
 ؟ ستیا عدل و انصاف نیچرا در دن
 زندگی پاسخ به سؤاالت دشوار 

 4بخش 

 1: 4جامعه  ".مشاهده کردم شدمی آسمان در زیر این كه را  هاییظلم "

 ست ی ا عدل و انصاف ن ی در دن :  ت ی واقع   -الف 
 شوند  تکاران مجازات نمی یجنا .1

توانند  كنند میفكر می  كند، مردمنمی مجازات را فوری خداوند گناهكاران وقتی "

 11: 8" بمانند.  كنند و در امان گناه

  شودنمی  حکایتگان دیدستم از .2

  . اشكهایكردم شد مشاهدهمی آسمان در زیر این كه را هاییظلم سپس  "

نبود   بود و كسی ظالمان در دست نداشتند. قدرت فریادرسی كه را دیدم مظلومانی

 1: 4" برسد.  لومانداد مظ به  كه

 اند استمداران فاقد اصول اخالقی یس .3

  و انصاف شوند و عدالتمی واقع ، فقرا مورد ظلمدر سرزمینی  ببینی هرگاه"

مأمور باالتر از   ، تابععدالت مأمور اجرای ؛ زیرا یكنكن گردد، تعجباجرا نمی

  ، باعثمراتب  سلسله دارد. این قرار  مأمور باالتری او نیز زیر دست كه خود است

 8: 5" شود.  مختل عدالت شود اجرایمی

  پادشاهان برخی در اثر اشتباهات كه امدیده آسمان نیز در زیر این دیگری بدی "

          ".شودمی داده  عالی هایو منصب مقام نادان اشخاص آید: بهوجود می به

10 :5-6 

 کنند افت نمی یرش اعمال خود را دپادا خوبان .4

  درستكاران به  بدكاران مجازات نیز در دنیا وجود دارد: گاهی دیگری بیهودگی "

 14: 8" .است نیز بیهودگی این گویم. میبدكاران  به درستكاران رسد و پاداشمی

 ستند  یافراد توانا و بااستعداد موفق ن .5

  سریعترین در دنیا همیشه  بود كه این و آن شدم نیز چیز دیگری متوجه من  "

پیروز   جنگ سرباز در میدان قویترین شود و همیشه نمی مسابقه ، برندهدونده

 و ماهر همیشه  و افراد عاقل سیر نیست شكمشان دانا همیشه گردد. اشخاصنمی

 11: 9" رسند.نمی و نعمت ثروت به

 

 

 

 

 

 

 ؟  کند شه کن نمی ی بی عدالتی را ر : چرا خداوند  ل ی دل   -ب 
 نکه حق انتخاب به ما داده است  یبرای ا .1

" كنید. را انتخاب یكی و لعنت بركت تا بین دهممی انتخاب شما حق امروز به من  "

 26: 11ه یتثن

  هستنکه روز داوری یبرای ا .2

  بد، در وقتش و چه نیك كند، چهمی انسان را كه : »خداوند هر كاریخود گفتم به  "

 17: 3" جامعه .خواهد نمود داوری

   میاز دار یدهنده نکه به نجات به ما نشان دهدتا  .3

باشد و هرگز   كند درستمی هر چه وجود ندارد كه كامالً درستكاری در دنیا آدم"

 20: 7" جامعه از او سر نزند. خطایی

بهتر از   دهد كه آنها نشان آزماید تا بهها را می: »خداوند انسانفكر كردم سپس "

 18: 3" جامعه نیستند. حیوان

، خدا ما را كامالً  آوریم ایمان مسیح عیسی اگر به اند...اما اكنونكرده گناه زیرا همه  "

ما   گناهان خـود بطور رایگان لطف به مسیح عیسی آورد، چونمی حساب « بهگناه»بی

 24-23:  3ان ی" روم.است  ا برداشتهر

   شودمی ما تیباعث استحکام شخصها، ی نکه سختیبرای ا .4

 4، 3: 5ان ی " رومد.شوما می شخصیت رشد و استحكام باعث ها...یسخت "

 ؟ د کردی با من: چه    واکنش   -ج 
 ست یا عدل و انصاف نین دنیرم که در ای بپذ .1

 33: 16وحنا ی" .د شدیروبرو خواه نفراوا و زحمات ا با مشكالتیدن نیدر ا "

 ک و درست است انجام دهمی آنچه نطی یدر هر شرا .2

 17: 1ا ی" اشعكنید. كمك ...مظلومان باشید. به و با انصاف بیاموزیدرا  نیكوكاری"

 در انتظار پاداش خداوند باشم .3

خواهد شد   بسر خواهد آمد، و باعث ما نیز سرانجام جزئی و رنجهای مشكالت این  "

  مقایسه قابل زحمات  هرگز با آن گردد، كه نصیبمان  عظیم جاوید با جاللی زندگی كه

 17: 4ان ی " دوم قرنت. نیست

 

از: کشیش سارو خاچیکیان  پیام هفتۀ آینده  

"پس از مرگ چه خواهد شد؟"  


