
 

 ۲۷ـ ۱۹، ۱۹ایوب  من زنده است یدانم که ناج  یم

آنان  محرماِن رازم جملگی از من بیزارند،

دارم بر ضد من  که دوستشان می 

پوستی بر استخوان بیش ۲۱ .اندبرخاسته

بر من  ۲۱ .به تاِر مویی بندم و بس  نیستم؛

ترحم کنید! بر من ترحم کنید، ای دوستان  

  .زیرا که دست خدا مرا زده است !من

آیا  کنید؟جفا میچرا همچون خدا بر من ۲۲

  اید؟از خوردن گوشت تنم سیر نشده 

 !شدکاش سخنانم نوشته می»23

کاش با  ۲۴ !گردیدکاش در کتابی ثبت می

ای تا به ابد بر صخره قلم آهنین و سُرب، 

 .“مدافع دانم که  اما من می25 !شدَحک می

خواهد     و در آخر بر زمین  من زنده است،

نم اینچنین  پس از آنکه پوست ت۲۶ .ایستاد

با این همه، در جسم خویش خدا را  بگندد،

 .و چشمان خودم بر او خواهد نگریست، نه دیگری  آری، من خودْ او را خواهم دید،۲۷ !خواهم دید

 !تاب استو دلم در اندرونم چه بی

 

  یبه زمان دارد تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده بود فکر کند. هر کس ازیمبتال شده باشد ، ن یسرنوشت سخت ا که ب یهرکس

نشان     ندهیکنند و راه حل به آ انیبخش را ب یدارد که بتوانند کلمات تسل ازین یداشته باشد به افراد یکه سرنوشت سخت

تنها   یدر سرنوشت دشوار هستنداز مردم مجبور  یاریکه   بس است کرونا  ریگفاجعه همه   نیبزرگتر نیا دیبدهند. شا 

    انشیبرا تنها بودند و کسی نداشتند که   یحتی در آخرین ساعت  گذاشتند یروس کرونا در ودلیل فر ها که به چند ن بمانند.

 یشت سختکه سرنو م یشو  یآشنا م وبیدر متن خطبه امروز با ا  و تنها فوت کردند.   دندی. آنها  تنها رنج کش.کردنددعا 

 ریسرنوشت سخت او را به شدت تحت تأث نیاست که ا لیدل نیبه هم قا  یدق دیبود. شا  هخداپسند ی مرد وب یداشت. ا زین

هنوز   خدا ا یاز خود  بپرسد: آ یستیسوال گذاشته بود. او با  ریاو را ز مانیسرنوشت دشوار، ا لیبه دل چراکهقرار داد.  

 من انجام دهد؟ یبرا یکار بد دادخدا قرار  ا یهنوز وجود دارد؟ و آ یخدا حت ا یهم من را دوست دارد؟ آ

 

 صحبت طانیبا شدر آن زمان آنسان افتاده بود. خدا دیده اتفاق   پنهان از   کی . شده بود آغاز در بهشت  وبیداستان ا

 پر افتخار   که  اعالم کرد طانیبود و به ش نودواقعا  خوش  آن ایوب. خدا از بود ایوب  رد آن گفتگو در مو ع موضو    کرد.  

 یخوب م یلیخ  زیقلب انسان را ن طانیکند. ش دییتا  نگونهیرا ا وبیخداوند از ا شیخواست ستا  ینم طانیبود.  ش ایوباز 

و شرط   دیق یب وب یا عشق و  !ی تو به او برکت داده ا رایز می کرد پرستش پاسخ داد: "او فقط تو را  طانیشناسد. ش

 یخوب عقلاو با    دید میو سپس خواه یبردار ی. هر آنچه را به او داده ابود توبراساس معامله با  یک  ن عملآن    .بودن

 طانی. خدا با شه بودافتاد کننده درک رقابلیخدا گذاشت. و بعد اتفاق غ شیپرا چالش  نگونهیا طانی. "  شنخواهد ماند یباق

  وحشتناکبود. اتفاقات  خبر یو خدا ب طانیش نیب  قرار  آن  از  وبی. و ابود هاتفاق افتاد انهیمخف نها یتجارت کرد. همه ا

    که  ی.  و سوالکان پذیر نبودامآن اتفاق  ورصرفت که ت   بینآنقدر زود از     وب یاروت ث. یگریپس از د یکیافتاده بود. 

 ؟ دباشباعث آن شده  یچه کس ا یکردم؟"  ی"من چه اشتباه   بود  نیاایوب آمد  شیپ

 

  طانیش نی... بنابرا»٬!گرفت، نام خداوند متبارک باد آن را و خداوند  آن را داد  خداوند   »است ... رینظ یب وبیپاسخ ا

: ”تا و گفت در خواست کرد خدا  پیشرا   یمصاحبه ا گریبار د یشود. و  میخواست تسل ینم طانیشده بود ... اما ش غلبه

بوده   ریتأث ایوب لیوسا  یرو فقط بر یرنجها  نیدارد. تاکنون ا د ی، هنوز ام کند حفضخود را  یكه انسان زندگ یزمان

 یزندگ مراکزدر  انسانخود را از دست خواهد داد! "بدن  مانیس کند ، سپس او الم ش رانبد ضربه ها است اما اگر 

شوند.    شیافزا  دیترد ا ی یبرد ... پس تلخ  ی، کل فرد رنج م ردیگ یمورد حمله قرار م کسیبدن  یاست. در واقع ، وقت

خاراند. تنها  ی خود را م یخاکستر خود نشسته و زخمها  ی رو نج  بدن   برخورد شود و او ر نیبر هم وبیا هباالخر

هم  باشد. او فقط او   طانیمورد ابزار ش نیرسد او در ا  یمانده بود همسرش بود ... و به نظر م یاو باق یکه برا یزیچ 

تو   آیا  .. "داد خپاسایوب کند.    یکش کرد که خود  یم پیشنهاد به او  نیکرد و همچن یم قیرا به انکار خدا تشو

سر ایّوب آمد، او  با همٔه این مصیبتها که بر  «خواهی که ما چیزهای خوِب خدا را قبول کنیم و چیزهای بد را نپذیریم؟می

 .برضد خدا چیزی نگفت

 



خواهد به ما   یم  وبی:  داستان ابیاموزدخواهد به ما   یداستان م نیا یزیچه چ  میو بپرس  میمکث کن دیمرحله با  نیدر ا  

بلکه خداوند    میکن شیافزا ا ی د دوح مخود را  یزندگ می توان یدارد.  نم راختیادر مورد ما انسان ها که تنها خدا   ندیبگو

 یماریتواند مانند ب یم نیروند. و همچن یم نیو ثروتمند در چند لحظه وحشتناک از ب ریفق ،و گناهکاران مومناناست.  

رنج  یگذارد. وقت یسوال م ریانسان ز موجودی یها  ه یشده بود و پا  متوقفکرونا رخ دهد. ناگهان همه جهان  ریهمه گ

کند.   یاوقات بد را انتخاب نم نیاو رغبت  لیبا م یکس   چیزند. ه یفرد ضربه م زند ، به کل یشخصا  به ما ضربه م

بد اتفاق افتاده بود. رنج   طیشرا نیرا اچ  میدرک کنو  مینیتا بب میبه پشت صحنه نگاه کن میتوان ینم ی، ما حت نیعالوه بر ا

  میتوان یدارد.. ما نم راختیادر  تنهاییخداوند به   امر آشکار است که   نیما پنهان بماند. در ا دیاز د دیو سرنوشت بد با 

که کدام   میریبگ میتصم ی محدود زانیبه م میتوان ی. ما فقط ممیریبم یو چه زمان میکن یچه موقع زندگ میریبگ میتصم

 .میداشته باش یو احساس خوب  میموفق باش میتا بتوان میکن یرا ط رها یمس

 

ماند. و    یحاکم جهان م یخداوند به تنها  تیچراکه در نها   زند یاست و سرنوشت ما را رقم م، خدا در بهشت  تیدر نها 

همان اصول    دیمانده بود. شا  راختیا در  زیخدا ن وبیا یاست. در زندگ عادالنه یخدا به تنها   است  یقاض یخدا به تنها 

انجام دهد. و   دینبا  یچه کار ا یانجام دهد باید  یچه کار میی به خدا بگو میتوان ینم. ما اموزدیبه ما ب  وبیاست  که داستان ا

خاکستر ، حداکثر در آن زمان مشخص   بهجمل صدق شود:   خاک به خاک ، خاکستر  نیما ا یحداکثر  در مورد زندگ

  ی. ما ممیانجام ده ودخ  یدر زندگ یادیز یکارها  میتوان یدر مورد ما دارد. ما م زیحرف را ن نیشود که خدا آخر یم

صدق خواهد   زیکلمه در مورد ما ن نی، ا انیدر پا  ماریب ا ی. سالم میشو ریفق ا یثروتمند  میتوان ی. ما ممیموفق باش میتوان

داد که خدا   یاست که او اجازه م نیا وبی. خاک به خاک خاکستر  به خاکستر. و بعد؟ نکته جالب در مورد داستان اودب

. و دوستانش خود یسالمت یشده بود. حت دهیبرچ  وبیا  یکرد. تمام زندگ دایجا خدا  هیعل دیو ترد  اکش طانیعمل کند. ش

را ز دست   مانیوسوسه بزرگ بود که ا طیشرا نیمرتکب شده بود. در ا یتباهزدند که او احتماال  اش ادیدر گوش او فر

واضح غالبا     طانیش،  متفاوتهای  و جنگ  اوانفر یکند.   با رنج ها  یم شیافزا  یادیکار ز طانیما ش یا یدهد.    در دن

 یوجود دارد. ب یادیز ینفرت وجود دارد ، جنگها  کند. یبلند صحبت م یبا کار خود با صدا طانیتر از خدا است. ش

 .  مینیاگر او را نب یحت  میداشته باش مانیبه او ا  دیگناه وجود دارند. و خدا؟ ...  ما با   یب یو مرگ ها  یعدالت

هرگز    وبیدوستانش، ا یبر خالف تمام گفتگو  .   میکه سکوت بمان باشد رتهبداد که در زمان رنج  حیتوض وبیکتاب ا

  دانم که من می آمده باشد. " زین دیتواند از عهد جد یکرد که م یم انیرا ب زیکلمات شگفت انگ نیگرفت. و ا دهیاز خدا ند

به  خدا   مانیخود ، هرگز از ا میوخ  ت یبا وجود وضع وبی! «ا.خواهد ایستاد   و در آخر بر زمین  من زنده است، .“مدافع

خواهد سخنانش نوشته شود و گواه محبت خداوند   یداشته باشد. او م مانیخواهد فقط به خدا ا ی. و او نمدکش  یدست نم

 یاعمال م طانیاعالم شود  و بر خالف شواهد ش ا یبه همه دن دیرا با  نی!" امن زنده است .“مدافع دانم که من می باشد. "

... و   یمن ، چرا مرا ترک کرد یمن ، خدا ی"خدا  عیسی گفت بود. بیصل ی رو یسیع کالم  هیشب وبیا کند. سخنان

  یاو نم ندیرا بب یسیتوانست ع یهنوز نم وبی." اسپارمی دعا کرد: من روح خود را به دست تو م نانیبا اطم یسیسپس ع

  قانعاز محبت خدا  وبیا  طانیبا وجود عمل شاما  جاد خواهد کرد.  در دنیا ایشکل   نیبه ا برنامهکه خدا  ندیتوانست بب

من زنده   یدانم که ناج  یمن م:  » داد تشهادبه همه دنیا  و .  رفتیخوب و بد پذ ی.  .   او عشق خدا را در روزها ده بود ش

.   شده بود  لینعمت بخشنده خدا به انسان تبد نیا یسیداشت. در ع نانیجنبه در مورد بخشنده خدا اطم نیبه ا وبیا »  است.

 ستین یفقط انسان یسیع رایز میکن یم دل جویی یسیع  نیگرفته شده اند. ما در ا   یسیع نیمردم   بارها و بارها از هم

تا با حضور   آمددهد ، بلکه  حیامد تا رنج را توضی.  او نبود.  امدهیرفع درد و رنج ن یما  است. "او برا انیبلکه خدا در م

 خود آن را پر کند."

 

کتاب   ییجواب ها  شه یدارند. اما ما فقط هم  حیکرده اند آن را توض یسع ا ینگاه کنند  بیپشت صل کرده اند   یسع یاریبس

گناه   کار را به خاطر نیما انجام داد. او ا یکار را برا نی:  او ار استزی رتا عب این جواب . و  میکن افتیمقدس را   در 

هفته ها   نیما و خدا دوباره برقرار شود. اگر در ا نیب مشترک. تا میکن یم زندگیکار را کرد تا ما بتوان نیما انجام داد. او ا

بود. بلکه   فتادهیناتفاق  یبه طور تصادف   یسیشود که مرگ ع یم یادآوری، بارها و بارها به ما  م یکن یرویپ حیاز  مس

انتخاب کرد. در   نانیو با اطم انهراه را آگاه نیبا اشک فراوان  برد. اما خودش ا حیمس یسیبود که ع یریمس بیصل

. تمام نفرت از جهنم  کرد  جنگ یسیضد ع    ش موجودبا تمام  طانی.  شمبایستی  متناقض بزرگ را  ی ما رو به رو بیصل

داشت بر  اریکه در اخت ییبا تمام قدرتها  طانیوارد شده بود. اما  ش  یسیبر ع  یاسیقدرت س نیو همچن ا یدن  تشرار و 

بر  یینها  یروزیو در بدن   او ، پ یسینفس پروردگار ما ع نیرخ   داد. در آخر یگریغلبه نکرد. . . اما اتفاق د یسیع

از مرگ  یسیع امیا قرا ب نیگرفت. و ا یرا جشن م طانیبر ش یروزیپ بیصل قیمهر و موم شده بود. خدا از طر طانیش

 نیمن زنده است. آم یدانم که ناج  یکرد. من م یم دییتأ 


