ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره رﻧﺞ ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﺞ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺟﺎزه وﺟﻮد رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣ دﻫﺪ؟ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ

ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺨﺼ و اﺣﺴﺎﺳ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ ار رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺎ را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ؟

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﻗﺘ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع رﻧﺞ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾ ﻧﺘﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم

اﯾﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺰارﺷ از ﺑﻬﺸﺖ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ رﻧﺞ ﻫﺎی اﯾﻮب را ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ رﻧﺞ اﯾﻮب ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ اﯾﻮب و
ﻧﺰدﯾﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ رﻧﺞ ﻫﺎی
اﯾﻮب را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دادﻧﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤ او
اﻣﯿﺪ دارد .اﯾﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﻟﯿﻞ آن رﻧﺞ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘ ﻫﺎ را در آن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ،وﻗﺘ
اﯾﻮب ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮد ﺳﻮت ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮت اﯾﻮب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻮد را ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﻤ داد .ﺑﻠﻪ ﺑﺮ روی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺪا ﺣﺘ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ
ﮐﺮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻫﺪاف او ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ اﻧﺴﺎن ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻧﺞ ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل دﯾﺮی از رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده
ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺳﺰا زﻧﺪاﻧ ﺷﺪ اﻣﺎ در آﺧﺮ ﺻﺒﺮ او ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻄﻒ اﻟﻬ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨ ﯾ ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪ .او در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﻗﺤﻄ ﺑﺮای آذوﻗﻪ ﯾ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎم اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﺨﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻨﻌﺲ
اﺳﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺷﻤﺎری را از ﻣﺮگِ
ﻧﺎﺷ از ﮔﺮﺳﻨ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ .ﭘﺲ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.او ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺧﯿﺎل آﻧﻬﺎ آﺳﻮده ﺷﺪ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۵۰آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ .(۲۱

روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  ۲۸ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دارﻧﺪ دﻟﺪاری ﻣ دﻫﺪ» :و ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺑﺮد ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ او را

اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ« )روﻣﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۸آﯾـﻪ  .(۲۸ﻣﺸﯿـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﻤـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎت زﻧـﺪﮔ ﻣـﺎ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ درد و رﻧـﺞ،
وﺳﻮﺳﻪ و ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

داوود رﻧﺞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ رﻧﺞ ﻫﺎ در ﺳﺮوده ﻫﺎی او ﻣﻨﻌﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
درﻣــﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼــﻞ  ۲۲ﻣــ ﺧــﻮاﻧﯿﻢ» :ای ﺧــﺪای ﻣــﻦ ،ای ﺧــﺪای ﻣــﻦ ،ﭼــﺮا ﻣــﺮا ﺗــﺮک ﮐــﺮدهای؟ ﭼــﺮا دور
اﯾﺴﺘﺎدهای و ﻧﺎﻟﻪام را ﻧﻤﺷﻨﻮی و ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻧﻤﺷﺘﺎﺑ؟ ﺷﺐ و روز ﻣﻧﺎﻟﻢ و آراﻣ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﮐﻨ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻮ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دادی؛ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮﻣﯿﺪ و
ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﭘﺴﺖ ﺷﺪهام؛ ﻣﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآورﻧﺪ .ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮار و
ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪهام .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎن ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ
دارد؟ اﮔﺮ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ دارد ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻧﻤدﻫﺪ؟«

اﯾﻨﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن رﻧﺞ ﻫﺎی داوود ﻧﺮد ﺑﺮای او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ راز ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ .او
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻘﺪس و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣ داﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ،ﺗﺮس ،ﻧﻔﺮت ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨ وﺟﻮد
ﻧﺪارد زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣ داﻧﺪ؟ داوود ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ» ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ ،دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر و ﺷﺮور ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﻬﺎ
و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﺳﻮراخ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻓﺮط ﻻﻏﺮی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ دﯾﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺧﺖ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ردای ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ«.

آﯾﺎ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮاب داوود را داد؟ ﺑﻠﻪ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ از ﻧﺴﻞ او ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ رﻧﺞ اﺟﺪادش را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ .دﺳﺖ و
ﭘﺎی او ﺳﻮراخ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﻫﺎی او در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﺎره ﺷﺪ .ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴ
اﺳﺖ ﮐﻪ داوود ﺳﺮوده ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐﺮد» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهای؟«
ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ داوود ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﮔﺮﺳﻨ ،ﺗﺸﻨ ،وﺳﻮﺳﻪ،
ﺧﺠﺎﻟﺖ ،آزار و اذﯾﺖ ،ﺑﺮﻫﻨ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اﺳﺘﻬﺰا ،ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ و ﻣﺮگ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﯾﻮب را ﺑﻪ آروزی ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ » ای ﮐﺎش ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺷﻔﯿﻌ ﻣﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘ ﻣداد .آﻧﺎه ﺗﻮ از
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪی و ﻣﻦ از ﺗﻮ وﺣﺸﺘ ﻧﻤداﺷﺘﻢ .آﻧﺎه ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ
ﺑﻮﯾﻢ؛ وﻟ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ« )اﯾﻮب ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳۳ﺗﺎ .(۳۵

ﺑﺎور ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد ﺷﯿﻄﺎن و رﻧﺞ و
ﻣﺼـﯿﺒﺖ ﻫـﺎ را ﺑﺪﻫـﺪ .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺧـﺪاﯾ را ﺧـﺪﻣﺖ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ زﻧـﺪﮔ ﮐـﺮد و ﮔﺮﺳـﻨ،
ﺗﺸﻨ ،وﺳﻮﺳﻪ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ،آزار و اذﯾﺖ ،ﺑﺮﻫﻨ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اﺳﺘﻬﺰا ،ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ و ﺣﺘ اﻋﺪام را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻬﺎﯾ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن و رﻧﺞ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از او ﺳﻮال ﻣ ﺷﻮد ،ﺧﺪای ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ
ﺻﻠﯿﺐ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه!«.

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ » ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮدهای؟ « دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در رﻧﺞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﻄﻒ و ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
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