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مقدمه 
زندههابارورند 

آورند،بلکهزندهها.درگلةخداوندکهشباننیکویما


هابارورندونهمردگانومردگاننیستندکهمیوهمی

زنده
است دو گروه مورد توجه خاص او هستند .آنانی که بارورند و میوههای آنها .چنانکه اشعیاء نبی در مورد خداوند
برههاراجمعکردهبهآغوشخویشخواهدگرفتو
میگوید:"اومثلشبانگلةخودراخواهدچرانیدوببازویخود 

شیردهندگان رابهمالیمترهبریخواهدکرد" (اشعیاء04.)11:وقتیعیسیمسیحازمردگانقیامکرد،درمدت
چهلروزقبلازصعودشبهآسمان،مرتببهشاگردانشظاهرمیشد.یکیازاینروزهاوقتیبهپطرسظاهرشد،

کند؟ووقتیجوابمثبتگرفت،گفت:پسبرههاوگوسفندان


ازاوسهبارپرسیدکهآیااورابیشازاینهامحبتمی
کندوبهاومیگوید:چشمتبهدیگران


مراشبانیکردهخوراکبده.وبالفاصلهازسختیهایراهبااوصحبتمی
نباشد.توبدنبالمنبیا.(یوحنا11)11-11:پطرسقولخودرابهخداوندانجامداد،بهخدااعتمادکردودرراهبدنبال
اوبودنسختیهایزیادیکشیدوحتیوارونهمصلوبشد،اماچوندرخداوندزندهبود،میوههایبسیارآورد.ایوبهم

کهازایماندارانبهخدادرعهدعتیقبود،درسختیهایزیادیقرارگرفت،اماصبرواعتماداوبهخداوندبرایشمیوه
آورد.اوهممثلپطرسبهتمامیدلخودبرخداوندتوکلکردوبرعقلخودتکیهننمود.سعیکردکهدرهمة
راههایخودخدارابشناسدوعلیرغمضعفهایشباالَخرهاورادیدوطریقهایشراراستکرد.(امثالسلیمان3-1:
 )6
مقدساست،دیدگاهیازسختیهایایندنیابهمامیدهدکه


ترینکتابعهدعتیقازکتاب

کتابایوبکهعمیق

چراباوجودخدا،اینسختیهاحتیبهزندگیایماندارانهمواردمیشوند.اینکتابکهدرقرناولیادومقبلاز

میالدیعنیهمزمانباکتابپیدایشنوشتهشدهاست،حتیامروزههمدرعزاداریهابخصوصدرعزادارییهودیاناز
قسمتهایمختلفآنخواندهمیشود.درواقعاینسؤالوجوابآندربارةسختیهامنحصربهزمانخاصینیست.در

میرساندو
اینکتابصبرواعتمادایوببهخدارامیبینیمکهحتیباوجودضعفهایانسانیش،اورابهحیاتیجدید 

گردد.آیةوسطکتابمقدس


رسدکهباعثبارورشدنشدرزندگیمی

بهدرکجدیدیازخداوندوخالقخودمی
می گوید:بهخداوندپناهبردنبهتراستازتوکلنمودنبرآدمیان.بهخداوندپناهبردنبهتراستازتوکلنمودنبر

قابلاعتماداستومیتوانبراوبااعتمادکاملتکیهکردهرچندکهدر

امیران.مزمور1119-1:بله،فقطخداستکه
طیراهدرککاملیازآنچهاودرزندگیماانجاممیدهدنداشتهباشیم.انسانهاهرچندکهبایدهمدیگررامحبتو

باور کنند ،اما نمیتوانند اعتماد و تکیة اصلیشان را بر روی یکدیگر بگذارند .سختیها بدالیل مختلف وارد زندگیها
شوند،باوسوسهوگناهویابانیازبهامتحان،امابهرحالچنانکهباغبانشاخههایزایدراحَرَسمیکندتادرختان


می
میوهبیاورند،اگراعتمادبهخداوندراکهباغبانمااستدرطیدردهاوسختیهانگهداریم،درجاییکهبایدتوبهکرد
توبهکنیمودرجاییکهبایدصبرکردصبرکنیم،آنوقتزیردستاوزیباتروپربارترمیشویم .
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ایوب 


قوماسرائیلهنوزدرمصربودندکهادومیاندرحاشیهشمالیعربستانزندگیمیکردند.دراینحاشیهدرشرق


بنامایوببود.ایوبسرشناسترینفردزمانخودو

دریایجلیلجاییبودبنامعوصکهخانةدومینپادشاهادوم 
مردیبسیارثروتمندودرمیانمردممحترمبود.درسرحدسرزمینادومیانقومیبودندبناممدیانیانکهموسیبعد
ازفرارشازمصربهآنقومپناهبرد.میگویندموسیبعدهاباهدایتومسحروحخداداستانزندگیایوبرابصورت

مقدسشد.اماازآنجاییکهروحالقدسنویسندهاصلیداستانزندگیایوباست،وقایع


شعرنوشتکهبخشیازکتاب
راهمزماندردودنیایجسمانیوروحانیکهیکیدیدنیودیگرینادیدنیاستدنبالمیکنیم .

درآسمانبحثیبینخداوشیطانبرسرایوببود.چراایوبوچرابحث؟چونبررویزمین،ایوبدرزمان
خودمردیکاملوراستوخداترسبودوازبدیدوریمیکرد.ایوبچنانکهمعنیاسمشتوبهکاربود،نهتنها

دادامکانگناهدرمیانهفتپسروسهدخترشمیبود،برای


مواظببودکهگناهنکند،بلکهحتیوقتیکهاحتمالمی
آنهاهمقربانیمیداد.اوبخاطرقلبخداترسیکهداشت آنچهدرتوانداشتمیکردتاخداراخشنودکندواز

اینجهتخدابدورخانهواموالاوحصاریکشیدهبودکهشریربهآنهادستدرازینکندومرتباًاورابرکتمیداد.
روزیفرشتگانکهروحهایخدمتگذاربرایفرزندانخداهستنددرآسمانبحضورخداحاضرشدندوشیطانهمکه
همیشه مدعی و ایرادگیر فرزندان خداست ،آنجا بود .در این دادگاه خدا هم داور و هم وکیل ایوب بود و شیطان
آیی.اوگفتازگردشدرزمینمیآیم.خداگفت:


دادستان.بحثاینطورشروعشدکهخداازشیطانپرسیدازکجامی
آیادیدیکهبررو یزمینکسیمثلایوبخداترسنیست؟شیطانگفت:خداترسیاوبخاطربرکاتیاستکهبهاو
ای،حصارومحافظتترابردارتامنبرکاتشرابگیرمآنوقتمعلوممیشودکهآیاواقعاًخداترساستیانه.چون


داده
تابرکاتشراازدستبدهدتوراانکارخواهدکرد.شیطانهنوزهماز اینروشخودبرایایجاداختالفبینخداو
کند.خداکهقلبایوبرامیشناخت،برایتبرئهکردناووتکذیبادعاهایشیطاندردادگاه


فرزندانشاستفادهمی
آسمانی،بهشیطاناجازهدادکهبههمهچیزاوبجزجانشدسترسداشتهباشد.(کتابدومتسالونیکیانباب 1آیات
 )1-0
بهاعتراف خدا دربارة کاملبودن ایوب فکرکنید.آیا واقعاً ایوب کاملبود؟ مگر نه اینکه هیچ انسانی کامل
نیست؟ایوبدرچهچیزکاملبودودرچهچیزضعفداشت؟آیااوبجزپدرخوببودن،شوهرکاملیهمبود؟وقتی
خداچاقویجراحیشرابهپهلویآدمفروبردودندةاورابیرونآوردوحواراساخت،آدمبیدارشدوخداحوارانزداو
آورد.دقیقاًنمیدانیمچهحرفهاییبین آدموحواردوبدلشد،اماازکارحوامیدانیمکهبهآنچهآدمگفتهبود
(موعظهکردهبود)اعتمادنکردوبهحرفشیطاناعتمادکرد.آدمفقطبهاوموعظهکردهبودواورادرباغتنها
گذاشتهبود.حتماًدلیلایندرکنکردنحرفهمدیگراینبودکهآدمیکدندهاشکمبودوحوایکدندهبود.بله،
درستبعدازآفرینشآدموحوابودکهخدادیدهمهچیزبسیارنیکوبود،امامسلماًدرازدواجآنهاچیزیدرستنبود
کهباعثشدیکیبودنشانرادربیاطاعتیازخدابکارببرندوحقیقتاًدرازدواجآنهاهمهچیزنیکونبود.البتهظاهراً
درآنمقطعزمانیهمهچیزنیکوبود،مثلایوبکهتاآنوقتدرمقایسهبامردمزمانخودکاملبود،امادرهردو
میکند.درموردازدواجآدموحواوسوسهبود
موردخدامیدانستکهوقتیوسوسهوامتحانپیشبیاید،موضوعفرق 

ودرموردایوبامتحان.اماباوجودیکهخداهمهچیزراازقبلمیدانست،اعترافاوبهکاملبودنایوبیابسیارنیکو

بودنازدواجآدموحوادرآنمقطعزمانیکامالًصحیحبود،ولیخدااجازهدادتاهمهچیزسیرخودرابگذراندو
آنوقتپابهصحنهگذاشته،گناهرانشاندادهکمککندتاآنگناهبرداشتهشودوآخرایشانازاولشانبهترگردد،
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چنانکهبرایایوبوبراینسلآدمچنینشد.آدمازازدواجشآنچنانکهخدااورامسئولقراردادهبودمواظبتنکرد،
اماخدابارحمتعظیمشعمالًراهانجاماینمسئولیترابهنسلآدمنشانداد.پسوقتینیزهبهپهلویآدمدوم
زدند،ازپهلویشکلیساتولدشد.اوبهعروسشموعظهنکردواوراتنهانگذاشت.اووقتیکهقیامکرددرمدتیکهبر
زمین بود (چهل روز) آنچه میکرد برای این بود که عروسش به او ایمان بیاورد .برای این داماد آسمانی اعتماد
انگاریکردهبود.هیچچیزمخربترازعدماعتمادبینزنوشوهر


عروسشاولبودیعنیآنچهآدمدرموردشسهل
نیست.بعدازپنجاهروزبااعتمادکردنبودکهعروسآدمدومبهقوتازروحخداآراستهشد.دراعتمادقدرتهست،
هایآنرادیگرانهممیبینند .


باردوشعله

زدواجمی
قدرتیکهدیریازودبرا
بله،شیطانبهزمینآمدوکارشراشروعکردویکروزکهایوبدرسالمتیوآرامشبسرمیبرد،گروهیاز


هایگاوواالغاوحملهکردندوشبانانراکشتندوگلههارادزدیدند.


خدمتکارانشآمدندوگفتندکهدزدانبهگله
چیزینگذشتهبودکهدیگریآمدوگفتکهآتشیازآسمانبرسرگلههایایوبریختوهمهراباشبانانسوزانید.

آنوقتخادمیدیگررسیدوگفتکهگروهیازدزدانبهگلههایشتراوحملهکردندوشبانانراکشتندوشترانرا

ربودند.درهمینوقتشخصیدیگرآمدوگفتکهدرحالیکهدخترانوپسرانایوبدرخانهمشغولجشنوپایکوبی
بودندبادشدیدیازطرفبیابانبهچهارگوشةخانهزدوآنرابرسرفرزنداناوخرابکردوهمهمردند.ایوببلندشد
ولباسشرادرآورد،سرشراتراشیدوبهزمینافتادوسجدهکردوگفتبرهنهازشکممادرمبیرونآمدموبرهنهاز
اینجهانمی روم.خدادادوخداگرفتونامخداوندمتبارکباد.ایوبهیچشکایتینکردبلکهدرهرحالشکرگزار

العملیداشتهباشدچوندراطاعتخداودرانجاماحکاماوزندگیمیکردوازپیشخود


بود.اوتوانستچنینعکس
را آماده کرده بود .بنابراین آمادگی برای مبارزه روحانی با حمالت دشمن را داشت .معلوم است که ایوب فرمول
هانمیخواهندزندگیشان


دانست،چونهممطیعبودوهمدرهرحالشکرگزار.خیلی

خوشبختیوشادینهاییرامی
یشآمد،فوراشکمیکنند

رابدستخدابدهندووقتیدادند،نمیخواهندمطیعاوباشندووقتیبودندومسئلةبدیپ

شوندوبهرحالشکرگزاریازیادشانمیرود،تازهاگرجای شکریببینند.مزمور


ویادچاراظطرابونگرانیمی
106-0:اماایوباینطورنبود .
چون از شیطان و کارهایاو حرف به میان آمدببینیم فرشتگان کیستند .فرشتگان مخلوقاتیدر ملکوت خدا
هستن دکهخدااجازهداددرارتباطورفتوآمدبادنیایزمینیماباشند.اینمخلوقاتوظایفیدرملکوتدارندو
وظایفیدرزمین.ازآنجاییکهازابتدااینطوربود،وقتیشیطانبخاطرغرورشکهمیخواستتختخودراباالتراز

خدابگذاردوبیاطاعتیوسقوطکردمقام،مسئولیتها،وامتیازاتشدرملکوتازاوگرفتهشد.اماتازمانیکهبرایاو
تعیینشدهدربینایندودنیارفتوآمدمیکند.شیطانیکسومفرشتگانرابدنبالخودبهسقوطکشانیدکهبه

خدامیباشند.

هاارواحشریرمیگوییموجزولشکرشیطانهستند.دوسومدیگرروحهایخدمتکاربرایفرزندان

آن
کارهاوقوانینخدادقیقوعادالنهاستوالزمنیستانسانازجزئیاتآنهااطالعکاملداشتهباشد.شیطاندراین
مدتیکهبهاووقتدادهشدهاستبرعکسوظایفشدرقبلازسقوطعملمیکند،پسدرزمینوآسمانباآنهایی

کهوظایفخودراانجاممیدهنددرجنگاست.بااینتفاوتکهاوبرزمینقدرتداردولیدرآسمانقدرتیندارد.

کند،فرشتگاندرآسماندرموردآنصحبتمیکنند.افسسیان3ووقتیکسیایمان


وقتیخدادرزندگیماکارمی
رشتههادرمورد آن
کنند.وقتیدرزندگیایماندارانسختیبوجودمیآیدف 

میآورد،فرشتگاندر آسمانشادیمی

کنندچونآنهاروحهایمحافظایماندارانهستندولیدرجاییکهخداحرفمیزندآنهاهرچندحاضراما


بحثمی
ساکتند.آنروزهمبحثبینخداوشیطانبودوفرشتگانساکتبودند .
بله،میگفتمکهدرآسمانفرشتگانبحضورخداآمدندوشیطانهمآمدچونباوجودیکهاوازحضورخداافتاده


است،ولیبهاوتا روزداوریفرصتدادهشده.متی0 6:اواینفرصتوقدرتراازطریقفریبدادنآدموحواو
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دزدیدنحکومتشانبرزمینگرفت.بعالوهدراینفرصتخداازاوبرایامتحانکردنخلوصنیتانسانهااستفاده
دیکهچطورایوبازبدیدوریمیکند

مدوخدادرحالیکهبهایوبافتخارمیکردگفتدی

میکند.خالصهشیطانآ

وچقدرترسواحتراممرادارد؟شیطانکهمیدانستخداهمانطورکهبرایآبهایدریاهامرزیگذاشته،درزندگی

مطیعانشهمبرایاومرزیقراردادهاستواونمیتواندازآنجلوتربرود،گفتامااوهنوزیکامتحاندیگرداردو

بینیکهچطورتوراترکمیکند.خدابهشیطانایناجازهراداد


آنجانشاست.اجازهبدهمناورامریضکنمومی
وشیطانایوبراازسرتاپابهدملهاییمبتالکرد.بعضیمیگوینداومبتالبهجزامشد،امابهرحالبیماریشبسیار

ایازسفالشکستهبدنشراآنقدرمیخارانیدکهخون


سختودردناکبود.اوآنقدردردوخارشداشتکهباتکه
افتاد.زناوکهتابحالساکتبودبهزبانآمدوگفتخداراترککنوبمیر.یعنینهخدابدردتومیخوردونه


می
خوری.بنظرمیآیدکهباوجودچنینمادریجایتعجبنیستکهفرزنداناوخداترسنبودند.ایوب


توبدردکسیمی
زناینحرفرانزن.منچطورمیتوانمدروقتخوشیباخداباشمودرسختیاوراترککنم،اینکار

گفتکهای
حماقتاست.خالصهکسینتوانستایوبرابهگناهکردنمجبورکندچوناوخدایخودرادوستداشت .امابین
ایوبوزنشهماعتمادینبود .
حتماًزنایوبعاشقاونبودوبهخداهمایمانواعتمادچندانینداشتکهدرسختیبااواینطوررفتارکردهاو
راتشویقبهدوریازخدامیکرد.شایدهماودریکیازلحضاتانفجارروحیبودکهچنانحرفهاییبهایوبمیزد

حتیبهصبوریوعادلیایوبباشدولیدردزنیراکهبااوشبانهروززندگیمیکندنداند.مطمئناً

چونمردمیتواند

دربارةعشقحقیقیچیزهایزیادیبودکهایوبنمیدانستهرچندکههیچوقتبهزنشخیانتنکردهبودوقلبش

راپاکنگاهداشتهبود.(ایوب31)11-9:خدابهشیطاناجازهدادتاایوبراموردآزمایشقراردهدوشیطانهمبرای
آزمایشایوبسختیهاراآوردودرعینحالازنقاطضعفاواستفادهکرد.رابطةایوببازنشکهدراتحادویکدلی
درایماننبود،نقطهضعفیبودکهشیطانازآنراههمسعیخودراکردتاایوبراازپادرآوردهاوراواداربهترک
خداکند .
 برگردیمبرسرداستانکهایوببهحرفزنشگوشنکردودرسختیهاازخداروبرنگرداندواینکهچهارنفراز
دوستانواقوامایوبازماجرایزندگیاوباخبرشدندوبرایتسلیاوبهطرفخانهاشروانهگردیدند.الیفازتیمانی

یوبحسابمیشد.بلددشوحیازقطورهزندومابراهیمبودوفامیلناتنیبود.سوفر

ادومیبودوازاقوامتنیا
نعماتییکیازامرایچادرنشینهمسایهبود.وباالَخرهالیهوابنبرکئیلازناحوربرادرابراهیمبودکهازاقوامنسبتاً
دورترمحسوبمیشدومعلومنیستدرچهزمانیبهبقیهپیوست.بهرحال،دوستوهمسایه،فامیلنزدیکودور،

تنیوناتنی،همهبرایتسلیایوببادستیپرازنصایحوراهحلهاآمدهبودند.اماتااورادرآنهمهدرددیدندهفت
شبانهروزفقطپهلویاوساکتنشستندوبااوبهرسمیهودهمدردیکردند.چونیهودیانرسمداشتندکهوقتیوارد
زدندتاصاحبعزاسرحرفرابازمیکرد.امابهرحالدرفکرخود


شدندکهسوگواربودند،نبایدحرفیمی

ایمی
خا 
نه
بجای اعالم محبت ،حکومت ،قدرت ،و پیروزی خدا در زندگی ایوب ،شرایط او را قبول کرده بفکر حدس دالیل
و،دسترویدستگذاشتند.تااینکهایوبکمکم

مشکالتاوبودند.وبجایکمککردنبرایبهترشدنشرایطا
دلشبحالخودشسوختودهانشرابازکرده،شروعبهدرددلکرد.بنظرمیآیدکههمدردیآنهاچیزیازدرداو

آمدمودرشکممادرممیمُردمتااینهمهعذابنمیکشیدمواعترافکردکه


کمنکردهبود.اوگفتکهکاشبدنیانمی
در  زندگیشآرامشکاملنداشتهوهمیشهترسیدردلاوبودهکهاکنونآنترسدرزندگیشبهتحققپیوستهو
گویدشریراستکهازآنچهمیترسدبهسرش


ترسیدهبهسرشآمده.حالآنکهکالمخدامی

بقولمعروفازآنچهمی
میآیدنهعادل.امثالسلیمان:14 10
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گویدتوکهبههمهمیگفتیتحملسختیهاراداشته


تبهاومی
الیفازنهبامحبتونهبارحم،بلکهبامحکومی
دانیکهفکرمیکنیحقتونبودهکهدچار

باشند،چراخودتدرسختیبیتابیمیکنی؟حتماًآنقدرخودتراخوبمی

اینمشکالتبشویومیگویدشخصیدرخواببهاوگفتکهازنظرخداهیچکس خوبوپاکواحدیقابل

بردمچونفقطاوستکهمیتواند


گویداگرمنجایتوبودمبهخداپناهمی
اعتمادخدا نیست.الیفازبهایوبمی
کمکتکندوبعدشروعکردبهبیانقدرتخداونصیحتکردنکهمثلیکاحمقغصهنخوردوافسوسوحسادت
داریمیدهدکهخوشابحالتوکهخداتوراتنبیهکردهچونخداهرکهرادوست

نداشتهباشد.وبعداینطوراورادل
بخشد.وخالصهدرآخرهمهچیزبهخیریتتماممیشود.


کندوهرکهرااوتنبیهکندخودشالتیاممی

داردتنبیهمی
درواقعالیفازداشتدرلفافهبهاومیگفتکهترسخدادردلتونیستوگناهکردیوبقولمعروفهرکسآب

قلبشرامی خورَد،امانگراننباشاوضاعواحوالتخوبخواهدشد.دلداریدادناومثلنمکبررویزخمایوببود

دهدواورابیدارمیکند.امثال


اشراباصدایبلندبرکتمی

ومثلتسلیدهندةمزاحمیبودکهصبحزودهمسایه
هایدیگرکتکمیخورد،خودشانهماورا


مثلخیلیازپدرومادرهاکهوقتیفرزندشانازبچه
سلیمان:1210ویا
میزنندکهتنبیهشودوکتکخوربارنیاید .

ایوبمیگویدکاشخدامرابکُشدچونصبرمتمامشدهاستورنجودردمبیشازتحملماست.منکهسنگ


نیستم،الحالهرچهکردمشکستهدلموحقشکستهدلازدوستشترحماستحتیاگرچههمترسقادرمطلقرا
ترکنماید.آیامنازشماچیزیخواستمویاکمکیطلبیدم؟اگرمیخواهیدبهمنچیزییادبدهیدسراپاگوشم.بمن

ایدارد؟آیافکرمیکنیدکهمنقدرت


بگوییدچهگناهیکردم.حرفناامیدکنندهزدنآساناستولیچهنتیجه
گویم؟آیامشکالتبرایهمهنیست؟ایوببعدازدیدنرفتارزنشبایدانتظارمیداشتکه


صندارمیادروغمی
تشخی
اشمی باشند.امابجایاینانتظاروآمادهبودنبرایآن،دلسوزیبرایخودبراوغلبهکردو


دشمناناوازاهلخانه
نگاهاورارویبدیهاگذاش توسرصحبتوبحثرابجایباخداباانسانبازکردوباعثشدکهاوشروعبهنالیدن
ازاوضاعخودواعترافاتمنفیکند.هرچندکهدرابتداکسینتوانستایوبرابهگناهکردنمجبورکندچوناو
خدایخودرادوستداشت.امادلسوزیبرایخودبرایاوحماقتآوردودهانبهگلهوشکایتگشود.مزمور:2011
انیامدهبودم،اماکالمخدامیگویدکسیکهاوراتسلیمکندبایدآرزوکند

ایوبدرسختیهایشگفتکاشهرگزبدنی
کههرگزبدنیانیامدهبودنهکسیکهازعدالتخوداطمیناندارد.بعدایوبباروحیةشکایتیکهدراوایجادشدهبود
میرم.حتیوقتیمیخوابمکهاستراحتکنم،خوابهای


دانمدرحالمرگموبزودیمی

گویدکهمی

اکردهمی
روبهخد
پیچم.پسانسانچیستکهخودترابااوسرگرممیکنیوهر


آیندوازدردزخمهایمبهخودمی

ترسناکبسراغممی
بخشی؟مگرنمیبینی که


ام،چرامرانمی

رگناهکرده
آییوهرلحظهاوراامتحانمیکنی؟اگ


روزصبحبسراغشمی
درحالمرگم؟درواقعاومی خواستبااینحرفهاخدارابهدلسوزیورحمبیاورد،درحالیکهنهتنهابایدبهرحیم

داشت،بلکهمیبایداعترافاواینبودکهمردهیازنده،مالخداونداستودردستهایاوست.او


بودنخدااطمینانمی
شوندامیدوارمیبود.بعالوهاینحرفهایایوببسیارناعادالنهبود


بایدبهرحمتهایخداوندکههرروزصبحتازهمی
چوندردادگاهالهیخداهمداوربودوهموکیلوطرفاوواینشیطانبودکهدادستانومدعیاوبود.اماایوب
دشمنخودرانمیشناخت .

شناسندودوستودشمنراعوضیمیگیرند،خودرابجایایوب


اززنوشوهرهاهمدشمنخودرانمی
بسیاری
بگذاریدوازخودبپرسیدکههرصبحتیترافکارآنروزراچطورتعیینمیکنید.آیاشماهمدرمشکالتدلتانبحال

خودتان میسوزد و انگشتروی کسانی منجمله همسرتان میگذارید که فکر میکنید آن مشکل را برایتانایجاد
دیامواظبعکسالعملهایخودو

د؟آیابهمشکالتنگاهمیکنی

اندویاایمانوقدوسیتخودراحفظمیکنی


کرده
هامیدهیدتاآنمشکالترابهروشخودحل


آیندوآیاتنبهآنوسوسه

هاییهستیدکهبامشکالتمی

وسوسه
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د؟خدابااحساساتوگریههایمذهبیودلسوزیبرایخود

ابلآنهاوعاملاصلیآنشیطان،میایستی

کنیدیادرمق
خورد.چیزیکهاوراحرکتمیدهد،اطاعت،توبهکاربودن،وقدوسیتمااست.وقتیخداچنینقلبی


ازجاتکاننمی
،آنوقتاقدامبهعملمیکندوشرایطبهخوب

بیندکههرچندقاصرولیمیکوشددراطاعتوقدوسیتبماند


می
عوضمیشود .

 ازآنجاییکهدلسوزیایوببرایخودش،امریاشتباهبود،نتیجةآنبهارضایخواستةاوکهجلبدلسوزیاز
آوردبابرخوردیسختترازالیفازروبهایوبکرده،میگویدتا


خداوانسانبود،نیانجامیدوبلددکهدیگرطاقتنمی
زنی.فرزندانتبهخداگناهکردندوتوکاریدربارهاشنکردی.اگرپاکودرستکاربودی،خداتو


کیاینحرفهارامی
گفتکهاونمونةخوبیبرایبچههایشنبودهوآنهاازاوپیروی


انداخت.درواقعداشتبهاومی

رابهاینروزنمی
وبرایهمینهمةخانوادهموردغضبخداقرارگرفتند.ومیگویدکهخدااورا

کردهوترسخدادردلشاننبوده
فراموشکردهچونریاکارودورواست،زیرادرخانهودراجتماعدونوعرفتارداشتهاست.پسنبایدامیدیداشته
کنددرحالیکهمردکاملراحقیرنمیشمارد.ایوبکهدراینجااحساسعذاب


باشدچونخدابهشریرکمکنمی
خداقادرمطلقاستوبااونمیتوان

دهدومیگویددرستاستکه


وجدانهمبهدردهایشاضافهشدهبود،پاسخمی
بحثکرد،اوخداستوباهمةعظمتشدرکنارمناستومنحتیاورانمیبینم،ولیخداظاهربیننیستوهمه

د.آنکهعادلاستباخدابحثنمیکندچونوقتیشروعبهبحثکرد،قلبشملزم

چیزحتیدرونقلبمارامیبین

تخودشرابابحثکردنشصادرمیکند.منهم

شدهوزبانشاورامجرممیسازدودرواقعخودشحکممحکومی

کردمونزداوتوبهمینمودم.آنوقتشکوابهامبه


اگرعادلبودمبجایبحث،ازاوکهداوراستدرخواستمی
گویدنمیدانمعادلهستم یانهولیمیدانمکهازخودمبیزارم.بعداز آناوحتیبهقیمت

سراغایوب آمدهمی
محکومیت عدالت خدا ،دنبال بحث دیگری برای توجیه شرایط خود میگردد و میگوید میدانم که جهان بدست
خواستکاریدراینبارهمیکردواوضاعواحوالمنغیر


ستواگرمی
شریراندادهشدهاست،چونخداقادرمطلقا
عیبودکهبینمنوخداقرارمیگرفتو

ازاینبود.منقادرنیستمباخدابهمحاکمهوبحثبپردازم،ولیکاششفی
ترسیدموحرفمرابهاومیزدم.ایوبکهدراینجابهخدابعنوانرئیسیسختگیر


شد.آنوقتدیگرازاونمی

میانجیمی
گویدکهمراملزمنکنکهساکتشوم،چونمنقصدندارمبحثکنمواگرنالهمیکنم


نگرد،خطاببهخدامی

می
فقطبرایایناستکهمیخواهمچشمانمرابازکنیودلیلمشقتهایمرابهمنبگوییتابدانمکهچرابرضدمن

گویدکهتومیدانی


کندومی

آوردوانتظارشراازاوبیانمی

ادشمی
هستی.اوباخداحرفمیزندوشخصیتاورابی

کنی.توخودتمراآفریدیومرامیشناسی.اگرشریرباشم،تنبیه


ستمولیبااینحالمراتفتیشمی
کهمنشریرنی
شومواگرعادلباشم،آزمایشمیشوم.پسچرامراآفریدی؟آیابهترنیستکهمراترککنیتابتوانمنفس


می
بکشم؟وبعداگرمُردمکهمُردم .
اندازد.چونزنوشوهربایدهرگلهایکهازهمدیگر


رابطةایوبباخداانسانرابیادرابطهبینزنوشوهرمی

دارنداولبهیکدیگربگویندوباایناطمینانکهدیگریشریرودشمنشنیستواورادوستدارد،مسائلرابین
خودحلکنند.امابیشترزنوشوهرهاهماشتباهایوبرابرایجلبدلسوزیدیگرانوحقبهجانبداشتنتکرار
کنندووقتیموقعصحبتبینخودشانمیرسد،همهچیزقبالًبابیاعتمادیآلودهوسمیشدهودریغا کهچه


می
نتیجهوحتیخرابکنندهمصرفمیگردد .

نیروییوچهزمانیبهبیهودهگوییهای 
بی

گویدآیافکرمیکنیاگرزیادحرفبزنی،مردم


ایوبدرحالتبرئهکردنخودبودکهسوفردرجواباومی

زدوتوساکتمیشدی.خداتوراکمترازگناهانت


شوی؟کاشخداحرفمی

شوندوتوبیگناهمحسوبمی

ساکتمی
بیندهرچندکهدرآنتفکرنمیکندواگرتوراهت

همهچیزرامیداندوعادلاست.اوشرارترام 
ی

جزادادهاست.او
دارد.سوفرحقایقیازخصوصیاتخدابیانمیکندوبه


رابرگردانیوازشرارتدستبکشیاوتورامستحکمنگاهمی
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ایوبپیشنهادمیدهدکهتوبهکردهبسویخدابرگردد.هرچندحرفاوبرایتوبهکردندرست،امادرمورددلیلتوبه

دراشتباهبود .
داندبایدتوبهکندولینمیداندازچهچیزبایدتوبهکندوهنوزظاهردنیاواوضاعواحوال


ایوبدرحالیکهمی

خودشفکراورامشغولکرده،جوابمیدهدکهمنهممثلشمافهمدارموازشماکمترنیستم.اماشمابهمن

بگوییدکهاگرحرفتاندرستاست،پسچراشریرانبهمقصودشانمیرسند؟درحالیکههیچچیزخارجازقدرتو

دهدکهآنهاایمنوثروتمندباشندباوجودیکهمرتبخداراغضبناکمیکنند؟


اجازةخدانیست؟وچراخدااجازهمی
دستمیآوریم،ولیحکیمِکُلاوست.(مزمور 32و)23وایوبدرادامة

درستاستکهماباطولعمرحکمتب
صحبتهایش باز از قدرت و شخصیت خدا صحبت میکند و به دوستانش میگوید که آنها طبیبانِ باطل هستندو
گویدکهمنمیخواهمباخداحرفبزنممگرشماوکیل


ایکاشساکتشوندکهاینبرایآنهاحکمتاست.ایوبمی
داشتیداگراوشماراتفتیشمیکرد؟باشمابحثیندارموبحثمنباخداستواگرچهمرا

اوهستید؟چهاحساسی 
انجامد،زیراریاکارنمیخواهدبحضوراوحاضر


دانمکهاینبهنجاتمنمی
بکُشَدبرایاوانتظارخواهمکشیدومی
شود اما من حضور او را میخواهم .آنوقت با اطمینان به وفاداری خود و با ترس و وحشت از خدا به او میگوید
می خواهمباتوحرفبزنم.دستخودراازمندورکنوهیبتتومراهراساننکندتابتوانمحرفبزنموبپرسمکه

گناهمنچیستوچقدراست.نشانمبدهکهگناهقدیمیاستیاجدید.کِیگناهکردم.بعدمیگویدکهکیستکهچیز
کنندامامنتاروزتبدیلممنتظرتومیمانم.تاروزی

طاهرراازچیزنجسبیرونآوَرَد.هیچکسنیست.همهگناهمی
کهپاسبانیگناهانمرامیکنی .

کهبهصنعتدستخودمشتاقشوی.امافعالًبنظرمیآید
الیفازبهسخنآمدهمیگویدچرتوپرتنگو.توعادل نیستی.انسانینیستکهعادلباشد.ومدتیطوالنی


گویدوادامهمیدهدکهمنهم


کند.ایوببهآنهاتسلیدهندگانمزاحممی

دربارةعاقبتوسزایشریرانصحبتمی
کردموشماراتسلیمیدادمتابلکهغمی از


توانستممثلشماداوریکنم،ولیاینکاررانمی

اگرجایشمابودم،می
توانمخودمراتسلیدهم.اگرحرفبزنمغممبرطرفنمیشودو


گویدکهمنخودمنمی

غمهایشمارفعشود.اومی
اگرحرفنزنمدلمراحتنمیشود.باشماحرفزدنهمکهفایدهندارد.خدامرابدستظالمانتسلیمکردهاست.و

بازتکرارمیکندکههمةاینهابسرمنآمدههرچندکههیچبیانصافیدردستمننیستودعایمنخالصانه

است.خدادرآسمانشاهدمناستوگواهمندراعلیعلییناست.دوستانممرامسخرهمیکنند،لیکنخدااشکهای

کنددرحالمرگاست،باالتماسودرکنیازشبهخدا،بهاومیگویدفدیةجانمرا


بیند.ایوبکهاحساسمی

مرامی
بدهودردادگاهخودتضامنمنشوچونهیچکسنیستکهقادربهچنینکاریباشد .
ایوب مکرراً دنبال شفیعی آسمانی میگردد و درخواست ضامن دارد .چقدر زن و شوهرهایی هستند که برای
شانبایکدیگربهایندروآندرمیزنندتاکسیدلسوزوبیطرفبینآنهاواسطهشودوبینآنهاراباعدالت


رابطه
جوشدهد.امادریغاکهریشسفیدانعالِمچیزهاییکهبهآنهامیگویندازاینقراراستکهمنهیچوقتبازنم
کنندویاسکوتوسوختنوساختنرا.بعضیمیگوینداگرطاقت


کنمیاسریعدرمانطالقراپیشنهادمی

چنیننمی
ایدیگرمیگوینداگرآنجابمانیهمانطورکهبویآتش


هبسوزیازآشپزخانهبیرونبیاوعده
گرمانداری،قبلازآنک
بهشدرکومیشکوعبدنعونرسیدبهتوهمنخواهدرسید.غافلازاینکهبویآتشکههیچ،خودآتشجانآنهارا
کنند،چونآنهاهممیبینندکهکاری


ادرکمی
سوزانیدهوبهدیگرانهمسرایتمیکرد.آنهااحتماالًایننیازایوبر

ازدستدوستوفامیلبرنمیآیدوبیشترآنهاهممثلدوستانایوبتسلیدهندگانمزاحمهستند.آنهاهممثل

کنندهمةمشکالتشانازجانباوست.میگوینداگرپدرتمرد،


ایوبمجبورندبههمانکسیپناهببرندکهفکرمی
رویتراب هشوهرتکن.اگربرادرتمرد،رویترابهشوهرتکن،اگرشوهرتمرد،رویترابهدیوارکن.اماخداوند
خواهندکسیرادعاکنندمیگویندخدا


گویدکهدرهرحالرویترابهشوهرآسمانیواصلیتبکن.همهوقتیمی

می
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راازسرتکمنکند،اماکالمخدامیگویدکهسایةخدا

سایةپدرومادرتراازسرتکمنکندویاخداسایةشوهرت
چقدرخوببوداگروقتیکسیمیشنیدکهبینزنو

یعنیپدروشوهرآسمانیمانباالیسرمااست.مزمور:91 1
شوهریاختالفاست،قبلازهرچیزدعامیکردکهآنهارادوستبداردوبهچشمکسانیبهآنهانگاهکندکهدر

وسطجنگروحانیوزیرحملههستندوبایدبهآنهابدونجانبداریکمککند.وقتیحرفهارامیشنیدهمهراباور

میکرد،چون محبتهمهچیزراباورمیکندحتیاگربخاطردیدهایمتفاوتکامالوصدوهشتاددرجهباهم

یآنهادردعادرقلبشگذاشتهبوددرعملنشانمیدادیعنی

متفاوتمیبودند.آنوقتبهآنهاآنمحبتیراکهخدابرا

دروقتگذاشتن،باحکمتراهنماییکردن،بهآنهاامیدبخشیدنوباآنهااعالمپیروزیکردندرخداوند،طرفداریو
داورینکردن،وخودرامقایسهنکردنوباازخوبیهایخودتعرفنکردن،محبتودلسوزیخودرابهآنهانشان
گرفتوآنهارامثلجزامیهاطردنمیکرد.


کردتانتیجةمطلوبرامی

دادوبازبرایشاندعامی

می
تنهاامیدماخودخداونداستوامیدبهانسانبرایماداممیشود،چنانکهبرایایوبشد.ابراهیم،عاموسو


داوودهرکدامتاحدیخداراشناختهبودنداماابراهیموعاموسهنوزامیدبهنیکوییانسانهاداشتند،ولیداوودفقط
کرد.چونابراهیمبرایاطمینانشبهوجوددهعادلباخدابحثکردوفکرنمیکردکهحتی


توکلبهنیکوییخدامی
دهعادلهمدرشهرنباشد.عاموسدرسهداوریخدا(باملخ،باآتش،وباشمشیر)درجوابشمشیرساکتماند
چوناعتمادکردکهدرانسانهارحماست،اماداوودازسهداوریخدا(باقحط،باشمشیر،وباوبا)انتخابکردکه
بدستخدابیفتدتاانسان،چونمیدانستکهدرانسانهیچنیکوییورحمتوعدالتینیست.اماصبرکنببینمواقعاً

چراوقتیقوماسرائیلگناهکردوخدابهداوودسهانتخاببرایتنبیهقومداد،داوودگفتکهبخاطربیرحمیانسانها
کندکهبدستخدابیفتد؟اگرمنبجایداوودبودمانتخابمیکردم


خواهدبدستآنهابیفتدوگفتکهانتخابمی

نمی
کهبدستانسانبیفتمتاخداچوناگربدستانسانبیفتمزیراخدابامااست،کیستکهبهضدماباشد؟امااگر
بدستخدابیفتمکهآتشفروبرندهاست،کیستکهبتواندازماحمایتکند؟امادرعهدعتیقودرشریعت،"خدابا
مابودنی" درکارنبودپستعجبینداردکهداوودبدستخداافتادنراانتخابکردچونحتیدرخشموتنبیه،محبت
ورحمشبیشتراز انساناست.ایکاشهمةزنوشوهرهاهرچهزودترایندرسرایادبگیرندکهچوندیگرزیر
شریعتنیستندهرچندبهحمایتومشورتنیازدارند،امابهفتوایانسانهانیازیندارندوتنهاباامیدداشتنبهخداوند
آنباانگیزههایدرستوغلطنشوند .

استکهمیتوانندخودرابدستهایاوبدهندووسیلةدستاینو

هاوجداییهابعلتداوریانسانهاستواینکههمهخودرابرایقضاوتکردندیگریواجد


چقدرازدستدادن

دانند.درقدیموقتیبینزنوشوهریاختالفبوددنبالریشسفیدیدرفامیلمیگشتندکهقضیهرا


شرایطمی
قضاوتکندوعدالتبین آنهابیاورد.هنوزهمزنوشوهرهادنبالقاضیهستندوچونتحصیالتشانباالرفتهواز
ریشسفیدانهمدورند،اگرپولداشتهباشندقضاوتمشاورروانشناسواگرنداشتهباشندقضاوتدوستوآشنارا
زاینکهآنچهدادهوگرفتهمیشوددرمان

فهراانجاممیدهند.غافلا

میطلبند.والبتهآنهاهمباکمالمیلاینوظی

نیست.زنوشوهریکهدردردندودردرابطةغلطراباخودحملمیکنند،احتیاجبهقاضیندارندهرچندکه

خودشان فکر میکنند دارند .آنها احتیاج به دوستی دانا و بی طرف دارند که به آنها یاد بدهد چطور خدا را وارد
رابطهشانکنند.بلهایندوستانبسیارکمند .

زنیوماراآدمحسابنمیکنی.چونعصبانیهستی

بهرحال،بلددبهایوبمیگویدتاکِیبدونفکرحرفمی


گویی.آیافکرمیکنیبایدبخاطرتوزمینوزمانمتبدلگردد؟وازعاقبتشریرانسخن


آیدمی

هرچهبهزبانتمی
دهیدوباحرفهایتانمرامیرنجانید؟تابحالدهمرتبهمرا

باومیگویدتابهکِیمراعذابمی

میگوید.ایوبدرجوا

کشیدکهبامندراینوضعسختیمیکنید.اگرواقعاًخطاکارمودستخدابرمن


ایدوخجالتنمی

مذمتکرده
آرزومیکندکهاینحرفهایاوطوری

سنگینشدهاست،شمابرمنرحمکنیدونمکرویزخممننپاشید.ایوب
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گویدمنمیدانمکهولیمنزندهاستودرایامآخربرزمینخواهدبرخاست.اگر


ثبتشودکهتاابدبماندومی
بمیرم،حتیبدونجسدمنیزخداراخواهمدید.واماشماازداوریوغضبخدابترسیدکهبامناینطوررفتارمیکنید.

والبتهدعایاوجوابدادهوحرفهایشتاابدثبتشدند .
درست است که ایوب هنوز این حقیقت را درک نکرده بود و مثل کسی نبود که در هر حال به خدا بگوید
اماچقدراینایوببیچارهبرایذرهایدلسوزیِ

داوریهایتوعدلاستوبرحقمرامصیبتدادهای،مزمور:11921

صحیحوبناکنندهالتماسکرد.واقعادوستیآنهامثلدوستیخالهخرسهبود.چونازقضاشخصیباخرسیدوست
بودهوروزیکهاودرخواببودمگسیرویصورتآنشخصنشست.خرسکهباالیسردوستشنشستهبودو
می خواستکارخوبیبرایاوبکندسنگبزرگیبرداشتوباآنرویمگسکوبید.همهحتیایماندارانگاهگاهی

اینکار را میکنند و برای مبارزه با یک مگس اسلحههای کشندهای بکار میبرند که آن شخص تا مدتهای زیاد
د،ولیدرعینحالبایدوقتیدرچنینمواقعیقرارمیگیریم

نمیتواندازجابلندشود.البتهبایدهمةآنهارابخشی

حسابیهوشیاروبیدارباشیموبموقعازدستآنهاجاخالیبدهیم .
کنی؟مگرنمیدانیکهشریراناگربهاوجآسمانبرسند،شادی

سوفربهایوبمیگویدتوتوبیخِماراسرزنشمی


بیندبهاونسبتشرارتدادهمیشودوبااین


گوید.ایوبکهمی

آنهاکوتاهمدتاست؟وازعاقبتشریرانسخنمی
شود،جوابمیدهدکهصبرکنیدتابگویمبعدمراداوریکنید.مگر


عاوانجامعدالتمحسوبمی
حسابحالووض
منحسابمباانسانهاستکهبخواهمبرایآنهاصبرکنم؟حسابمنباخداستواواینجاحاضراستپسمنهمین
م،باخودمیگویم 

گویم.درستاستکهوقتیبهسعادتمندیشریراننگاهمیکن


اآلندردمرامی
اگردستمرسدبرچرخگردون ازاوپرسمکهاینچیناستوآنچون 
یکیرا نانجو آلودهدرخون 
یکیرادادهایصدگونهنعمت 

دانید،امامنبهظاهرنگاهنمیکنموبهعاقبت


دانمکهشمانعمتهایدنیویرادلیلخداترسیمی

وبعالوهمی

کنید،اماعاقبتمناینطورنمیماند.


دانمکهاآلنمرامثلیکشریرداوریمی
کارنگرانهستم.مزمور32و23 
می
علیینداوریمیکند.پسشمابخیال


تواندبهخداعلمبیاموزدوبهاوچیزییادبدهد؟چوناوبراعلی

چهکسیمی
خودوظاهراًبامنهمدردینکنیدومراتسلیباطلندهید،چونحرفهایشماخیانتاست .
ازنظریعقوبحرفهایدوستانوفامیلشخیانتبودچونازرویعدالتنبود.علممادهیعنیعلمفیزیکو
رودبلکهتبدیلمیشود.اینکهروزقیامتهمهجوابگویآنچهگفتندو


فیزیکیعنیقانونانرژیوانرژیازبیننمی
آنچهکردندهستندرامیتواناینطوربیانکردکهمثالًوقتیبهکسیحرفیناعادالنهزدهمیشودمثلایناستکه

شودوکمکمآنشخصتبدیلبهچیزیمیشودکهبهاوگفتهشدهاست.در


بهشخصیتآنکسباکلماتحملهمی
شود،برمیگرددبهآنکلماتگفتهشدهو


روزداوریوقتیاثرزندگیوحرفهاواعمالمابردیگراننشاندادهمی
شودکهشخصنجاتمییابدواز


شود.ویاوقتیحرفیزدهویاکاریکردهمی

شخصطبقکالمخودشداوریمی
شود،برمیگرددبههمان


ابند.آنگاهکهدرروزداوریزندگیآنشخصنشاندادهمی
طریقاوافراددیگرنجاتمیی

گیرد.وقتیکالمخدارامیخوانیموباقلبمان

لیوان آبیکهکالمخدامیگویدهرگز ضایعنمیشودو پاداشمی
دهد،برمیگرددبهدوهزارسالپیشیابیشترکهخداازطریق


کندوماراهدایتکرده،تنبیهیاهشدارمی

صحبتمی
معجزهاستوتنهاازخدابرمیآیدکهاز

انبیاءوخودشمستقیماًگفتهومطابقامروزماباماصحبتمیکندواین
البالیزمان،جمله اینوشتهشدهدردوسههزارسالپیششرایطامروزشخصرابیانکندودلیلآنراتوضیحدهد

وبگویددرمقابلآنچهبایدکردتادرجهتیباشدکهدرروزداوریآنکالمخداثمریرابدهدکهمنظورنظرخدا
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گرددوارادةپدررابهانجاممیرساند.حقیقتاًهمگیما


والبتهکالمخدابیهودهبرنمی
بودهاست.اشعیاء:31 1-1
لغزیمواگرکسیدرسخنگفتننلغزد،اومردکاملاستومیتواندعنانتمامجسدخودرابکشد.یعقوب


بسیارمی
:3 1
دکهمااینحرفهارابرایخوبیخودتمیزنیم.وگرنهعادلبودن

کندومیگوی


حاالالیفازصدایشرانرمترمی

توچهنفعیبرایخدادارد؟وبهاومیگویدکهگناهانشبسیارعظیماست،چونازبرادرانشبیسببگروگرفته،از

فقیرانسوءاستفادهکرده،گرسنگانوبیوهزنانرانانندادهوبهیتیمانظلمکردهاستوعاقبتشریرانهمیناست
مدرکبرایاودلیلمیآوَرَدکهگناهکاراستو


کهبیگناهاناورامسخرهوسرزنشکنند.خالصهالیفازبامدرکوبی
باید فروتن شود و توبه کند.و بعد دربارة مزایای توبه وبازگشت بطرف خداصحبت میکندکه دعاهایش شنیده
بود.هرچندکهالیفازهممثلسوفردلیلتوبهکردنایوبرانمیدانست،اما

خواهندشدوزندگیشمبارکخواهد
احتماالًآنچهراکهدربارةایوبگفت،ازدیگرانشنیدهویاباچشمسوءتفاهم،دیدهبودوچونخودرابیگناهمیدید
بهخودشحقمیدادکهایوبراداوریکند .

کردموشکایتهایمرابهاومیگفتمتاببینمچه


ست.ایکاشخداراپیدامی
ایوبمیگویدشکایتمزیادوتلخا


کردبلکهبهمنرحممینمود.اماشمال،جنوب،


جوابیبرایمدارد.آنوقتاونهتنهاباقوتخودبامنجنگنمی
کنم،درحالیکهاوراههایمرامیداندومراازآزمایشهامثلطالیخالص


نگرمواوراپیدانمی

مغرب،ومشرقرامی
رونمی آوَرَد.هرچندکهدائماًپاهایمراجایپاهایاوگذاشتموازراهمنحرفنشدم،زبانمرانگهداشتمومواظب

بی
سخنانمبودموکالماوراازغذابیشترمیطلبیدم،بااینحالاوکهخدایواحداستاجازهدادتااینهمهبرمنواقع

کند.بلددمیگویددرنظرخدا


تواندبااومخالفتکند؟وبازدربارةشریرانوعاقبتآنهاصحبتمی

هکسیمی
شود.چ
هیجعادلیوجودندارد.ایوبکهبیتوجهبهاودرعالمافکارخودودرطلبخدابود،باحیرتمیگویدباوجودیکه

کنیعظمتخدارافریادمیزند،اماصدایاوچقدرآهستهاست .


بههرچهنگاهمی
هاخیلیسادهتربودوهرکسکمابیشبعدازمدتیازبدنیاآمدنشمسیرکلیزندگیش


درقدیمروشزندگی

شدودرشروعزندگیجوانیشمسیرزندگیهرکسساختهمیشدوعواملخارجیوداخلیواستعدادها


مشخصمی
اینمسیرراتعیینمیکردند،امادرزمانپیشرفتتکنولوژیاوضاعکامالًعوضشدهاست.حاالدیگردرهربعدیاز

دومیگوینداینروزهاهرکسهرروزهبادر

گیریحیاتیبنظرمیآی


زندگیودرهردورانیازآنمسئلةتصمیم
میخواندبطوریکهآن
حدوددوهزاروپانصدتصمیمکوچکوبزرگروبروستوصداهایزیادیمردمرابههرطرف 
آوایآهستةخداهم،کهالزمةگرفتنتصمیماتصحیحاست،دیگردربینصداهابراحتیشنیدهنمیشود.ازاینرو

بایدمواظبمشورتهابودوباکسیمشورتکردکهخداومارادوستدارد،کالمرامیداندوروحخدارادارد ،ازاو

شنودودرآنزندگیمیکند.معموالًکسانیکهخداآنهارابرایشبانیجانهاگذاشتهوپدرومادریکهایماندارو


می
مطیعکالمهستندجزواینگروهمیباشند،امادرتشخیص آنهمبایدهوشیاربود.چقدردراینروزهابیشتراز

زمانهایگذشتهانسانبهمشاوریحکیموعالمنیازدارد کهاورامحبتوهدایتکندوچقدرانسانهاامروزهبه
بزرگترین هدیة خدا یعنی روحالقدس نیاز دارند بخصوص کسانی که خود را مشاور و بخصوص مشاور خانوادگی
داندهمةانسانهااشتباهمیکنندوبرایبخشیدنهمةآنهاراهیدارد .


دانند.اماخداراشکرکردکهاومی

می
دهدآنهااورامذمتکنند،چونمیداندکهبیگناهاست.وباز


کندکهاجازهنمی

یانمی
وبازایوبباصراحتب
گذارند.وبخودمیگویدکهمردم


زند.واینکهآنهانامخوبیازخودبجانمی

دربارةسرنوشتوعاقبتشریرانحرفمی
مسوآهنوطالراازاعماقزمینبدستمیآورندولیحکمتراازکجابایدبدستآوردوفهمکجاستکهبهاین

توانآنرادرزمینپیداکرد.بنظرمیآیدکهازنظرهمة


توانخریدونهمی

صدایآهستهحساسباشد.نهآنرامی
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انسانها مخفیست.بعدبهایننتیجهمیرسدکهحکمتفقطنزدخداستوترسواحترامخدا آغاز بدست آوردن
حکمتاستوفهمداشتنیعنیازبدیدوریکردن .
فهمداشتنیعنیدوریکردنازبدیودرضمنبرایغلبهبرمشکالتبایدخدارادرزیباییشببینیم.باید
چشمانمانرویخداباشدودائمدرفکراوبمانیمتازیباییهایاوراببینیم.ببینیمکهاومحبتکاملوحقیقیاست،او
ونیست،اوبهعهدهایشوفامیکندوخیلیزیباییهایدیگر.حقیقتاًوقتیخدارادرزیباییش

حکیماست،اودروغگ
موآنوقتمیتوانیمدیگرانراازخودبهتر

هامیگردی

م،دردیگرانهمزیباییهارامیبینیم،چوندنبالزیبایی

ببینی
بدانیمبدوناینکهبرایخودماندلبسوزانیمویااحساسکمبود بکنیموحتیوقتیانعکاسزیباییخدارادرخود
گفتمنفقطیکچیزازخدامیخواهموآن


شودنهبهتمجیدازخود.داوودمی

م،دهانمانبهتمجیدخدابازمی
ببینی
).واشعیامیگفتبرایاینکاربایدچشمهاوگوشهایتراازبدی

ایناستکهخدارادرزیباییشببینم(مزمور:120
دورنگهداری.یعنیازبدیهابرداشتهبررویخدابگذاریتازیباییاوراببینی(اشعیاء:33.)12-11نخواهیممثل
کنعان،پسرنوحبدیهایدیگرانراببینیمیابشنویم.حتیاگرخداتصمیمبگیردبوسیلهعطایتمییزارواحشمارااز
بدیهشداردهد،نمیگذاردآنبدیدرمااثرکندبشرطیکهماهممثلاودربدیتعمقنکنیم.بله،فهمداشتن

یعنیازبدیدوریکردنوازبدیدوریکردنتنهابدینکردنبعنوانفاعلوبادستوپاوزباننیست،بلکه
زهست.ودرهرحالبدیباعثمیشودخداوزیباییهایاوازنظرمامخفیبمانند

بعنوانمفعولوباچشموگوشنی
واظطرابوشکبهسراغمانبیایندودرمشکالتماندستوپابزنیموغرقشویم.وقتیعیسیمسیحبهنتنائیل
بیند،آیانمیخواستکهاوازآنباالهمبرود؟حتماًمیخواستچونهرچقدر


گفتنردبانبینزمینوآسمانرامی
مانکهخودعیسیمسیحبودباالتربرویم،چیزهاییاززمینراکمترمیبینیممثل

ازایننردبانرابطبینزمینوآس
کنندوچیزهاییازآسمانرابیشترمیبینیممثلزیباییهای

کارهایشیطانکهدیدن آنهابارهایمارازیادترمی
تفاقمیافتند.البتهالزمنیست

خداوند،محافظتفرشتگان،وچیزهایروحانیپشتوقایعجهانیراکهدرایندنیاا
آنقدرآسمانیباشیمکهبدردزمیننخوریم،امابایدبخواهیموکوششکنیمکهدرراهباالرفتنازآننردبانباشیم .
دیدومیگویدوقتیکهپادشاهحزقیالمردهبودو


اشعیاءهمچشمشرویخدابودوجاللخدارادرهمهجامی

میدید.اشعیاء61:ویوشعوکالیبهمبرکترادرشهر
سختیهایزیادیبود،اوخدارابرتختشدرقدرتوجالل 
دیدندوچشمشانبرسختیهانبود.حزقیالدربیابانپرازاستخوانچشمشلشکرزندهرامیدیدوداوود


وعدهمی
بجایغولخطرناکهدفیرامیدیدکهبهاندازةکافیبزرگبودکهبتوانبهآسانیآنراموردهدفقراردادواصابت

بهآنحتمیبود.متأسفانهزنوشوهرهابعدازازدواجتازهعیبهایهمدیگررامیبینندولیآنچهمهماستواقعیت

عیبهانیست،بلکهدرتحقیقاتروانشناسیدیده اندکهدیدشخصازطرفمقابلاستکهمیزانشادیدرازدواجرا

ینمی کندنهوجودآنعیبها.البتهچقدرعالیستاگردیدشخصباواقعیتمنطبقبودههردوخوبباشند،امادید

تعی
بینانهتر که دیدی است که مرتب
مثبت داشتن از همسر ازدواج قویتری را ایجاد میکند تا دید به اصطالح واقع  
میخواهدطرفمقابلراامتحانکندتاعیباوراکشفکرده،بخیالخودآنرااصالحنماید.وقتیکسییاقوتیا

الماسحقیقیندیدهباشدویکبارآنرابدستبیاورد،طبیعیاستکهبخواهدآنراامتحانکندودرخلوصآنتحقیق
کند،امابعضیاززنوشوهرهابعلتکمیمحبتواعتمادوقتیبارهاوبارهاهمدیگرراامتحانمیکنندوخلوصرا

کنند،غافلازاینکهحتیالماسحقیقیهمهرچندمحکمترازشیشه

بینند،بجایاعتمادامتحانراسخت 
ترمی


می
استوآنرامیبُرَد،ولیخودشهمزیرفشارزیادویابوسیلةمخصوصیباالَخرهشکستهمیشودوایندلیلالماس

یاهمسرمیخوانیممرتبامتحانکنیم،برایاینکاربایدمرتباًدر

نبودنشنیست.وقتیبخواهیمکسیراکهدوست
کندوخداستکهاسراررامکشوفمینمایدووقتی


دالنرامحافظتمی

سوءظنونقشهکشیدنباشیم.اماخداساده
اومکشوفکند،چهکسیستکهبتواندبپوشاندویاانکارکند؟ 
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کسانی که خدا را نمیشناسند ،میگویند و میخواهند ثابت کنند که حرفهای او فقط حرفهای مثبت است و
خواندنحرفهایمثبتازنظرروانیکمکمیکندتاآرامشبگیریموبهرحالحرفهایاوراحرفهایکهنهوقدیمی

میخوانند.اماجالباینجاستکههمینمردمبهکتابهایپزشکیابنسیناویاکتابهایقدیمگیاهانداروییوغیره

ازرش زیادی میگذارند و حتی برای پزشکان متجددی که در اینباره مطالعه میکنند ارزش خاصی قائلند ،ولی
کتابمقدس را که میتوان بعنوان شاهکار روانشناسی شناخت رد میکنند .کتابی که دانشمندان موثر بودن

دستورالعملهایآنراهرروزبیشترازروزقبلکشفمیکنندهرچندکهبسیاریازمواقعبهآناشارهیاازآنقدر

دانینمینمایند .

هرچهخدارابیشتربشناسیم،بیشترمتوجةاهمیتاینموضوعمیشویمکهبایدقلبمانرامحافظتکنیمودر


اینراهاولینکارایناستکهراههایارتباطوجودمانرابهایندنیایگناهآلود،یعنی چشموگوشمانرامواظبت

کنیم.راههاییکهمطالبمفیدومضررایکسانجذبمیکنند.ایمانازشنیدناستوشنیدنکالمخدا.پسایمان

شود.ایمانهممثلمحبتوشادیمسری،زایندهوبارآورندهاست.ومیگوینداگر


ازدهانبهگوشمنتقلمی
کند،بهاحتمالزیادازشادیاوبهشماسرایتمیکند.در


یازشمازندگیمی
دوستیشادداریدکهدرمسافتکم
دنیای جسمانی چیزهای ناپاک مثل جِرمها (مثالً ویروسها) از طریق دهان به دهان و یا تنفس به تنفس منتقل
کپاکنمیشود،بلکهبر

میشوندوحتیدرتوراتهمنوشتهکهاگرچیزناپاکراپهلویچیزپاکبگذارید،آنچیزناپا

شود.دردنیایروحانیهمچیزهایخوبوبدهردومیتوانندمسریباشند.آنچهداخل


عکسآنچیزپاکناپاکمی
گوشمامیشوداگرناپاکمثلغیبتوصحبتهایمنفیباشدباعثناپاکیواگرکالمخداباشدباعثایمانو

آرامشمیشود .

اینفکرمیکردکهفهمداشتندوریکردنازبدیست،درعالمافکارشبیادروزهایگذشته

ایوبدرحالیکهبه
افتدکهدورازبدیبودومیگویدایکاشزمانقدیمبودکهخدابامنبودوفرزندانمدوروبرمنبودند.پاهایمرا


می
هافرارمیکردندوبزرگهاساکت


آمدمبچه

باکرهمیشستموهمهچیزبرایمبرکتداشت.وقتیازخانهبیرونمی
میشدند .بدوناینکه کسیبفهمد به یتیمان و بیوه زنان میرسیدم و فقیران را دادرسی میکردم .و در همه چیز

کامران بودم .هیچکس روی حرف من حرف نمیزد و چشم امید همه بر من بود .با ماتمیان ماتم میکردم و با
ترینآدمهاشدهام.


المثلهمهحتیپست

نمودم.حالچطورورقبرگشتهومنمورداهانتوضرب

شادمانانشادیمی
آبرویمرفتهودردوغممراگرفته.درحالیکهازبدیدوریکردموانتظارداشتمنیکوییراببینم،مصیبترادیدمو
حتیدیگرخداهمبهدعاهایمجوابنمیدهد .

راستیچراایوبوقتی  بیادروزهایقدیموچیزهاییکهازدستدادهبودافتاد،اصالاززنشودررابطهبااواز
چیزخوبییادنکرد.شایدزنشهنوزآنجابودواوراازدستندادهبودوآنهاهنوزدررابطةاشتباهشانادامهمیدادند.

عیسیمسیحمیگفتپادشاهیبودکهقبلازاینکهبهمسافرتبرودبهسهتنازغالمانشقنطارهاییدادتاباآنها

کارکنندوسودآنرادربازگشتبهاوبدهند.ازآنسهنفردونفرکارخودرادرستانجامدادند،امانفرسومبعلت
شناختاشتباهشازپادشاهکهاوراسختگیروبدخومیدانستازترسشکارشرادرستانجامندادوقنطارشرا

مخفیکرد،البدفکرمیکردکهپادشاهخودشجاییبهتربرایمخفیکردنقنطارهایشنداشت،وخالصهدرنهایت

همهچیزراازدستداد(اینغالمکهشناختدرستیازپادشاهنداشتاحتماالًازتهدلایماندارنبودچونبعداًاستاد
دوغالماولرابعنواناصحابدستراستومطیعخودوغالمسومرابعنواناصحابدستچپونامطیعخود
معرفیکردهرچندکههمهدرظاهرغالماناوبودندمتی:11.)06-31البتهدرهیچقنطاریبخودیخودضررنبود،
بلکهنفعوضرردردیدشخصنسبتبهصاحبقنطاربودودراعتمادواطاعتازاو.ایوبهمهنوزتصورکامالً
شفافودرستیازشخصیتخدانداشت.شایدبیناووزنشهماینمشکلوجودداشتکههمدیگرراآنطورکهباید
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نمی شناختندویابهتربگوییمازهمدیگرتصوراشتباهومنفیداشتند.ایندرموردخیلیاززنوشوهرهاهمصادق

روزبروززیادترمیکند.آنهادربارةبیاناحساساتشانباهم

استکهترسهاوبیاعتمادیهایزیادیفاصلهآنهارا 
العملدیگری،احساسواقعیخودرادرمیاننمیگذارندو


ستندوبخاطربرقراریصلحویاترسشانازعکس
صادقنی
رغمسعیزیادیکهمیکنند،ازدواجشان


دوعلی
درنتیجهدردعواهااحساساتمنفیوحلنشدهشانبیرونمیآی

بسرعتبسرازیریمیرود.حقیقتاًدیدمثبتوبامحبتشخصازطرفمقابلاستکهمیزانشادیدرازدواجرا

کندتادیدبهاصطالحواقعبینانةاو،


کندنهوجودعیبهاوایندیدمثبتازهمسر،ازدواجقویتریراایجادمی

تعیینمی
دهدکهباسوءظنبهدیگرانوحتیبهخدابایدخودومنافعخودرا


میادمی
چونمحبتسوءظننداردامادنیابهمرد
حفاظتکنند .
اند،بعلتبدبینیهاوکلماتدرد


همسرشانکرده
هافکرمیکنندبرای 

باتمامفداکاریهایی کهاکثرزنوشوهر
آورندهورفتارشان،بخصوصدردعواهاواختالفنظرها،هریک فداکاریهاوازخودگذشتگیهایدیگریرابحساب
عادتاومیگذاردتابحسابمحبتویاحمایتشازاو.واگراینفداکاریهابرایهمهانجامشود،همسرشهیچوقت

احساسنمی کندکهبرایاوبادیگرانفرقیداردودرنتیجهکارهایاوبرایشجنبهخصوصیندارندوحتیگاهی

حقطبیعیخودمیداند.آنوقتهردونهتنهامحبتوفداکاریدیگریراحقخود،بلکهکمترازحقخود

آنهارا 
ایوبهمقدرزنشرانمیدانست،همانطورکهزنشفقطقدر

بینندوتازهدرنظرخودطلبکارهممیشوند.حتماً 


می
ثروتاورامیدانستونهقدرخوداورا.شایدبههمیندلیلبودکهازخاطراتزمانهایشادبازنشحرفینزدویا

شایداصالًخاطراتشادیباهمنداشتند .
دانندوهرکسفکرمیکندکه


شانخودرامحوردنیامی
انسانهابخاطرخودخواهبودنوبخاطرطبیعتگناهآلود
بدیآنهاراگناهبخودبحسابمیآورند.و

حقشاستهمهبهاوخوبیکنند.پسخوبیکردنمردمراامریطبیعیو
گناه آلودهرکسبرایخوبیکردنبایدبرنامهبریزدوآنراباارادهانجامدهددرحالیکه
ازآنجاییکهدرایندنیای  
آلودماخودبخودآنراانجاممیدهد،بنابراینهرکسکارهای


عتگناه
برایبدیکردنهیچزحمتیالزمنیستوطبی
ماند.زبانازآنچهدرقلباستصحبتمیکندوبااینتوصیفجای


ادشمی
خوبخودشوکارهایبددیگرانی
ازدستیکدیگربسرمیبرندویادرتعریفازخود.اینکارمردمراموقتاً

تعجبنیستکهمردماکثراً یادرنالهکردن 
دهدچونازدیگراندلسوزیویاتمجیدمیگیرند.برایازبینبردناینفرهنگهمگانیدنیابایدبطور


تسلیمی
فعالومرتبقلبمانراتفتیشکنیموافکاروخاطراتمانراصادقانهوباکمکروحخدابیادآوریمزیراتنهاخداست
بیند،همهچیزرامیشنودوهردوطرفقضیهرابیطرفانهوحقیقیبیاد


داند،همهچیزرامی

کههمهچیزرامی
آورد.ایوبهمآنچهبیادمیآوردخوبیهایخودشبود.


می
آیند،شروعبهتفتیشخودمیکند.اوازخود


شجوردرنمی
ایوبوقتیمیبیندکهاعمالخوباوباعاقبتکار


میپرسدکهآیاچشمشناپاکبوده،دروغگفته،کسیرافریبداده،بخششنداشته،بابیعدالتیداوریکرده،ظلم

کرده،بجایخدابهپولواموالشتوکلکرده،ازبدبختیدشمنانششادشده،مهماننوازنبوده.آخرچهگناهیکرده؟
وبعدباخودبهایننتیجهمی رسدکهگناهینکردهاست.اودرنظرخودعادلبود.نفرچهارمیعنیالیهوکهازهمه

جوانتربودوبهاحترامبزرگ ترهاتابحالسکوتکردهبود،ازاینکهآنهاهرچندجوابیبرایایوبنداشتند،ولیاورا
داند.اومیگویدکه


شودکهخودراعادلمی

شودوازدستایوبهمخشمگینمی

شمردند،عصبانیمی

مجرممی
فقط ریش سفیدان و بزرگان حکیم نیستند ،بلکه هر کس میتواند از روح خدا حکمت را دریافت کند .او رو به
گویدخداشاهداستکهمننهطرفداریمیکنمونهتملقبلدم،ولیشمانتوانستیدایوبراقانع


نشکردهمی
دوستا
گوییپاکوعادلهستیوگناهینداری.توفکرمیکنی


کنیدکهگناهکاراست.بعدروبهایوبکردوگفتتومی
بتوانددرتوگناهیپیداکند.وفکرمیکنیکهاوبرایپیداکردنگناهدرتوسختمشغول

خدابایدخیلیسعیکندتا
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استوباچوبباالیسرتوایستادهومیخواهدتورااذیتکند.اینفکرتوکامالًغلطاست.خداازمابسیاربزرگتر

ختلفوباخوابورویاحرفمیزندولیماگوش

است.ماانسانهاهمةکارهایخدارادرکنمیکنیم.اوبامابطرقم

کنیم.وقتیخداماراتنبیهمیکندبرایایناستکهماازکاربدمانبرگردیموبرایخوبیخودمااستکهاینکار


نمی
ابدپسبخاطرترحمشخودشمارافدیهمیدهدوجانما

داندکهبدونکفارهانساننجاتنمیی


کند.امااومی

رامی
ایکهتازهبدنیاآمدهباشدمیشویم.دراینصورتخدابه


کند.آنوقتماعادلشده،مثلبچه

راتابهمرگتنبیهنمی
بینیم.چنینکسیمیتواندسرودخواناناعترافکندکهگناه


شادمانیمی
دعاهایمانجوابمیدهدوروی اورابا 

کرده،اماازاسارتگناهآزادشدهوازمکافاتنجاتیافتهاست.بخششهایخدایکبارنیستواومکرراً گناهانمارا
میبخشد .

چشد،گوشسخنانراامتحانمیکند.پسبیاییدمنصفانه


گویدهمانطورکهزبانطعمغذارامی

الیهوبازمی

حرف بزنیم .نه مثل ایوب که دنبال رضامندی خدا رفتن را بیفایده اعالم میکند .خدا همة اعمال ما را حتی اگر
مخفیانه باشد میبیند .او عادلاست ومطابقاعمال ما به ماسزا میدهد .و اگراو آرامی دهد ،کیست که بتواند
دانستکهباتوبهنکردنبهگناهانشاضافهمیکندوگرنهچهضرریبهخدا


گویدکاشایوبمی

مضطربکند؟ومی
بههمةصحبتهاگوشدادهبودوتشخیصدادهبودکهایوبازچهچیزبایدتوبهمیکرد،رو

میرساند.اوکهتابحال

گویدآیااینانصافاستکهتوخودراازخداعادلترمیشماریوباعادلدانستنخودخدارابرای


بهایوبکردهمی
موقدرتخداحرفمیزندواینکهاطاعتاز

بری؟الیهوادامهمیدهدوازبزرگی،حکمت،عل


المی
مشکالتتزیرسؤ
وداناترینانسانهانمیتوانندباحکمتخوداو

اوچهنتایجعالیدربرداردوهمهبایدترسواحتراماوراداشتهباشند
راتحتتاثیرقراردهند .
حرفهایایوبمرابیادداستانیانداختکهیکروزمالنصرالدینازهمسایهاشیکقابلمهقرضگرفتوبعداز
دوروزآنرابایکقابلمةکوچکبههمسایهاشپسدادوگفتقابلمةشمابچهآورده.چندروزبعددوبارهرفتو
قابلمهاشنشد.رفتپیشمالو
قابلمةدیگریازهمانهمسایهقرضگرفت.چندروزگذشتوهمسایهدیدخبریاز 
قابلمهاشراخواست.مالگفت متأسفمقابلمهسرزارفت.همسایهکهعصبانیشدهبود،گفتمردِحسابی قابلمهکه

ایکهبتونهبچهبیارهمیتونهسرزاهمبره.


؟قابلمه
حاملهنمیشود.مالگفتدفعةقبلکهشدچراهیچینگفتی

ایوبهموقتیثروتشمرتبزیادمیشد،هیچحرفینداشتتااینکهموضوعضررپیشآمد.البتههمیشهخداراشکر

داد،اماهیچوقتباخداجروبحثنمیکردکهچراوقتیاینهمه


دادوازاموالشبهفقرامی

کردوحتیقربانیمی

می
مردمدرفقرهستنداوآنقدرثروتمنداست.اینطبیعتانساناستکهپیروزیهایشرابنحویبهخوبیولیاقتخود
نسبتمیدهدوشکستهایشرابهدیگران،حتیبهخدا .

بارةخداگفتهبودکهصدایاوچقدرآهستهاست،کیستکهآوازپرجاللاورابشنود،منکهنمیشنوم.

ایوبدر
ناگهانگردبادیشدوازمیانگردبادخداوندایوبراخطابکردهوچنانکهعادتاوستسؤالراباسؤالیپاسخ
میدهدتاایوبرابفکروادارد.ایوبپرسیدهبودکهچراشخصعادلبایداینهمهسختیبکشدودرواقععدالتخدا

داندوخودراحکیممیپندارد؟مثلیکمردبایستتاباتو


پرسدکیستکههیچنمی

البردهبود.وخدامی
رازیرسؤ
حرفبزنم،وقتیمندنیاراآفریدمتوکجابودی؟آیامیدانیکهبنایآنرابرچهگذاشتم؟دریاوآسمان،ماهو

خورشیدوستارگانرامنآفریدم.آیابهامرتواستکههرروزصبحمیشود؟آیاازاعماقدریاوازآنچهدرجهنم

است با خبری؟ ایوب کمکم متوجه نادانیش میشود و میفهمد که برای عادل نشان دادن خود و جلب دلسوزی
دهدومیپرسدکهآیااز


االتشادامهمی
دیگران،در واقعبهخودشامتیازدادهوخدارامحکومکردهبود.خدابهسؤ
پردوآشیانةخودرادربلندیمیسازد؟آیاوقتوضعحملموجوداتدردستتوست؟تو


حکمتتوستکهشاهینمی
کهتصمیمگرفتیباخالقهمة اینهابحثکنی،پساولجواباین سؤاالتمرابده.ایوببهضعفونادانیخود
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االتشادامهمیدهدکهآیاتوقادریانتقامخود

کند.خدابهاومیگویدکهمثلیکمردبایستدوبازبهسؤ


اعترافمی
راازدشمنانتبگیری(اوحتینمیدانستکهشیطاندشمناصلیاو،همةاینبالهارابرسرشآوردهاستچهبرسد

توانیخودراازاینوضعهمنجاتدهیومیگویدکهچقدر


توانی،پسمی

؟اگرمی
بهاینکهبتواندانتقامشرابگیرد).
پرسدکهآیاتومیتوانیآنهارابهبندبِکِشی؟نه،کسینیستکهچنین


ترازاوآفریدهاستومی

مخلوقاتپرقدرت
ندجلویاینمخلوقاتمنبایستد،چطورمیتوانددرمقابلخودمنقد

شجاعتیداشتهباشد.پساگرکسینمیتوا

عَلَمکند؟هرچهزیرآسماناستازآنمناست .
صبرکردنوباحکمتوصداقتصلحآمیزسخنگفتنوعملکردناست.

بله،حقیقتاًدروقتسختیهاتنهاراه،
حکمتباکسیاستکهشدیداًدرسختیقرارگرفته،صدمهخوردهوایمانشهنوزتکاننخوردهاست .انگشتروی
دیگرانگذاشتن،بخصوصرویکسانیکهدرراسقدرتهستند،حتیاگردرستباشد،ضررببارمیآوردچونبیشتر

مکههمةداستانرانمیدانستیم.البتهدرموردخداچقدربیشترهیچکسقادرنیستکهاورابه

مواقعپیمیبری

اشتباهکردنملزمکند.خداازایوبدوسؤالکرد.سؤالاولاواینبودکهایوبخودشفکرکندکه آیافهمو
رسدپسنمیتواندخدارا


رسد؟واگرنمی

شبرابرباخداست؟ودوماینکهآیاقدرتوعدالتاوبهپایخدامی
دانایی
زیرسؤالببرد .
بهاعترافخدادرزمانایوبهیچکسمثلاونبودوحتیایوبکهعادلترینبوددرشریعتدرمقابلخداکم
آورد.درمورد یحییتعمیددهندههمکهضعفایوبراداشتوشککرد ،عیسیمسیحگفتکهازاوالدزنان
بزرگتریازیحییتعمیددهندهبرنخواست.امامانمیتوانیمبهاستنادایناعترافاتخداوندبهخوداجازةشکبدهیم

چوناوادامهدادکهکوچکتریندرملکوتخداازیحییبزرگتراست،زیراآنانیکه درملکوتخداهستندمجهزبه
باشند.بههمیندلیلایماندارانمیتواننددرسختیهابروندودرطیآناطمینانقلبیداشتهباشندکه


القدسمی

روح
دلیلیاستکهآنهانمیدانندوحکمتخداباالترازحکمتآنهاستاماشکیدراو،درعدالتاو،ودرمحبتاونکنند.

اولقرنتیان1112:ودومقرنتیان1 16-10:
البردهبود،ولیخدایکباروقاطعانهبهاونقطهضعفشراگفتکهمیخواستهخودرا

ایوبدوبارخدارازیرسؤ
عادلنشاندهدوخداراباحرفها یشملزمکندوتازهحتیازکاملبودنخداکهبگذریماینرسمیکرابطةصحیح
کرد.ایوببههرنحویمیخواستدرخدا


نیست.وایندرستبرعکسکاریستکهداوودکهمحبوبدلخدابودمی
احساسگناهایجادکنداماهدفداووداینبودکههمیشهخدارابااعمالوحرفهایششادکندودرواقعآنچهخدابه
گویدکههمیشهاورامیپرستدو


داوودبهخدامی
ایوبگفتداوودمرتببهخودشیادآوریمیکرد.مزمور 140

میستاید و هدفش این است که او شادمانبشود و در نتیجهخودش شاد خواهد بود.ایوب چشمش روی خود و

مشکالتشبود،اماداوودچشمشرویخداوجاللوقدرتاوبودواینهدف،آنهارامتفاوتمیساخت.دررابطهبا

ایوب،خدابرایدلیلقدرتشکافیبودیکیازمخلوقاتشرامثالبزند،اماداوودازمرحلةدالیلگذشتهبودوقدرت
دیدودیگربهدلیلنیازینداشت.تازهخودشدلیلمیآوردوتصویربزرگرادیدهبود.


وزیباییخودخداوندرامی
زدویاقدرتمالکیتواقتدارخودرابهاونشانمیدادچون


خدابایدبرایایوبازخلقتمثالمی
مزمور142 10:
تنهامالکیتواقتدارخدارامیدانست،بلکهجریانحیاتخداو

ایوبازاوشنیدهبودامااوراندیدهبود،اماداوودنه
هدفشراروزبهروزدراینخلقتمیدید.مزمور19 1:

دانیپسچرافکرمیکنیکهبایدهمةدالیلسختیهایترا


گویدکهخیلیچیزهاستکهتونمی

خدابهایوبمی

رامنعنتوانکرد.چهکسیمیتوانددرمقابل

د:میدانمکهبههمهچیزقادریوقصدتو
بدانی؟ایوببهخدامیگوی 

آنچهنفهمیدموازچیزهاییکهازعقلمفراتربودحرفزدم،اماحاالمیخواهمازتو

توخودراحکیمبداند؟مندربارة
بپرسموازتوتعلیمبگیرمچونازتوشنیدهبودم،امااآلنتورادیدموازخودمکراهتدارمودرخاکوخاکسترتوبه
______________________________________________________________________________
17


زندههابارورند


کند،حکمتاسماورامشاهدهمینماید.میکا6 9:بهاینترتیبایوبفروتن


کنم.بلهوقتیکهآوازخداوندندامی

می
البردهبودتوبهمیکند.اوبهنیازهایخودکهماورایپول،ثروت،احترامو

میشودوازاینکهعدالتخدارازیرسؤ

میشناسد.اماسهنفرازآنچهارنفرکهبه
مقامبودپیمیبرد.ایوببااینسختیهاهویتونیازهایروحانیخودرا 

میشوندچونتعلیمآنهاتعادلنداشتوتأکیدآنهابراینبودکهکسی که
دیدنایوبآمدهبودندباعثخشمخدا  
موردتأییدخداستبایدازبرک اتوثروتفراوانایندنیابرخوردارباشدوگرنهدرگناهاست.هنوزهمکسانیهستند
کهاعتقاددارندایمانداراننبایدزحمتیبکشندوبایدازهرنظرمرفهباشند.البتهدرستاستکهبرکاتخدابرای
فرزندانشبسیاراستوبرکتخدازحمترااضافهنمیکند،یعنیبرکاتاوبخاطرزحمتکشیدنمانیست،اماالزمة

کنندوخدااجازهمیدهدتابا


شبیهمسیحشدنگذشتناززحماتاست.زحماتیکهشیطانودنیابرایماایجادمی
دهد،کمکمشبیهاوشویموقلبمان


گذشتنازآنهاواعتمادبهاینکهاودستدردستماراازآنمشکالتعبورمی
آییم،برکاتخداسرازیرمیشوند.مسیحگفتزحمات


چسبد.ووقتیازآنمشکالتوفادارانهبیرونمی
بیشتربهاوب
ت،امامنبرهمةآنهاغلبهکردهام.قلبخدابههمهنزدیکاستچوناوبخاطرهمهجانخودرا

برایشمابسیاراس
برصلیبدادولیقلبکسانیبهاونزدیکاستکهبیشتربخاطرمحبتاوزحمتدیدهباشند.آنکهبیشترمحبت
میکند،بیشتربخشیدهشدهومحبتخدارافهمیدهوچشیدهاست .

دراینگفتوشنودهاایوبدرحدودنُهبار ،الیفازسهبار،بلددسهبار،سوفردوبار،الیهویکباروخدایکبار
ولیاشتباهاتخودرانمیدید.الیفاز،بلددوسوفرعقیده

ایوبهرچندمشکالتزندگیشرامیدید

صحبتمیکنند.

داشتندکهمشکالتایوببعلتگناهاوبود،درحالیکهاعتقادالیهواینبودکهمشکالتایوبآزمایشیبرایاوبود.
دیدآنهابهمشکالتزندگیمثلاینبودکهآنهارادراتاقیتاریکبایکفیلگذاشتهباشندوازهریکبپرسندفیل
چه شکلی است .آنکه دستش به پای فیل میخورد میگوید شبیه یک ستون است و آنکه دستش به خرطوم او
رسدمیگویدشبیهیکبادبزناست.درحالیکه


نرموآنکهدستشبهگوشاومی
خوردمیگویدشبیهیکلولة 


می
تنهاییحقیقتکاملرانمیتوانستبیانکند.بعالوهدررابطهبا

راستمیگفتندولیهیچکدامبه

همةآنهاتقریباً 
ایوبمسئلهبهسادگیمعمایفیلنبودوانگیزةدوستانشهمکهداوریکردنایوببود،دربیانعقیدهوبیان
تجربیاتشانمطرحبود.شایددلیلآمدنآنهااعتقادشانبهاینبودکهیکایماندارحقیقینبایدمشکلیداشتهباشد.و
شایدآمدنآنهایکرسمفامیلیوفرهنگیبودویاکنجکاویشانآنهارابدانجاکشانیدهبودوشایدهمفقطآمده
ایوبعقدههاوحسادتهایخودراارضاءکنند.اماببینیمخدا بهایوبوبهآنهاچطورنگاه

بودندکهباداوریکردنِ 
میکند .

خداباایوببطورجدیبرخوردکردوچشمهایاورابهناتوانیواشتباهاتشبازکردتابجایاینکهدرمشکالت
خدارازیرسؤ الببرد،اولدنبالاشتباهاتخودبگرددواگرمشکلبخاطرگناهشنیست،باایماناستقامتکندتا
صحیحنداشتندوادعامیکردندکهدلیل

مشکلبگذرد.خداازالیفاز،بلددوسوفرعصبانیشدچونکهدربارةخدادرک
همهچیزرامیدانند.امااوازالیهوعصبانینشدچونالیهوازهمهبیشترحقیقترابیانکرد.اومثلبقیهفقطبهاین

اکتفانکردکهبهایوبدرموردگناهشودرموردتنبیهخدابگوید،بلکهتأکیداوروینقشةنجاتخدابودکهناشیاز
محبتورحمتابدیاوست.اشعیا3411-14:آنوقتخدابهآنسهنفرگفتکهنزدایوبقربانیبگذرانندوبهایوب
وبةایوبومهربانیاوبودکهمیتوانست

گفتکهبرایآنسهنفردعاکندتاموردغضباوقرارنگیرند.بخاطرمیوةت
عدازتوبةایوب(ایوبیعنیتوبهکار)

برایوبنفعکسانیکهصبراورابسرآوردندکاریمثبتانجامدهد.درواقعخداب
ازاوبعنوانکاهنوشفیعبرایآنسهنفراستفادهکرد.ایوببعدازاینکهشفیعخودراشناخت،خودتوانستشفیع
شود.ایوببعدازتجربةشخصیباخداوروبروشدنبااوبهقدرتاوونیازخودبهاوپیبردواعترافکردکهاوقادر
بههرکاریستوفروتن شد.آنوقتدوستاناوبهپیرویازاوازاشتباهاتخودتوبهکردندوخداوندآنهارابخشیدوبه
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ایوبآنقدربرکتهایمختلفدادکهآخراوبیشترازاولشمبارکشد.وباآلخرهایوبدرسالخوردگیوفاتیافتدر
حالیکهیادگرفتهبودکهنگذاردمصیبت،دلتنگی،جفا،قحط،عریانی،ومرضهیچکداماوراازمحبتخداوازایمان
واطاعتازاوبازدارد .
واقعاً دعا برای همدیگر چیستو چرا قدرت دارد؟ خیلی وقتها صبح زود بیدار میشوم وبه خدا میگویم که
خاصیبرایشخصبخصوصیایجادمیشود.عیسیمسیحهم

میخواهیبرایکهدعاکنموآنوقتدردلمدلسوزی

وقتیبهشهرمحبوبشمی رفت،نگاهیبهآنشهرکردودلشبهحالمردمآنجاسوخت.اگرهرروزبادعاوروی

هتنهاخستهنمیشویمبلکهچونخدا

نقشةخدازندگیکنیم،وهرروزآنچهخدابرایماندرنظرگرفتهانجامدهیم،ن
کهمحبتاستدرمیانآناست،میتوانیمبادلسوزیبرایدیگراندعاکنیم.بعبارتیهرچهبیشتربامحبتخدا

زندگیکنیم،کارهایماندرردیفبانقشةخداستومتقابالً هرچهکارهایمانمنطبقبانقشة خداست،با محبت
بیشتریزندگیمیکنیموزندگیمانبرایدیگرانثمربخشاست .

راستیباآل خرهبرسرزنایوبچهآمد؟آیاهفتپسروسهدخترزیباییکهخدابعدازهمةاینوقایعبهایوبداد
ازهمانزناولبود؟آیاآنزنایمانآوردهبودویااصالًآنزنرفتهبودوخدابازنایمانداریایوبرابرکتداده
توبه هایایوببرایگرفتنزنبیایمانبودکهآنهمهمشکالتخانوادگیوفرزنداندوراز
بود؟وشایدهمیکیاز 
راینبارهزدهنشده،امامیدانیمکهامیدوایمانایوببهشفیعش

خداببارآوردهبود.حتماً اهمیتینداشتکهحرفید
بودکهصبروایمانبیشتراوراببارآورد.ومحنتاومحبترادراوایجادکردکهتوانستبرایآنانیکهاورامحکوم
هایزندگیشدرآخرکارپیداستکههمسریخداترسبااوهمسفرمیبود .


نددعاکندوازبرکاتاوومیوه
میکرد

 بله،برایمردعادلدرایندنیازحمتفراواناست،اماآنچهاودرضمنطوفانهایزندگینیازدارددروحلهاول
وفانهاچیستویاآنهاازکجامیآیند،بلکهنیازاولیةاوایناستکهخداوطریقهایاو

ایننیستکهبدانددلیلآنط
رابشناسدوبداندکهفیضاوبرایشدرهرشرایطیکافیستچونفیضازنقرهوطالبهتراست(امثالسلیمان
تازکجاسرچشمهمیگیرند.اگرگناهیبودهتنبیهیاست،اگر

)آنوقتاستکهمیتواندتشخیصدهدمشکال

111:
ددرایمانبودهآزمایشاستوهرگاهکهمطابقنقشهایکهخدابرایزندگیشداردعملنکندهمبرکت

نیازبهرش
شیازانجامنقشهخودشراسببمیشود.انسانهمةاطالعاتراندارد.

آنراازدستمیدهدوهممشکالتنا

اومحدوداست.خداهمهچیزرامیداندوماانسانهستیمواطالعاتمانمحدوداست.در

بخصوصاطالعاتروحانی
هایمختلفمیکنیم.فرضکنیدازشمابپرسمیکبعالوهیکچند

تاطالعاتماننتیجه 
گیری

نتیجهبستهبهمحدودی
شدهدرصورتمسئلهدرستبنظرمیآید،امااگر

گوییدمیشوددو.البتهاینجواببااطالعاتداده


شود،شمامی

می
مناطالعاتبیشتریبهشمابدهمچطور؟مثالاگربگویمآن یکِاولسیباستویکِدومپرتقال،آیاآنوقت
دبگوییدیکسیبویکپرتقالمیشوددوسیبیادوپرتقال؟البتهکهنه.پسدراینجابااطالعاتبیشتردر

میتوانی

وجودداردیعنییکبعالوهیکمیشودیک.

صورتمسئله،میتوانگفتدریکسیببعالوهیکپرتقالیکسیب

الوهیکپرتقالچندسیبشیرینمیشود.جوابصفر

کنمومیپرسمکهیکسیبترشبع

بازاطالعاترادقیقتر 
می
العاتدقیقترازمسئلهمیتوانبهنتایجمختلفرسید.

استیعنییکبعالوهیکمیشودصفر.پسباداشتناط

چنانکهدراینجادیدیمیکبعالوهیک،یکباردو،یکباریکویکبارصفرشد.بههمیندلیلاستکهداوریفقط
مخصوصخداست.چونتنهااودانایکاملاستوهمةاطالعاترادربارةهمهکسوهمهچیزدارد.آنچهاواجازه
تریننتیجهرامیدهد.شرایط


آنبرایآنهابهتریناستودرست
دهد درزندگی فرزندانشاتفاقبیفتدعلیرغمظاهر 
ایوبهمازاینقانونجدانبود .
مثلبقیةکالمخداداستانایوبهمتنهایکداستاننیست،بلکهآنقدرزندهوعملیستکهآنرادرزندگیمان
خودرادرمشکالتعجیبوغیرقابلتوجیهمیبینیم،بایدببینیمچطوردرمقابلآنهاعمال

تجربهمیکنیم.وقتی
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داآموختهایم.شریراندهانشانبهآسماناستوعادالنچشمانشان.

العملهاییرانشانبدهیمکهازکالمخ
عکس 

رواعتمادبهخودباخداحرفمیزنندوانتظارپاداشدارند،اماعادالنچشمبهاودوختهوبافروتنیو

شریرانباتکب
کهباعثمیشودخدامارانجات

برانتظاررحمتاوونجاتشرامیکشند.مزمور113،3-1:مزمور239-2:چیزی

ص
اینرحمتراامیدمابهجریانمیاندازد،

بخشدوعادلمیگرداند.


دهدرحمتاوستوبخاطررحمتشمارافیضمی
چنانکهایوبهماینرحمتراباامید بدستآوردودرجاییکهنزدیکبودپایشبلغزدومثلشریرانباخداصحبت
بودوبامرگدستوپنجهنرممیکرد،

کند،خداونداوراملزمکردهبهتوبهآورد،اوراکههمهچیزشراازدستداده
گردانیدوآخراوازاولشمبارکترشد،چونکهاعتماداوبرخداوندبود.ایوببعدازاینماجراصدوچهل

زندهوپربار
سالدیگرزندگیکردوتانسلچهارمشیعنینوه،نتیجه،نبیرهوحتیندیدةخودرادیدودرپیریوسیریبه
ابدیتپیوستوعاقبتبهخیرشد .
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