چرا در دنیا عدل و انصاف نیست؟
پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی
بخش 4
" ظلمهایی را كه در زیر این آسمان میشد مشاهده کردم ".جامعه 1 :4

الف -واقعیت :در دنیا عدل و انصاف نیست
 .1جنایتکاران مجازات نمیشوند
" وقتی خداوند گناهكاران را فوری مجازات نمیكند ،مردم فكر میكنند میتوانند
گناه كنند و در امان بمانند11 :8 " .

 .2از ستمدیدگان حکایت نمیشود
" سپس ظلمهایی را كه در زیر این آسمان میشد مشاهده كردم .اشكهای
مظلومانی را دیدم كه فریادرسی نداشتند .قدرت در دست ظالمان بود و كسی نبود
كه به داد مظلومان برسد1 :4 " .

 .3سیاستمداران فاقد اصول اخالقیاند
"هرگاه ببینی در سرزمینی ،فقرا مورد ظلم واقع میشوند و عدالت و انصاف
اجرا نمیگردد ،تعجب نكن؛ زیرا یك مأمور اجرای عدالت ،تابع مأمور باالتر از
خود است كه او نیز زیر دست مأمور باالتری قرار دارد .این سلسله مراتب ،باعث
میشود اجرای عدالت مختل شود8 :5 " .
" بدی دیگری نیز در زیر این آسمان دیدهام كه در اثر اشتباهات برخی پادشاهان
به وجود میآید :به اشخاص نادان مقام و منصبهای عالی داده میشود".
6-5 :10

 .4خوبان پاداش اعمال خود را دریافت نمیکنند
" بیهودگی دیگری نیز در دنیا وجود دارد :گاهی مجازات بدكاران به درستكاران
میرسد و پاداش درستكاران به بدكاران .میگویم این نیز بیهودگی است14 :8 ".

 .5افراد توانا و بااستعداد موفق نیستند
" من متوجه چیز دیگری نیز شدم و آن این بود كه در دنیا همیشه سریعترین
دونده ،برنده مسابقه نمیشود و همیشه قویترین سرباز در میدان جنگ پیروز
نمیگردد .اشخاص دانا همیشه شكمشان سیر نیست و افراد عاقل و ماهر همیشه
به ثروت و نعمت نمیرسند11 :9 ".

ب -دلیل :چرا خداوند بی عدالتی را ریشه کن نمیکند؟
 .1برای اینکه حق انتخاب به ما داده است
" من امروز به شما حق انتخاب میدهم تا بین بركت و لعنت یكی را انتخاب كنید".
تثنیه 26 :11

 .2برای اینکه روز داوری هست
" به خود گفتم« :خداوند هر كاری را كه انسان میكند ،چه نیك و چه بد ،در وقتش
داوری خواهد نمود ".جامعه 17 :3

 .3تا به ما نشان دهد که به نجاتدهنده نیاز داریم
"در دنیا آدم كامالً درستكاری وجود ندارد كه هر چه میكند درست باشد و هرگز
خطایی از او سر نزند ".جامعه 20 :7
"سپس فكر كردم« :خداوند انسانها را میآزماید تا به آنها نشان دهد كه بهتر از
حیوان نیستند ".جامعه 18 :3
" زیرا همه گناه كردهاند...اما اكنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم ،خدا ما را كامالً
«بیگناه» به حساب میآورد ،چون عیسی مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما
را برداشته است ".رومیان 24-23 :3

 .4برای اینکه سختیها ،باعث استحکام شخصیت ما میشود
" سختیها ...باعث رشد و استحكام شخصیت ما میشود ".رومیان 4 ،3 :5

ج -واکنش من :چه باید کرد؟
 .1بپذیرم که در این دنیا عدل و انصاف نیست
" در این دنیا با مشكالت و زحمات فراوان روبرو خواهید شد ".یوحنا 33 :16

 .2در هر شرایطی آنچه نیک و درست است انجام دهم
"نیكوكاری را بیاموزید و با انصاف باشید .به مظلومان ...كمك كنید ".اشعیا 17 :1

 .3در انتظار پاداش خداوند باشم
" این مشكالت و رنجهای جزئی ما نیز سرانجام بسر خواهد آمد ،و باعث خواهد شد
كه زندگی جاوید با جاللی عظیم نصیبمان گردد ،كه هرگز با آن زحمات قابل مقایسه
نیست " .دوم قرنتیان 17 :4

پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان
"پس از مرگ چه خواهد شد؟"

