسؤالرا و الیپاسخکرده

بفکروادارد.ایوبپرسیدهبودکهچراشخصعادلبایداینهمهسختیبکشدودرواقععدالتخدادهدتاایوبرامی
پندارد؟مثلیکمردبایستتاباتوداندوخودراحکیممیپرسدکیستکههیچنمیالبردهبود.وخدامیرسؤرازی

می آیا بودی؟ کجا تو آفریدم را وقتیمندنیا حرفبزنم، ودانیکه ماه آسمان، و دریا چهگذاشتم؟ بر بنایآنرا
شود؟آیاازاعماقدریاوازآنچهدرجهنمخورشیدوستارگانرامنآفریدم.آیابهامرتواستکههرروزصبحمی

ای خبری؟ نادانیشمیوبکماستبا متوجه میکم و جلبدلسوزیشود و برایعادلنشاندادنخود که فهمد
پرسدکهآیاازدهدومیاالتشادامهمیخدارامحکومکردهبود.خدابهسؤواقعبهخودشامتیازدادهودیگران،در

سازد؟آیاوقتوضعحملموجوداتدردستتوست؟توپردوآشیانةخودرادربلندیمیحکمتتوستکهشاهینمی
خالقهم ایوببهضعفونادانیخودسؤناینهابحثکنی،پساولجوابایةکهتصمیمگرفتیبا بده. االتمرا
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دهدکهآیاتوقادریانتقامخوداالتشادامهمیستدوبازبهسؤگویدکهمثلیکمردبایکند.خدابهاومیاعترافمی
سرشآوردهاستچهبرسدهارابرنبالدانستکهشیطاندشمناصلیاو،همةایراازدشمنانتبگیری)اوحتینمی

دکهچقدرگویتوانیخودراازاینوضعهمنجاتدهیومیتوانی،پسمی؟اگرمیرد.(بهاینکهبتواندانتقامشرابگی
توانیآنهارابهبندبِکِشی؟نه،کسینیستکهچنینپرسدکهآیاتومیترازاوآفریدهاستومیمخلوقاتپرقدرت

توانددرمقابلخودمنقدندجلویاینمخلوقاتمنبایستد،چطورمیتواشجاعتیداشتهباشد.پساگرکسینمی
عَلَمکند؟هرچهزیرآسماناستازآنمناست.

آمیزسخنگفتنوعملکردناست.صبرکردنوباحکمتوصداقتصلحدروقتسختیهاتنهاراه،بله،حقیقتاً
انگشترویمهخوردهوایمانشهنوزتکاننخوردهاست.درسختیقرارگرفته،صدحکمتباکسیاستکهشدیداً

آوردچونبیشتردیگرانگذاشتن،بخصوصرویکسانیکهدرراسقدرتهستند،حتیاگردرستباشد،ضررببارمی
نمییبرمواقعپیمی بهیدانستمکههمةداستانرا را نیستکهاو بیشترهیچکسقادر چقدر خدا مورد البتهدر م.

ایاشت از خدا کند. کردنملزم سؤباه سؤالکرد. آیوبدو که ایوبخودشفکرکند که اینبود فهموالاولاو ا
تواندخدارارسدپسنمیرسد؟واگرنمیشبرابرباخداست؟ودوماینکهآیاقدرتوعدالتاوبهپایخدامیییدانا
الببرد.رسؤزی

مثلاونبودوحتیایوبکهعادلترینبوددرشریعتدرمقابلخداکمبهاعترافخدادرزمانایوبهیچکس
همکهضعفای دهنده یحییتعمید مورد در داشتوشککرد،آورد. زنانوبرا اوالد از عیسیمسیحگفتکه

زةشکبدهیمتوانیمبهاستنادایناعترافاتخداوندبهخوداجابزرگتریازیحییتعمیددهندهبرنخواست.امامانمی
آنانیکه ازیحییبزرگتراست،زیرا درملکوتخداهستندمجهزبهچوناوادامهدادکهکوچکتریندرملکوتخدا

تواننددرسختیهابروندودرطیآناطمینانقلبیداشتهباشندکهباشند.بههمیندلیلایماندارانمیالقدسمیروح
عدالتاو،ودرمحبتاونکنند.متخداباالترازحکمتآنهاستاماشکیدراو،دردانندوحکدلیلیاستکهآنهانمی

10-16:1انودومقرنتی12:11اناولقرنتی
خواستهخودراالبردهبود،ولیخدایکباروقاطعانهبهاونقطهضعفشراگفتکهمیرسؤایوبدوبارخدارازی

یشملزمکندوتازهحتیازکاملبودنخداکهبگذریماینرسمیکرابطةصحیحعادلنشاندهدوخداراباحرفها
خواستدرخداکرد.ایوببههرنحویمینیست.وایندرستبرعکسکاریستکهداوودکهمحبوبدلخدابودمی

ودرواقعآنچهخدابهاحساسگناهایجادکنداماهدفداووداینبودکههمیشهخدارابااعمالوحرفهایششادکند
ایوبگفتداوودمرتببهخودشیادآوریمی مزمور می140کرد. میداوودبهخدا پرستدوگویدکههمیشهاورا

هدفشایمی و شادمانبشودستاید او وناستکه ایوبچشمشرویخود بود. خواهد نتیجهخودششاد در و
دررابطهباساخت.مشکالتشبود،اماداوودچشمشرویخداوجاللوقدرتاوبودواینهدف،آنهارامتفاوتمی

وقدرتایوب،خدابرایدلیلقدرتشکافیبودیکیازمخلوقاتشرامثالبزند،اماداوودازمرحلةدالیلگذشتهبود
دهبود.آوردوتصویربزرگرادیدیدودیگربهدلیلنیازینداشت.تازهخودشدلیلمیوزیباییخودخداوندرامی

بایدبرایایوبازخلقتمثالمی10:142مزمور بهاونشانمیخدا دادچونزدویاقدرتمالکیتواقتدارخودرا
دانست،بلکهجریانحیاتخداوتنهامالکیتواقتدارخدارامیههبود،اماداوودنایوبازاوشنیدهبودامااوراندید

1:19د.مزموردیهدفشراروزبهروزدراینخلقتمی
کنیکهبایدهمةدالیلسختیهایترادانیپسچرافکرمیگویدکهخیلیچیزهاستکهتونمیخدابهایوبمی

توانددرمقابلرامنعنتوانکرد.چهکسیمیودانمکهبههمهچیزقادریوقصدتد:میگویبدانی؟ایوببهخدامی
خواهمازتوآنچهنفهمیدموازچیزهاییکهازعقلمفراتربودحرفزدم،اماحاالمی بارةمبداند؟مندرتوخودراحکی

ادیدموازخودمکراهتدارمودرخاکوخاکسترتوبهرونتدهبودم،امااآلبپرسموازتوتعلیمبگیرمچونازتوشنی
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مشاهدهمیکنم.بلهوقتیکهآوازخداوندندامیمی بهاینترتیبایوبفروتن9:6کانماید.میکند،حکمتاسماورا
ثروت،احتراموکند.اوبهنیازهایخودکهماورایپول،البردهبودتوبهمیرسؤشودوازاینکهعدالتخدارازیمی

شناسد.اماسهنفرازآنچهارنفرکهبهمیخودراایوببااینسختیهاهویتونیازهایروحانی.بردمقامبودپیمی
کهکیدآنهابراینبودکهکسیمآنهاتعادلنداشتوتأشوندچونتعلیمیوبآمدهبودندباعثخشمخدادیدنای
اتوثروتفراوانایندنیابرخوردارباشدوگرنهدرگناهاست.هنوزهمکسانیهستنددخداستبایدازبرکییموردتأ

برای البتهدرستاستکهبرکاتخدا بایدازهرنظرمرفهباشند. کهاعتقاددارندایمانداراننبایدزحمتیبکشندو
طرزحمتکشیدنمانیست،اماالزمةعنیبرکاتاوبخایکند،فرزندانشبسیاراستوبرکتخدازحمترااضافهنمی

دهدتاباکنندوخدااجازهمیشبیهمسیحشدنگذشتناززحماتاست.زحماتیکهشیطانودنیابرایماایجادمی
هاوشویموقلبمانیکمشبدهد،کمگذشتنازآنهاواعتمادبهاینکهاودستدردستماراازآنمشکالتعبورمی

شوند.مسیحگفتزحماتآییم،برکاتخداسرازیرمیچسبد.ووقتیازآنمشکالتوفادارانهبیرونمیبیشتربهاوب
ام.قلبخدابههمهنزدیکاستچوناوبخاطرهمهجانخودرات،امامنبرهمةآنهاغلبهکردهبرایشمابسیاراس

آنکهبیشترمحبتبرصلیبدادولیقلبکسانیبهاونزدیکاستکهبیشتربخاطرم حبتاوزحمتدیدهباشند.
کند،بیشتربخشیدهشدهومحبتخدارافهمیدهوچشیدهاست.می

شنود اینگفتو در دوبار، سوفر بار، سه بلدد بار، سه الیفاز بار، نُه حدود ایوبدر یکبارها خدا و یکبار الیهو
دید.الیفاز،بلددوسوفرعقیدهولیاشتباهاتخودرانمیدیدایوبهرچندمشکالتزندگیشرامیکنند.صحبتمی

داشتندکهمشکالتایوببعلتگناهاوبود،درحالیکهاعتقادالیهواینبودکهمشکالتایوبآزمایشیبرایاوبود.
یکبپرسندفیلدیدآنهابهمشکالتزندگیمثلاینبودکهآنهارادراتاقیتاریکبایکفیلگذاشتهباشندوازهر

شک پایفیلمیچه دستشبه آنکه میلیاست. یکستونخورد شبیه اوگوید خرطوم دستشبه آنکه استو
گویدشبیهیکبادبزناست.درحالیکهرسدمینرموآنکهدستشبهگوشاومیگویدشبیهیکلولةخوردمیمی

تقریباً نمیهگفتندولیهیچکدامبراستمیهمةآنها بعالوهدررابطهباتنهاییحقیقتکاملرا توانستبیانکند.
بیان و بیانعقیده در داوریکردنایوببود، دوستانشهمکه انگیزة و ایوبمسئلهبهسادگیمعمایفیلنبود

داشتهباشد.وشانبهاینبودکهیکایماندارحقیقینبایدمشکلیبود.شایددلیلآمدنآنهااعتقادتجربیاتشانمطرح
بدانجاکشانیدهبودوشایدهمفقطآمده را شایدآمدنآنهایکرسمفامیلیوفرهنگیبودویاکنجکاویشانآنها

بهایوبوبهآنهاچطورنگاههاوحسادتهایخودراارضاءکنند.اماببینیمخداایوبعقدهبودندکهباداوریکردنِ
کند.می

ایاینکهدرمشکالتیبرخوردکردوچشمهایاورابهناتوانیواشتباهاتشبازکردتابجخداباایوببطورجد
باایماناستقامتکندتاخدارازیرسؤ اولدنبالاشتباهاتخودبگرددواگرمشکلبخاطرگناهشنیست، الببرد،

کردندکهدلیلصحیحنداشتندوادعامیخدادرکمشکلبگذرد.خداازالیفاز،بلددوسوفرعصبانیشدچونکهدربارة
دانند.امااوازالیهوعصبانینشدچونالیهوازهمهبیشترحقیقترابیانکرد.اومثلبقیهفقطبهاینهمهچیزرامی

یازکیداوروینقشةنجاتخدابودکهناشدرموردتنبیهخدابگوید،بلکهتأاکتفانکردکهبهایوبدرموردگناهشو
آنوقتخدابهآنسهنفرگفتکهنزدایوبقربانیبگذرانندوبهایوب14-11:34حبتورحمتابدیاوست.اشعیام

توانستوبةایوبومهربانیاوبودکهمیگفتکهبرایآنسهنفردعاکندتاموردغضباوقرارنگیرند.بخاطرمیوةت
کار(عدازتوبةایوب)ایوبیعنیتوبهدندکاریمثبتانجامدهد.درواقعخداببرایوبنفعکسانیکهصبراورابسرآور

ازاوبعنوانکاهنوشفیعبرایآنسهنفراستفادهکرد.ایوببعدازاینکهشفیعخودراشناخت،خودتوانستشفیع
بهاوپیبردواعترافکردکهاوقادرشود.ایوببعدازتجربةشخصیباخداوروبروشدنبااوبهقدرتاوونیازخود

شد.آنوقتدوستاناوبهپیرویازاوازاشتباهاتخودتوبهکردندوخداوندآنهارابخشیدوبهستوفروتنیبههرکار
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خرهایوبدرسالخوردگیوفاتیافتدروبیشترازاولشمبارکشد.وباآلایوبآنقدربرکتهایمختلفدادکهآخرا
کهیادگرفتهبودکهنگذاردمصیبت،دلتنگی،جفا،قحط،عریانی،ومرضهیچکداماوراازمحبتخداوازایمانحالی

واطاعتازاوبازدارد.
براواقعاً مییدعا بیدار صبحزود خیلیوقتها قدرتدارد؟ چرا چیستو میهمدیگر خدا به و گویمکهشوم
مسیحهمیشود.عیسخاصیبرایشخصبخصوصیایجادمییتدردلمدلسوزخواهیبرایکهدعاکنموآنوقمی

رفت،نگاهیبهآنشهرکردودلشبهحالمردمآنجاسوخت.اگرهرروزبادعاورویوقتیبهشهرمحبوبشمی
بلکهچونخدامیشوهتنهاخستهنمیم،نیم،وهرروزآنچهخدابرایماندرنظرگرفتهانجامدهینقشةخدازندگیکن

بعبارتیهرچهبیشتربامحبتخدایمبادلسوزیبرایدیگراندعاکنیتوانکهمحبتاستدرمیانآناست،می م.
متقابالً نقشةخداستو ردیفبا کارهایماندر نقشةزندگیکنیم، کارهایمانمنطبقبا چه محبتهر با خداست،

رانثمربخشاست.موزندگیمانبرایدیگیکنبیشتریزندگیمی
خرهبرسرزنایوبچهآمد؟آیاهفتپسروسهدخترزیباییکهخدابعدازهمةاینوقایعبهایوبدادراستیباآل

دادهآنزنرفتهبودوخدابازنایمانداریایوبرابرکتازهمانزناولبود؟آیاآنزنایمانآوردهبودویااصالً
هایایوببرایگرفتنزنبیایمانبودکهآنهمهمشکالتخانوادگیوفرزنداندورازتوبهبود؟وشایدهمیکیاز
دانیمکهامیدوایمانایوببهشفیعشراینبارهزدهنشده،امامیاهمیتینداشتکهحرفیدخداببارآوردهبود.حتماً

نستبرایآنانیکهاورامحکوماوایجادکردکهتوابودکهصبروایمانبیشتراوراببارآورد.ومحنتاومحبترادر
بود.هایزندگیشدرآخرکارپیداستکههمسریخداترسبااوهمسفرمینددعاکندوازبرکاتاوومیوهکردمی

بله،برایمردعادلدرایندنیازحمتفراواناست،اماآنچهاودرضمنطوفانهایزندگینیازدارددروحلهاول
آیند،بلکهنیازاولیةاوایناستکهخداوطریقهایاووفانهاچیستویاآنهاازکجامیایننیستکهبدانددلیلآنط

 بداندکهفیضاوبرایشدرهرشرایطیکافیستچونفیضازنقره بشناسدو وطالبهتراست)امثالسلیمانرا
گیرند.اگرگناهیبودهتنبیهیاست،اگرتازکجاسرچشمهمیصدهدمشکالیتواندتشخ(آنوقتاستکهمی1:11

ملنکندهمبرکتایکهخدابرایزندگیشداردعددرایمانبودهآزمایشاستوهرگاهکهمطابقنقشهنیازبهرش
ازدستمی سببمیدهدوهممشکالتناآنرا نداشیازانجامنقشهخودشرا انسانهمةاطالعاترا رد.شود.

داندوماانسانهستیمواطالعاتمانمحدوداست.دراومحدوداست.خداهمهچیزرامیبخصوصاطالعاتروحانی
کنیم.فرضکنیدازشمابپرسمیکبعالوهیکچندهایمختلفمیگیریتاطالعاتماننتیجهنتیجهبستهبهمحدودی

آید،امااگرشدهدرصورتمسئلهدرستبنظرمیااطالعاتدادهشوددو.البتهاینجواببگوییدمیشود،شمامیمی
 آیا پرتقال، دوم یکِ اولسیباستو بگویمآنیکِ مثالاگر بدهمچطور؟ آنوقتمناطالعاتبیشتریبهشما

بیشتردراطالعاتشوددوسیبیادوپرتقال؟البتهکهنه.پسدراینجابادبگوییدیکسیبویکپرتقالمییتوانمی
شودیک.وجودداردیعنییکبعالوهیکمیتوانگفتدریکسیببعالوهیکپرتقالیکسیبصورتمسئله،می

ابصفرشود.جوالوهیکپرتقالچندسیبشیرینمیپرسمکهیکسیبترشبعکنمومیمیبازاطالعاترادقیقتر
داستیعنییکبعالوهیکمی پسبا مسئلهمیاشتناطشودصفر. از نتایجمختلفرسید.العاتدقیقتر توانبه

بههمیندلیلاستکهداوریفقط دیدیمیکبعالوهیک،یکباردو،یکباریکویکبارصفرشد. چنانکهدراینجا
مخصوصخداست.چونتنهااودانایکاملاستوهمةاطالعاترادربارةهمهکسوهمهچیزدارد.آنچهاواجازه

دهد.شرایطتریننتیجهرامیآنبرایآنهابهتریناستودرسترغمظاهرفرزندانشاتفاقبیفتدعلییدرزندگدهد
نبود.ایوبهمازاینقانونجدا

تکهآنرادرزندگیمانسیمثلبقیةکالمخداداستانایوبهمتنهایکداستاننیست،بلکهآنقدرزندهوعمل
وتجربهمی درمشکالتعجیبوغیرقابلتوجیهمیقتیکنیم. بایدببیخودرا عمالبینیم، مقابلآنها نیمچطوردر
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نشان.نشانبهآسماناستوعادالنچشما.شریراندهاایمداآموختهمکهازکالمخیهاییرانشانبدهالعملعکس
د،اماعادالنچشمبهاودوختهوبافروتنیوزنندوانتظارپاداشدارنرواعتمادبهخودباخداحرفمیشریرانباتکب

شودخدامارانجاتکهباعثمیچیزی2-9:23،مزمور1-3:113کشند.مزموربرانتظاررحمتاوونجاتشرامیص
اندازد،اینرحمتراامیدمابهجریانمیگرداند.بخشدوعادلمیدهدرحمتاوستوبخاطررحمتشمارافیضمی

بدستآوردودرجاییکهنزدیکبودپایشبلغزدومثلشریرانباخداصحبتکهایوبهماینرحمتراباامیدنچنا
کرد،بودوبامرگدستوپنجهنرممیکند،خداونداوراملزمکردهبهتوبهآورد،اوراکههمهچیزشراازدستداده

رشد،چونکهاعتماداوبرخداوندبود.ایوببعدازاینماجراصدوچهلتگردانیدوآخراوازاولشمبارکزندهوپربار
پیریوسیریبه دیدودر را نبیرهوحتیندیدةخود نتیجه، نسلچهارمشیعنینوه، سالدیگرزندگیکردوتا

ابدیتپیوستوعاقبتبهخیرشد.


