
قوق نبکتاب حب

مقدمه

حبقوق نب این کتاب را احتماال در اواخر قرن هفتم قبل از میالد مسی نوشته است.

در زمان حبقوق بابل ها بر سر قدرت بودند و جبر و ستم آنها حبقوق نب را شدیداً متأثر

ساخته بود. او از خداوند م پرسد که چرا در مقابل ظلم ظالمان سوت اختیار کرده

است؟ چرا به آنها موق م دهد که مردمان صال و راستار را از بین ببرند؟

خداوند به او جواب م دهد که در موق مناسب بابل ها را مجازات خواهد کرد، اما

عادالن چون به خداوند ایمان دارند، زنده خواهند ماند.

در اخیر حبقوق دعای خود را به شل سرودی زیبا بیان م کند. این سرود نشان دهندۀ

ایمان حبقوق به خدای است که با قدرت عظیم خود جهان هست را اداره م کند.

به خدا توکل دارد و در او خوش ها در زندگ الت و ناکامقوق با وجود مشحب

م کند. او م گوید: «اگرچه درخت انجیر شوفه نند، انور در تاک نباشد، محصول

زیتون از بین برود، کشتزارها غله بار نیاورند، گله ها در چراگاه تلف شوند و طویله ها از

رمه خال بمانند، لین من در خداوند شادمان کرده و در خدای نجات دهندۀ خویش

وجد خواهم نمود.» (۳: ۱۷ ‐ ۱۸)

فهرست مندرجات:
شایت حبقوق و جواب خداوند: فصل ۱: ۱ ‐ ۲: ۱

نابودی خطاکاران: فصل ۲: ۲ ‐ ۲۰
دعای حبقوق: فصل ۳

۱ / ۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


۱ ۱پیام خداوند در رؤیا به حبقوق:
شایت حبقوق

۲ای خداوند، تا به ک برای کم بحضور تو زاری کنم تا به فریادم برس؟ تا به ک از

ظلم فریاد کنم تا تو بشنوی و به کمم بشتاب؟ ۳چطور راض م شوی که اینهمه

ب عدالت ها را ببینم؟ چرا کاری نم کن و به ظلم و ستم خاتمه نم ده؟ با خراب و

ظلم روبرو هستم و به هر طرف که م نرم جن و دشمن را م بینم. ۴هی کس پابند

قانون نیست و به آن اهمیت نم دهد. عدالت اجراء نم شود. اشخاص شریر همیشه در

محمه ها دعوا را م برند، افراد راستار را شست م دهند و عدالت معن و مفهوم

خود را از دست داده است.

جواب خداوند

۵«به اقوام اطراف خود ناه کنید، از آنچه که م بینید تعجب کنید، زیرا در دوران

زندگ شما کاری م کنم که حت وقت خبر آن را بشنوید، باور ننید. ۶من کلدانیان را

که مردم ب رحم و ظالم هستند به قدرت م رسانم. آن ها به تمام روی زمین هجوم آورده

همه جا را تصرف م کنند. ۷آن ها در سندل و ب باک شهرت دارند و آنقدر مغرور

هستند که هر کاری که م کنند در نظر شان معقول و قانون است.

۸اسپهای شان زیرکتر از پلن و سریعتر از گرگهای گرسنه هستند. سواران آن ها از

جاهای دوردست م آیند و مانند عقاب بر شار خود فرود م آیند.

۹با ب رحم حمله م کنند و مثل ری اسیر م گیرند. ۱۰پادشاهان را مسخره م کنند و

به بزرگان م خندند. قلعه ها را هی م شمارند و در پشت دیوار آن ها از خاک پشته

م سازند و آن ها را تصرف م کنند. ۱۱مثل باد هجوم م برند و بعد پ کار خود

م روند. آن ها مردم گناهار هستند، زیرا قوت خود را خدای خود م دانند.»

۲ / ۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


شایت دوم حبقوق

.۱۲ای خداوند، تو از ازل خدا بوده ای! تو خدای من، خدای مقدس و ابدی هست

خداوندا، تو خدا و حافظ ما هست. تو به کلدانیان قدرت دادی تا ما را مجازات کنند.

۱۳چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنرند. تو ب عدالت را تحمل نم کن، پس

چرا وقتیه مردم شریر اشخاص بیناه را که از خود شان صادقترند م بلعند، خاموش

م مان؟

۱۴تو مردم را مثل ماهیان و خزندگانِ ب دفاع به دام کلدانیان م اندازی. ۱۵آن ها با تور

و شادمان ار کرده اند، خوشه آن ها را شاندازند و برای این خود مردم را به دام م

م کنند. ۱۶بعد م روند و تورهای خود را م پرستند و برای آن ها قربان م کنند، زیرا

تورهای شان خوراک و ثروت برای آن ها آورده است.

۱۷پس آیا تو به آن ها اجازه م ده که برای همیشه به کشتار ب رحمانۀ خود ادامه

بدهند؟

۲ ۱حاال از برج مراقبت خود باال م روم و انتظار م کشم تا ببینم که خداوند به من چه
م فرماید و به شایت من چه جواب م دهد.

جواب خداوند

۲خداوند به من جواب داد: «آنچه را که در رؤیا به تو نشان م دهم بطور واض و خوانا

عمل اه آنرا بخواند. ۳این رؤیا فعالن بتواند با ی بر لوحه ها بنویس تا هر کس

نم شود، اما در وقت مقرر و معین اتفاق م افتد و آنچه را که به تو نشان م دهم حتماً

واق شدن است. شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بشد، ول منتظر باش، زیرا وقوع

آن حتم است و بدون تأخیر رخ م دهد. ۴پس بنویس: شخص بدکار هالک م شود،
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اما شخص عادل بوسیلۀ ایمان زندگ م کند.»

فنا و تباه مردم گمراه

۵ثروت فریبنده است. اشخاص حریص مغرورند و آرام ندارند. قومها را اسیر کرده

آن ها را نزد خود جم م کنند و مانند مرگ به کام خود فروم برند و سیر نم شوند.

۶آنهائ که مغلوب و اسیر شده اند با طعنه و تمسخر به کلدانیان م گویند: «وای بر شما!

زیرا آنچه را که مال شما نیست غصب م کنید و به دارائ خود م افزائید. تا ب مردم

را مجبور م سازید تا بیشتر از آنچه که قرضدار هستند، به شما بپردازند؟»

۷اما کسان که بر آن ها ظلم کرده اید، ناگهان برخاسته شما را به وحشت م اندازند و مال

و دارائ تان را تاراج م کنند. ۸چون شما مال مردم را غارت کرده اید، پس بازماندگان

آن مردم شما را غارت م کنند، زیرا شما مرتب قتل شدید، ظلم و ستم را بر روی زمین

رواج دادید و شهرها و ساکنین آن ها را از بین بردید.

۹وای بحال شما که از راه غیر مشروع برای خود ثروت اندوخته اید تا خود و خانوادۀ

تان در رفاه و آسایش زندگ کنید و از خطر و بال در امان باشید. ۱۰نقشه های شوم شما

باعث نن و رسوائ خود تان م شوند. با نابود کردن اقوام، مرگ و نیست را باالی

خود م آورید. ۱۱حت سنهای دیوار و تیرهای سقف خانۀ تان بخاطر ظلم شما فریاد

بر م آورند.

۱۲وای بر شما که شهر خود را با ریختن خون مردم و با پول که از راه غارت به دست

آورده اید، آباد م کنید. ۱۳کسان که شما آن ها را غارت کردید از دسترن خود فایده ای

نبردند. آن ها بیجا زحمت کشیدند و همه چیزهائ که ساخته اند دود م شوند و به هوا

م روند، زیرا خداوند قادر مطلق چنین اراده فرموده است. ۱۴اما همانطوری که بحرها

پر از آب اند، زمین هم پر از معرفت و شناسائ جالل و عظمت خداوند م شود.
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۱۵وای بر شما که همسایان خود را با شراب غضب تان مست م سازید و بعد آن ها را

رسوا و ب عفت کرده به تن برهنۀ شان ناه م کنید و لذت م برید. ۱۶به زودی بجای

شُوه و عزت نن و رسوائ نصیب تان م گردد. از پیالۀ مجازات خداوند م نوشید و

مست شده به زمین م افتید و شوکت و شُوه تان به رسوائ تبدیل م شود. ۱۷بخاطر

ظلم هائ که در لبنان کرده اید و حیوانات را که به وحشت انداختید و هالک ساختید،

حاال خود تان نابود م شوید. پس برای خونهائ که ریخته اید و ظلم هائ که در

شهرهای روی زمین و مردم آن کرده اید خود تان گرفتار ظلم و ستم م گردید.

۱۸از بت پرست چه فایده ای برای انسان م رسد؟ بت که به دست انسان ساخته شده

توان چیزی آموخت. ۱۹وای به حال شما که به ی است و از آن نم است، تنها تمثال

خواهید که برخیزد. آیا ی بت بیجان م گوئید که بیدار شود و از ی م چوب شئ

بت م تواند به شما چیزی بیاموزد؟ بتها از بیرون با نقره و طال پوشانده شده اند، اما

بیجان هستند و روح در آن ها نیست.

۲۰اما خداوند در جایاه مقدس خود است و تمام روی زمین در حضور او خاموش

باشد.

دعای حبقوق

:قوق نب۳ ۱اینست دعای حب
۲ای خداوند، آوازۀ کارهای تو بوش من رسید و ترس مرا فراگرفت. بار دیر کارهای

عظیم را که در دوران گذشته اجراء م کردی به ما نشان بده و در حین غضب خود،

رحمتت را بیاد آور. ۳خدا از ناحیۀ تیمان بر م گردد؛ خدای مقدس از کوهستان فاران

م آید. جالل او آسمان ها را پوشانده و زمین از حمد و ستایش او پر است. ۴پرتو او مثل

نورِ برق درخشان است و از دستهایش که قدرت او در آن ها نهفته است، نور م تابد.
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۵مرض را پیشاپیش خود م فرستد و به مرگ امر م کند که بدنبالش بیاید. ۶هنام که

م ایستد، زمین تان م خورد و وقتیه ناه م کند قومها از ترس م لرزند. کوه های

جاودان خُرد م شوند و تپه های ابدی که در زمانه های قدیم بر آن ها قدم م زد، از هم

پاشیده م گردند. ۷مردم کوشان را ترساندیم و مدیان را لرزاندیم.

۸ای خداوند، آیا دریاها ترا خشمین ساختند؟ آیا بر بحرها قهر شدی که بر اسپهایت

سوار شدی و عراده های پیروزی ات را راندی؟ ۹کمانت را آماده کردی و تیرت را در

کمان گذاشت و زمین را با صاعقه شافت. ۱۰کوه ها ترا دیدند و به لرزه افتادند.

سیالبها جاری شدند، اعماق بحر غرش کردند و امواج شان باال آمدند. ۱۱از نور تیرها و

از پرتو نیزه های براقت آفتاب و مهتاب جابجا ایستادند. ۱۲با قهر و غضب جهان را

پیمودی و با خشم اقوام دنیا را پایمال کردی. ۱۳برای نجات قوم برگزیده ات شتافت و

پادشاه برگزیده ات را نجات دادی. رهبرِ مردمان شریر را نابود کردی و پیروان شان را

بل از بین بردی. ۱۴جنجویان دشمن مثل گردباد آمدند تا ما را تار و مار کنند و

م خواستند که مردم مسین را از بین ببرند، اما تیرهایت سر آن ها را شافتند. ۱۵با

اسپانت از بحر عبور کردی و آبها کف کردند.

۱۶وقت اینها را م شنوم بدنم از ترس تان م خورد و لبهایم م لرزند. اندامم سست

م شود و پاهایم به لرزه م آیند.

بخاموش در انتظار روزی هستم که خدا آن مردم را که ما را مورد حمله قرار دادند،

جزا بدهد.

۱۷اگرچه درخت انجیر شوفه نند، انور در تاک نباشد، محصول زیتون از بین برود،

کشتزارها غله بار نیاورند، گله ها در چراگاه تلف شوند و طویله ها از رمه خال بمانند،

۱۸لین من در خداوند شادمان کرده و در خدای نجات دهندۀ خویش وجد خواهم

نمود. ۱۹خداوند متعال قوت من است. او پاهایم را مثل پاهای آهو م گرداند و مرا بر

کوههای بلند خرامان م سازد.
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