ﮐﺘﺎب ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد 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 ﻋﺎدﻻن
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﺣﺒﻘﻮق دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺳﺮودی زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮود ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اﯾﻤﺎن
ﺣﺒﻘﻮق ﺑﻪ ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ را اداره ﻣﮐﻨﺪ .ﺣﺒﻘﻮق ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺸﻼت و ﻧﺎﮐﺎﻣ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ دارد و در او ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :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(۱۸ ‐ ۱۷ :۳) «.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺷﺎﯾﺖ ﺣﺒﻘﻮق و ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻓﺼﻞ ۱ :۲ ‐ ۱ :۱
ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻄﺎﮐﺎران :ﻓﺼﻞ ۲۰ ‐ ۲ :۲
دﻋﺎی ﺣﺒﻘﻮق :ﻓﺼﻞ ۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱

۱

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﻘﻮق:

ﺷﺎﯾﺖ ﺣﺒﻘﻮق
۲

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ زاری ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮﺳ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ از ﻇﻠﻢ
۳

ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮی و ﺑﻪ ﮐﻤﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑ؟ ﭼﻄﻮر راﺿ ﻣ ﺷﻮی ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻫﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﻢ؟ ﭼﺮا ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨ 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 ﺑﯿﻨﻢ۴ .ﻫﯿ 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
۶

ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘ وﻗﺘ ﺧﺒﺮ آن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ .ﻣﻦ 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
ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .آن ﻫﺎ در ﺳﻨﺪﻟ و ﺑ ﺑﺎﮐ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﻐﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
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 ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ رﯾ اﺳﯿﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۱۰ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻫﺠﻮم ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣ روﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺮدم
ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣ داﻧﻨﺪ«.
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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 ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺘﺮ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺮﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨ ،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 اﻧﺪازی۱۵ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺧﻮد
ﻣﺮدم را ﺑﻪ دام ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ را ﺷﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۶ .ﺑﻌﺪ
ﻣ روﻧﺪ و ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،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

۱ﺣﺎﻻ از ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻣ روم و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﻢ 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 ﺑﺮ
ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎه آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ۳ .اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻤﻠ 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 دﻫﺪ۴ .ﭘﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ :ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ«.
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ﻓﻨﺎ و ﺗﺒﺎﻫ ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه
۵ﺛﺮوت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص ﺣﺮﯾﺺ ﻣﻐﺮورﻧﺪ و آراﻣ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﻮﻣﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮوﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۶ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب و
اﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺼﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ۸ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺮدم
ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ ،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 ﺑﻼ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۰ .ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨ و
رﺳﻮاﺋ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﻗﻮام ،ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘ را ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣ آورﯾﺪ۱۱ .ﺣﺘ
ﺳﻨﻬﺎی دﯾﻮار و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ.
۱۲

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

آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ۱۳ .ﮐﺴﺎﻧ 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 اﺳﺖ۱۴ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺤﺮﻫﺎ ﭘﺮ از آب اﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﻮد.
۱۵وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻏﻀﺐ ﺗﺎن ﻣﺴﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را رﺳﻮا و
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ﺑ ﻋﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻨﮥ ﺷﺎن ﻧﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ.

۱۶

ﺑﻪ زودی ﺑﺠﺎی ﺷُﻮه و ﻋﺰت

ﻧﻨ و رﺳﻮاﺋ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﮔﺮدد .از ﭘﯿﺎﻟﮥ ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣ اﻓﺘﯿﺪ و ﺷﻮﮐﺖ و ﺷُﻮه ﺗﺎن ﺑﻪ رﺳﻮاﺋ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد.

۱۷

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺮده اﯾﺪ

و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ و ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ 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 ﻣﮔﺮدﯾﺪ.
۱۸

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

ﺗﻤﺜﺎﻟ اﺳﺖ و از آن ﻧﻤ ﺗﻮان ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺖ۱۹ .وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺌ ﭼﻮﺑ
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و از ﯾ ﺑﺖ ﺑﯿﺠﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد .آﯾﺎ ﯾ ﺑﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ ﺑﺘﻬﺎ از ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ 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

۳

۱

اﯾﻨﺴﺖ دﻋﺎی ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒ:

۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آوازۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﺗﺮس ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎر دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ
را ﮐﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮاء ﻣﮐﺮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ،رﺣﻤﺘﺖ را ﺑﯿﺎد
آور۳ .ﺧﺪا از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺗﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد؛ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻓﺎران ﻣ آﯾﺪ .ﺟﻼل او آﺳﻤﺎن ﻫﺎ
را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و زﻣﯿﻦ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﭘﺮ اﺳﺖ۴ .ﭘﺮﺗﻮ او ﻣﺜﻞ ﻧﻮرِ ﺑﺮق درﺧﺸﺎن اﺳﺖ و از
دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻗﺪرت او در آن ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮر ﻣ ﺗﺎﺑﺪ۵ .ﻣﺮض را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮگ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ۶ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرد و وﻗﺘﯿﻪ ﻧﺎه
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ﻣﮐﻨﺪ ﻗﻮﻣﻬﺎ از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ .ﮐﻮه ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧ ﺧُﺮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
۷

ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺪم ﻣ زد ،از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم 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.

۱۰

ﮐﻮه ﻫﺎ ﺗﺮا دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﺟﺎری ﺷﺪﻧﺪ ،اﻋﻤﺎق

ﺑﺤﺮ ﻏﺮش ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮاج ﺷﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻧﺪ۱۱ .از ﻧﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎ و از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﺮاﻗﺖ آﻓﺘﺎب و
ﻣﻬﺘﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.

۱۲

ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺟﻬﺎن را ﭘﯿﻤﻮدی و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ اﻗﻮام دﻧﯿﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل

ﮐﺮدی۱۳ .ﺑﺮای 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 ﺑﺮدی۱۴ .ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن 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
ﺷﺎﻓﺘﻨﺪ۱۵ .ﺑﺎ 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.
۱۷

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،

۱۸

ﻟﯿﻦ

ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﺮده و در ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻫﺎی آﻫﻮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮاﻣﺎن
ﻣ ﺳﺎزد.
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