ﮐﺘﺎب اﯾﻮب
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب اﯾﻮب رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺑﻨﺎم اﯾﻮب را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻫﺰاره ﻫﺎی دوم و اول
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ،ﺣﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﺗﻤﺜﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﺰ از زﻧﺪﮔ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺺ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎً در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ آن ﻓﺮ ﮐﺮده و ﺳﻮال ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﺎدل و
ﻧﯿ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﺑ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد؟
داﺳﺘﺎن اﯾﻮب داﺳﺘﺎﻧ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ،رﻫﺒﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎً ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن زﺑﻮن ،ﺑﯿﭽﺎره و
ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻮب ﺑﺮﻋﻼوۀ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪار ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﺑﻪ ﻣﺮض رﻧ آوری
ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯿﻪ اﯾﻮب ﺑﯿﭽﺎره و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺳﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
ﻋﻠﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ او آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﻧﺎﺷ از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻮن ﺑﺪی را ﻣﺠﺎزات و ﻧﯿ را
ﻣﺎﻓﺎت ﻣ دﻫﺪ ،اﯾﻮب را ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻮب اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد و ﺧﻮد را ﺷﺨﺺ ﻧﯿ و ﺟﺰاﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ.
او ﺑﺎ ﺧﺪا ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ .او
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺮا ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺤﯿﺚ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ،ﻋﺰت و
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اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺎد اﯾﻮب ،ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺪرت و
ﺣﻤﺖ ﺧﺪاﯾ ﺧﻮد ،اﯾﻮب را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد و اﯾﻤﺎن او را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻮب ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ
و ﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺸﻤﯿﻦ و ﺑﯿﻤﻮردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر
ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﻫﻢ وﺿ اﯾﻮب را ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺑﺎره اﻋﺎده ﮐﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ اول :ﻓﺼﻞ ۱۴ ‐ ۳
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ دوم :ﻓﺼﻞ ۲۱ ‐ ۱۵
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﺳﻮم :ﻓﺼﻞ۲۸ ‐ ۲۲
ﺧﻼﺻﮥ دﻋﻮای اﯾﻮب :ﻓﺼﻞ ۳۱ ‐ ۲۹
ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﻟﯿﻬﻮ :ﻓﺼﻞ ۳۷ ‐ ۳۲
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻓﺼﻞ ۶ :۴۲ ‐ ۳۸
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۷ ‐ ۷ :۴۲

اﯾﻮب و ﻓﺎﻣﯿﻞ او

۱

۱در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻮص ﻣﺮدی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻮب .او ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑ ﻋﯿﺐ و راﺳﺘﺎر

ﺑﻮد .از ﺧﺪا ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ و از ﮔﻨﺎه دوری ﻣﮐﺮد۲ .او دارای ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ۳و ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ ،ﯾﻬﺰار رأس ﮔﺎو ،ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺧﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎدﻣﺎن زﯾﺎدی داﺷﺖ .او
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آن ﻧﻮاﺣ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ.
۴ﻫﺮ ﯾ از ﭘﺴﺮان اﯾﻮب ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺟﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﺮد .آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﻫﻢ
دﻋﻮت ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺸﻦ ﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ۵ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺟﺸﻦ ،اﯾﻮب ﺻﺒ وﻗﺖ
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ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮد .او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﻣﮐﺮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺳﻬﻮاً در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد.

آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻤﺎن اﯾﻮب
۷

۶

روزی ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎن ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﮔﺸﺘﻢ و ﺳﯿﺎﺣﺖ
ﻣﮐﺮدم۸ «.ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ اﯾﻮب را دﯾﺪی؟ در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﮐﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ او
ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد .او ﯾ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر و ﺑ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ .از ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ و ﻫﯿ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﺋ از او
ﺳﺮ ﻧﻤ زﻧﺪ۹ «.ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﺮﺳ ﺑﺮای اﯾﻮب ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﻤ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﮐﺮد۱۰ .ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ و از ﻫﺮ رﻫﺬر از او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ داراﺋ ،اﻣﻮال و ﻫﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای.

۱۱

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ،داراﺋ اش را از او ﺑﯿﺮ و آﻧﻮﻗﺖ

ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ آﺷﺎرا ﺗﻮ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ!«

۱۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻫﻤﻪ

داراﺋ اش را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻣﮔﺬارم .ﺑﺮو و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻦ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺿﺮری
ﻧﺮﺳﺎن!« ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.

اﯾﻮب داراﺋ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ
۱۳ﯾ روز ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﻮب در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺷﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
۱۴ﻗﺎﺻﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻮب آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮔﺎوﻫﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺮﻫﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ
ﻣ ﭼﺮﯾﺪﻧﺪ ۱۵ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﺑﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺗﺮا
ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮار ﮐﺮدم و آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﺮا از ﻣﺎﺟﺮا آﮔﺎه ﺳﺎزم۱۶ «.ﺣﺮف ﻗﺎﺻﺪ ﻫﻨﻮز
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﺗﺶ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ و رﻣﻪ و ﻫﻤﻪ
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪم و آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻢ۱۷ «.اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻨﻮز
ﺣﺮف ﻣ زد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ دﯾﺮی از راه رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻪ دﺳﺘﮥ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ و
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ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﺖ را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺗﺮا
ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ«.

۱۸

ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺻﺪ ﭼﻬﺎرم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

»ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺷﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ

۱۹

ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎً ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻧﺐ

ﺑﯿﺎﺑﺎن وزﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺧﺮاب ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم و آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﺮا
آﮔﺎه ﮐﻨﻢ«.
۲۰آﻧﺎه اﯾﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ رو ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد
۲۱

و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺎن ﻣ روم .ﺧﺪاوﻧﺪ داد و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد!«
۲۲در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﻮال ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻮب ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺧﺪا را ﻧﺎﺳﺰا ﻧﻔﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎی دوم ﺷﯿﻄﺎن از ﺧﺪا

۲

۲

۱

ﺑﺎر دﯾﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﮔﺸﺘﻢ و ﺳﯿﺎﺣﺖ
۳

ﻣﮐﺮدم «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ اﯾﻮب را دﯾﺪی؟ در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﮐﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ او
ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد .او ﯾ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر و ﺑ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ .از ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ و ﻫﯿ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﺋ از او
ﺳﺮ ﻧﻤ زﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﻣﺮا وادار ﺳﺎﺧﺘ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ
۴

ﺑﺮﺳﺎﻧ ،او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ «.ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﺪ۵ .ﺑﻪ ﺑﺪن او
آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎن و ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ آﺷﺎرا ﺗﻮ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ۶ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،او در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او را ﻧﺶ«.
۷ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و اﯾﻮب را از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻣﻠﻬﺎی دردﻧﺎک ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد.
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۹

۸

اﯾﻮب در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﯾ ﺗﻪ ﺗﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺨﺎرد .زﻧﺶ ﺑﻪ

او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ؟ ﺧﺪا را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ و ﺑﻤﯿﺮ«.

۱۰

اﻣﺎ او در

ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﯾ زن اﺣﻤﻖ ﺣﺮف ﻣ زﻧ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮبِ
ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟« ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﯾﺒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻮب آﻣﺪ ،او ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ.

دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب
۱۱ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ،ﺑِﻠﺪَدِ ﺷﻮﺣ و ﺳﻮﻓَﺮِ ﻧَﻌﻤﺎﺗ وﻗﺘ از ﺣﺎل
رﻗﺘﺒﺎر اﯾﻮب آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠ و ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوﻧﺪ۱۲ .وﻗﺘ
آن ﻫﺎ اﯾﻮب را از دور دﯾﺪﻧﺪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪﻧﺪ و
ﺧﺎک را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۳

آن ﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﮐﻨﺎر او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺪام

ﺷﺎن ﺑﺎ او ﺣﺮﻓ ﻧﺰد ،زﯾﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ درد او ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺖ اﯾﻮب
۱‐۲ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻮب ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و روزی را ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد»۳ :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺷﺒ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ام در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ۴ .آن روز ﺗﺎرﯾ ﺷﻮد ،ﺧﺪا آن
را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد و ﻧﻮر در آن ﻧﺪرﺧﺸﺪ۵ .در ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾ اﺑﺪی ﻓﺮو رود ،اﺑﺮ ﺗﯿﺮه ﺑﺮ آن ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﻨﺪ و ﮐﺴﻮف آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ۶ .آن ﺷﺐ را ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،در ﺧﻮﺷ ﺑﺎ روزﻫﺎی ﺳﺎل
ﺷﺮﯾ ﻧﺸﻮد و در ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ۷ .آن ﺷﺐ ،ﯾ ﺷﺐِ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺪای
ﺧﻮﺷ در آن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد۸ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی را رام ﺳﺎزﻧﺪ ،آن ﺷﺐ را ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪ۹ .درآن ﺷﺐ ﺳﺘﺎره ای ﻧﺪرﺧﺸﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روﺷﻨ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒ را ﻧﺒﯿﻨﺪ،
۱۰زﯾﺮا رﺣﻢ ﻣﺎدرم را ﻧﻪ ﺑﺴﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺘ و ﺑﻼ دﭼﺎر ﮐﺮد.
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۱۱

ﭼﺮا در وﻗﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﺮدم و ﭼﺮا زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﺟﺎن ﻧﺪادم؟

ﺑﺮ زاﻧﻮان ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻫﻨﻢ داد؟

۱۲

ﭼﺮا ﻣﺎدرم ﻣﺮا

۱۳‐۱۵

اﮔﺮ در آن وﻗﺖ ﻣ ﻣﺮدم ،ﺣﺎﻻ آرام و آﺳﻮده

ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻪ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻣ ﺑﻮدم.

۱۶

ﯾﺎ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ روی

روﺷﻨ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻧﻤﺮدم و دﻓﻦ ﻧﺸﺪم.

۱۷

زﯾﺮا در ﮔﻮر ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺴ آﺳﯿﺐ

ﻧﻤ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺧﺴﺘﻪ آراﻣﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ۱۸ .در آﻧﺠﺎ ﺣﺘ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺻﺪای زﻧﺪاﻧﺒﺎن را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ۱۹ .ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﯾﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻼم از دﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد آزاد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۰ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ و اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در روﺷﻨ ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ۲۱آن ﻫﺎ در آرزوی ﻣﺮگ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎن ﻧﻤ آﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮر ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۲۲و
ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘﯿﻪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و در ﮔﻮر ﻣ روﻧﺪ۲۳ .ﭼﺮا ﻧﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﻬﺎی اﻣﯿﺪ را از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺴﺪود ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟ ۲۴ﺑﺠﺎی ﻏﺬا ﻏﻢ ﻣ ﺧﻮرم و آه و
ﻧﺎﻟﻪ ام ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺟﺎری اﺳﺖ۲۵ .از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪم و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ
داﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮم آﻣﺪ۲۶ .آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارم و رﻧ و ﻏﻢ ﻣﻦ روزاﻓﺰون اﺳﺖ«.

ﻣﺤﺎورۀ اول
)(۲۲ :۱۴ ‐ ۱ :۴

ﮔﻔﺘﺎر اَﻟﯿﻔﺎز

۴

۱آﻧﺎه اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ﺟﻮاب داد»۲ :اﯾﻮب ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ آزرده ﻧﻤ ﺷﻮی؟

ﻣﻦ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﻢ۳ .ﺑﺒﯿﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ای و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ

دﻟﺮﻣ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای۴ .ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮدم را از ﻟﻐﺰش ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ای و ﺑﻪ
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۵

زاﻧﻮان ﻟﺮزﻧﺪه ﻧﯿﺮو داده ای .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدت از ﻣﺸﻼت ﻣ ﻧﺎﻟ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘ و از ﺻﺒﺮ ﮐﺎر
۶

ﻧﻤﮔﯿﺮی .ﺗﻮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮدی و ﯾ زﻧﺪﮔ ﺑ ﻋﯿﺐ داﺷﺘ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎدت را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫ.
۷ﻓﺮ ﮐﻦ ،آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﻫﻼک ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺮد راﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؟
۹

۸

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪه ام ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮارت و ﻇﻠﻢ را ﻣﮐﺎرﻧﺪ ،ﺷﺮارت و ﻇﻠﻢ را درو ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮﻓﺎن

ﻏﻀﺐ ﺧﺪا آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ۱۰ .ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﯿﺮ درﻧﺪه ﻣ ﻏﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا آن ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺳﺎزد و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣ ﺷﻨﺪ.

۱۱

ﻣﺜﻞ

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﻠﺖ ﻏﺬا و ﮔﺮﺳﻨ ﺿﻌﯿﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک
ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۲‐۱۳ﺑﺎری وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻨ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،در رؤﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣ را ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺼﻮرت زﻣﺰﻣﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ.

۱۴

وﺣﺸﺖ ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ.

۱۵

ﺷﺒﺤ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و از

ﺗﺮس ﻣﻮی ﺑﺪﻧﻢ راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد۱۶ .ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺒ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را
ﺑﺒﯿﻨﻢ .در آن ﺳﻮت ﺷﺐ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ»۱۷ :آﯾﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ او اﺳﺖ ،ﭘﺎک و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۱۸او ﺣﺘ ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و
ﻓﺮﺷﺘﺎﻧﺶ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ او ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۹

ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ

۲۰

از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺎم زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑ ﺧﺒﺮ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

۲۱

رﺷﺘﮥ زﻧﺪﮔ

ﺷﺎن ﻗﻄ ﻣ ﺷﻮد و در ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ«.

۵

۱ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ داد ﺗﻮ ﻣ رﺳﺪ .آﯾﺎ ﻣﻘﺪس دﯾﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او رو

آوری؟ ۲ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و رﺷ و ﺣﺴﺪ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎن اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﻣﮐﺸﺪ۳ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾ

ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد۴ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑ ﭘﻨﺎه ﻣﮔﺮدﻧﺪ،
در رﻓﺎه ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴ از آن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ۵ .ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن را از ﻣﯿﺎن
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۶

ﺧﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺪه ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و اﺷﺨﺎص ﺣﺮﯾﺺ داراﺋ آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘ و ﻣﺸﻼت
۷

ﻫﯿﭽﺎﻫ از زﻣﯿﻦ ﻧﻤ روﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺟﺮﻗﻪ از آﺗﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻫﻢ از ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺄت ﻣﮐﻨﺪ.
۸وﻟ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﻣ ﺑﻮدم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا رﺟﻮع ﻣﮐﺮدم۹ ،زﯾﺮا او ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰ و ﺑ ﺣﺴﺎب ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورد ﮐﻪ ﻣﺎ از درک آن ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۰ﺑﺎران را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را آﺑﯿﺎری ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .اﺷﺨﺎص ﺣﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻦ را ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺳﺎزد
۱۲

ﻧﻘﺸﮥ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،آن ﻫﺎ را در ﮐﺎرﻫﺎی

و ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻤﺰدﮔﺎن ﺳﺮور و ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺷﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣ ﺳﺎزد ۱۳و در داﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﭼﯿﺪه اﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺸﮥ
آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﮔﺮدد۱۴ .روز روﺷﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾ ﻣﺒﺪل ﻣ ﺷﻮد و ﮐﻮرﻣﺎل راه
ﻣ روﻧﺪ۱۵ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻓﻘﯿﺮان را از ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ و از ﭼﻨ زورﻣﻨﺪان ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۶ .ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و اﺷﺨﺎص ﺑ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺳﺎزد.
۱۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﯿﻪ ﺧﺪا او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ آزرده ﺷﻮی،
۱۸زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺴ را ﻣﺠﺮوح ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺟﺮاﺣﺖ او را اﻟﺘﯿﺎم ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر
ﻣ ﺳﺎزد و ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ۱۹ .او ﺗﺮا از ﺑﻼﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣ رﻫﺎﻧﺪ و ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ آﺳﯿﺒ ﺑﺮﺳﺪ.
۲۰

در وﻗﺖ ﻗﺤﻄ ﺗﺮا از ﻣﺮگ رﻫﺎﺋ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻨﺎم ﺟﻨ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎﺗﺖ ﻣ دﻫﺪ.

۲۱

از زﺧﻢ زﺑﺎن و ﺑﺪﺑﺨﺘ و ﺗﺒﺎﻫ در اﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺖ ﻣ دارد.

و از ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻧﻤ ﺗﺮﺳ.

۲۲

ﺑﻪ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ ﻣ ﺧﻨﺪی

۲۳

زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﻨ ،ﺑﺪون ﺳﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

وﺣﺸ در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ.

۲۴

ﺧﺎﻧﻪ ات ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ات را ﮐﺴ ﻧﻤ دزدد.

۲۵ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﭼﻤﻦ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ۲۶ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﮥ ﭘﺨﺘﮥ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻤﺶ درو
ﻣ ﺷﻮد ،در ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ از ﺟﻬﺎن ﻣ روی۲۷ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮی«.
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اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ :ﺷﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺠﺎ اﺳﺖ
۱‐۲اﯾﻮب ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺮا در ﺗﺮازو وزن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﻼت ﻣﺮا ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ۳ ،ﺑﺮای
ﺗﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از رﯾﻬﺎی درﯾﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎف و ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ۴ .زﯾﺮا ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،روح ﻣﺮا
ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮس ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۵ﺧﺮ اﮔﺮ ﻋﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﻋﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﮔﺎو در وﻗﺖ ﺧﻮردن ﺑﺎﻧ ﻧﻤ زﻧﺪ۶ .ﻏﺬای
ﺑ ﻧﻤ ﻣﺰه ای ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻔﯿﺪۀ ﺗﺨﻢ ﻃﻌﻤ ﻧﯿﺴﺖ۷ .ﺑﺮای ﺧﻮردن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬا
اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺪارم و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرم دل ﺑﺪ ﻣ ﺷﻮم.
۸‐۹ای ﮐﺎش ﺧﺪا آرزوی ﻣﺮا ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺸﺪ و رﺷﺘﮥ زﻧﺪﮔ
ﻣﺮا ﻗﻄ ﮐﻨﺪ۱۰ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ دردﻫﺎﺋ ﮐﻪ دارم ،از ﺧﻮﺷ ذوق ﺧﻮاﻫﻢ زد.
ﻣﻦ ﻫﯿ ﮔﺎﻫ از اﺣﺎم ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﺮده ام ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ او ﻣﻘﺪس اﺳﺖ۱۱ .ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﺋ در
ﻣﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ؟ ۱۲آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ام؟ آﯾﺎ ﺑﺪن ﻣﻦ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ؟ ۱۳ﻗﻮﺗ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را از وﺿﻌ ﮐﻪ
دارم ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﮐﺴ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
۱۴

ﮐﺴﯿﻪ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺪارد ،در واﻗ از ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ.

۱۵‐۱۷

ﻣﺜﻞ

ﺟﻮﺋ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن از ﯾ و ﺑﺮف ﭘﺮ اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب آن در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و
ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد ،دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۱۸ .ﮐﺎرواﻧﻬﺎ ﺑﺮای آب ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻮی ﻣ روﻧﺪ،
آن را ﺧﺸ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺸﻨ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۹ .‐۲۰وﻗﺘ ﮐﺎرواﻧﻬﺎی ﺗﯿﻤﺎ و ﺳﺒﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ آب ﻣ روﻧﺪ ،ﺑﺎدﯾﺪن ﺟﻮی ﺧﺸ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ،
زﯾﺮا رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ ﻧﻤ آﺋﯿﺪ۲۲ .آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻔﻪ ای
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آزادی ﻣﻦ رﺷﻮت ﺑﺪﻫﯿﺪ ۲۳و ﯾﺎ ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و از ﭼﻨ
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ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
۲۴ﺑﻪ ﻣﻦ راه ﭼﺎره را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮم و ﺣﺮﻓ
ﻧﻤ زﻧﻢ۲۵ .ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﻗﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺮاد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺠﺎ اﺳﺖ۲۶ .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮده و ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻫﻮا اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺄﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﯿﺪ؟
۲۷

ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﻃﻤ دارﯾﺪ و از دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﺪ.

۲۸

ﺣﺎﻻ وﺿ

ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻢ؟ ۲۹دﯾﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺑ اﻧﺼﺎﻓ ﻧﻨﯿﺪ .ﻣﺮا
ﻣﺤﻮم ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم.

۳۰

آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ و ﺧﻮب و ﺑﺪ

را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ؟

اﯾﻮب ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﻧ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺪارد

۷

۱اﻧﺴﺎن ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮐﺎرﮔﺮ اﺟﺒﺎری زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﺪ .دوران ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ

ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت اﺳﺖ۲ .ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣ در آرزوی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻟﺤﻈﻪ ای در زﯾﺮ آن

ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰدوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ۳ .ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻦ در ﺑﯿﻬﻮدﮔ
ﻣﮔﺬرﻧﺪ .ﺷﺒﻬﺎی رﻧﺠﺒﺎر و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ۴ .وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
وﻗﺖ ﺻﺒ ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﻃﻮﻻﻧ اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒ از اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ آن ﭘﻬﻠﻮ ﻣ ﻏﻠﺘﻢ۵ .ﺗﻦ ﻣﻦ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮم و ﮔﺮد و ﺧﺎک اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ ﺗﺮﮐﯿﺪه و ﭼﺮک ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۶ .روزﻫﺎﯾﻢ ﺗﯿﺰﺗﺮ از
ﻣﺎﮐﻮی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻣﮔﺬرﻧﺪ و در ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ.
۷ای ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ روز ﺧﻮﺑ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ۸و
ﭼﺸﻤﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻧﺮﻧﺪ ،دﯾﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
اﺛﺮی از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ۹ .ﻣﺜﻞ اﺑﺮی ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ
دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰﻧﺪ۱۰ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﻫﺎ را از ﯾﺎد
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
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۱۱

از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ درد و رﻧ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.

۱۲

ﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ای؟

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮم،
ﻣ ﺗﺮﺳﺎﻧ.

۱۳

ﻣﻦ دراز ﻣﮐﺸﻢ ﺗﺎ دﻣ

۱۴

آﻧﺎه ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک

۱۵

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﭼﺎرۀ دﯾﺮ ﻧﺪارم ﺑﺠﺰ اﯾﻨﻪ ﮔﻠﻮی ﺧﻮد را ﻓﺸﺮده ،ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ اﯾﻦ

زﻧﺪﮔ رﻧﺠﺒﺎر ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻢ.

۱۶

از زﻧﺪﮔ ﺑﯿﺰارم و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮا

ﺑﺤﺎﻟﻢ ﺑﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا از ﻣﻦ ﻧﻔﺴ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۱۷ .اﻧﺴﺎن ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻨﻘﺪر
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ؟ ۱۸ﻫﺮ روز از او ﺑﺎزﺟﻮﺋ ﻣﮐﻨ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ او را ﻣ آزﻣﺎﺋ۱۹ .آﯾﺎ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫ دﻣ آراﻣﻢ ﺑﺬاری ﺗﺎ آب دﻫﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺑﺮم؟ ۲۰اﮔﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﻨﻢ ﭼﻪ ﺿﺮری ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣ رﺳﺪ ،ای ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ؟ ﭼﺮا ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادی؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎر دوش ﺗﻮ
ﺷﺪه ام؟ ۲۱ﭼﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﻧﻤ ﺑﺨﺸ و از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻤ ﭘﻮﺷ؟ زﯾﺮا ﺑﻪ زودی ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺧﺎک ﻣ روم و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﺧﻮاﻫ آﻣﺪ و ﻣﻦ دﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ«.

ﺑِﻠﺪَد ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ

۸

۱آﻧﺎه ﺑِﻠﺪَدِ ﺷﻮﺣ ﺟﻮاب داد»۲ :اﯾﻮب ،ﺗﺎ ﺑ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣ زﻧ؟ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد

ﻫﻮا اﺳﺖ۳ .ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
۵

۴

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا آن ﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺎن ﺟﺰا داد .اﮔﺮ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﺐ
۶

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷ ،ﺑﺎ دﻋﺎ و زاری ﺑﻪ او رﺟﻮع ﮐﻨ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐ و راﺳﺘﺎری زﻧﺪﮔ
ﮐﻨ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪا ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﮐﻤ ﺗﻮ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ،ﺧﺎﻧﻮاده ات را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺎده
ﻣﮐﻨﺪ۷ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا داﺷﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﺪ.
۸از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﭙﺮس و از ﺗﺠﺮﺑﮥ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز۹ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﯾ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ زﻧﺪﮔ
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﻪ ای زود ﮔﺬر اﺳﺖ.
۱۰از ﺣﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮ و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﻤﺎﻧﮥ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه.
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۱۱

در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧَ ﻧﻤ روﯾﺪ و آن را در ﺧﺎرج از ﺟﺒﻪ زار ﻧﻤ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺧﺸ ﺷﻮد ،ﺣﺘ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺪن آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﮋﻣﺮده ﻣﮔﺮدد.

۱۳

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا

را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ و دﯾﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎر ﻋﻨﺒﻮت اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ.
آوﯾﺰان ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﻧﺎه ﻧﻤ دارد.

۱۲

اﮔﺮ آب

۱۴

اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ

۱۵

اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از آن

۱۶

ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب

ﺗﺎزه ﻣﮔﺮدد و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺎغ ﭘﻬﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﻣ دواﻧﺪ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺪور آن ﻫﺎ ﻣﺤﻢ ﻣ ﭘﯿﭽﻨﺪ۱۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺑﯿ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،دﯾﺮ ﮐﺴ ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورد ﮐﻪ آن ﻋﻠﻒ
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ۱۹ .ﺑﻠ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ و دﯾﺮان ﻣ آﯾﻨﺪ و
ﺟﺎی ﺷﺎن را ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
۲۰ﺧﺪا ﻣﺮدم راﺳﺘﺎر را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻧﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﮔﯿﺮد۲۱ .ﻟﺒﺎﻧﺖ را ﭘﺮ ﺧﻨﺪه
ﻣ ﺳﺎزد و از ﺧﻮﺷ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧ۲۲ .ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﺖ را ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺮﯾﺮان را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ«.

اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ :ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ

۹

۱اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘ ﻣ داﻧﻢ و ﻗﺒﻼ ﺷﻨﯿﺪه ام .اﻣﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ

ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا راﺳﺖ و ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺴ

ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﺰار ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾ را ﻫﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ۴ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺣﯿﻢ و داﻧﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ .ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد۵ .ﺑ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻏﻀﺐ آن ﻫﺎ را واژﮔﻮن ﻣﮐﻨﺪ۶ .زﻣﯿﻦ را از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
آن را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آورد۷ .اﮔﺮ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻃﻠﻮع ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺷﺐ
ﻧﻤ درﺧﺸﻨﺪ۸ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺑﺤﺮ ﻣ ﺧﺮاﻣﺪ۹ .دب اﮐﺒﺮ،
ﺟﺒﺎر ،ﺛﺮﯾﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﻨﻮب را آﻓﺮﯾﺪ۱۰ .ﻋﻘﻞ ﻣﺎ از درک ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﯿﺸﻤﺎر او ﻋﺎﺟﺰ
اﺳﺖ۱۱ .از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﮔﺬرد و ﻣﻦ او را دﯾﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ .ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﮐﻨﻢ.
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۱۲

ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ رﺑﺎﯾﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ او ﺷﻮد و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟

۱۳ﺧﺪا از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻣ ﺳﺎزد۱۴ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ و ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ۱۵ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ
ﻧﺪارم ،ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﻪ از ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ داور ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﻢ۱۶ .ﺣﺘ
اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺬارد ﮐﻪ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﻢ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ.

۱۷

او ﺗُﻨﺪﺑﺎد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ

و ﻣﺮا ﭘﺎﺷﺎن ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﺑﻪ زﺧﻤﻬﺎﯾﻢ ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ۱۸ .ﻣﺮا ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﻢ و
زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺗﻠ و زار ﻣ ﺳﺎزد.

۱۹

ﺑﺎ او ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﻧﺪارم ،زﯾﺮا ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ

ﻣﺤﻤﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﺑﺒﺮم ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ او را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ؟ ۲۰اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺣﺮف زﺑﺎﻧﻢ
ﻣﺮا ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮم۲۱ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از زﻧﺪﮔ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ام۲۲ .ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺎه و ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﯾﺴﺎن از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮد۲۳ .وﻗﺘ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﯿﻨﺎﻫ را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻣ ﺧﻨﺪد۲۴ .اﺧﺘﯿﺎر زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ داده و ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻀﺎت را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺮده ﭼﻪ ﮐﺴ
ﮐﺮده اﺳﺖ؟
۲۵زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﺗﯿﺰرو ﻣﮔﺬرد و ﺑﺪون آﻧﻪ روی ﺧﻮﺷ را ﺑﺒﯿﻨﻢ۲۶ .ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻋﻤﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺳﺮﯾ اﻟﺴﯿﺮ و ﻋﻘﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎر ﺧﻮد ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺮی
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۷

اﮔﺮ ﺧﻨﺪان ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﻌ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻏﻤﻬﺎی ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮم ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؟

۲۸

زﯾﺮا

ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻏﻢ و رﻧ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣ ﺷﻤﺎرد.
۲۹

ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺤﻮم ﺷﻮم ﭼﺮا ﺗﻼش ﺑﯿﺠﺎ ﮐﻨﻢ؟

۳۰

اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﻢ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را

ﺑﺎ ﺻﺎﻓﺘﺮﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ۳۱ ،ﺗﻮ ﻣﺮا در ﻻی و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻓﺮو ﻣ ﺑﺮی ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮدم از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت
ﮐﻨﺪ۳۲ .ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﺑﺮوم.
۳۳ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ داوری ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را آﺷﺘ ﺑﺪﻫﺪ۳۴ .اﮔﺮ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮداری و
ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻧﯿﻨﺪازد۳۵ ،آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

اﯾﻮب :از زﻧﺪﮔ ﺑﯿﺰارم

۱۰

۱از زﻧﺪﮔ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ام ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از زﻧﺪﮔ ای ﺗﻠ و زار ﺑﻨﺎﻟﻢ و ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ.

۲ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺤﻮﻣﻢ ﻣﻦ .ﺑﻮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ؟ ۳آﯾﺎ روا اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﻨﻤﺎﺋ ،از ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﮐﻨ و ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﺎﺷ؟ ۴آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣ ﺑﯿﻨ؟

۵‐۶

آﯾﺎ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
۷

ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن زود ﮔﺬرﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ﺗﺎ در ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﯿﺎﺑ؟ ﺧﻮدت ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﺋ ﻧﺮده ام و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
۸ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪی و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻣﺮا ﻫﻼک ﺳﺎزی۹ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺧﺎک ﺑﻮﺟﻮد آوردی و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧ۱۰ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﯿﺮو
ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺗﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﯿﺪم ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ دادی.
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و رگ و ﭘ ﻣﺮا ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻓﺘ.

۱۱

ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ

۱۲

ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ دادی و از ﻣﺤﺒﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧﺖ

ﺑﺮﺧﻮردارم ﮐﺮدی و از روی اﺣﺴﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی۱۳ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻣﺮاﻗﺐ
ﻣﻦ ﺑﻮدی ۱۴ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ از ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﺋ۱۵ .ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻨﺎﻫ از ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺮا
ﻓﻮری ﺟﺰا ﻣ دﻫ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎر درﺳﺘ ﺑﻨﻢ ،ﺧﯿﺮی ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ .ﺷﺨﺺ ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﯿﭽﺎره ای
ﻫﺴﺘﻢ.

۱۶

اﮔﺮ ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آوری و ﺑﺎ آزار ﻣﻦ ﻗﺪرت ﺧﻮد را

ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ۱۷ .ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣ آوری و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد و
ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯿﻬﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﮐﻨ.
۱۸ﭼﺮا ﻣﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردی؟ ای ﮐﺎش ،ﻣ ﻣﺮدم و ﭼﺸﻢ ﮐﺴ ﻣﺮا ﻧﻤ دﯾﺪ۱۹ .ﻣﺜﻠﯿﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم ،از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ رﻓﺘﻢ۲۰ .از زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺤﺎﻟﻢ ﺑﺬار ﺗﺎ دﻣ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻢ۲۱ .ﺑﻪ زودی از دﻧﯿﺎ ﻣ روم و راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﯿﺴﺖ۲۲ .ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﻣ روم ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ و ﻇﻠﻤﺖ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮد روﺷﻨ ﻫﻢ
ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ«.
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ﺻﻮﻓﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻨﺎه اﯾﻮب ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ

۱۱

۱ﺻﻮﻓﺮِ ﻧﻌﻤﺎﺗ ﺟﻮاب داد»۲ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮچ و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻮاب داد؟ ۳آﯾﺎ

ﮐﺴ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﻮﺋ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺎوهﮔﻮﺋ ﻣ ﺗﻮاﻧ دﯾﺮان را ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺎزی؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ وﻗﺘ ﮐﻪ دﯾﺮان را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨ ،آن ﻫﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﻨﻨﺪ؟
۵

۴

ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﺑﯿﻨﺎه ﻫﺴﺘ ،اﻣﺎ ای ﮐﺎش ،ﺧﺪا ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
۶

ﺑﺸﺎﯾﺪ و ﺟﻮاب ﺗﺮا ﺑﺪﻫﺪ و اﺳﺮار ﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠ ﻣﺸﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮا ﮐﻤﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻫﺴﺘ ،ﺟﺰا داده اﺳﺖ.
۷ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ و اﻧﺪازۀ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را درک ﮐﻨﺪ۸ .‐۹ﻋﻈﻤﺖ او
ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و وﺳﯿﻌﺘﺮ از ﺑﺤﺮﻫﺎ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺗﻮ ﺣﺘ از ﺗﺼﻮر آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
۱۰

اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﺮا ﺑﯿﺮد و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ او ﺷﻮد؟

۱۱

زﯾﺮا اﻋﻤﺎل ﻫﯿ ﮐﺴ از

او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﯿﺴﺖ۱۲ .ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ وﻗﺘ داﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺮ
وﺣﺸ اﻧﺴﺎن ﺑﺰاﯾﺪ.
۱۳ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺻﺎف و ﭘﺎک دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨ۱۴ ،از ﺑﺪی و ﮔﻨﺎه ﺑﭙﺮﻫﯿﺰی
و ﺷﺮارت را در ﺧﺎﻧﻪ ات راه ﻧﺪﻫ۱۵ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﺗﺮس و
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﺷﻮی۱۶ .ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺜﻞ آب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣ آوری۱۷ .زﻧﺪﮔ ات درﺧﺸﺎﻧﺘﺮ از آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻤﺮوز و ﺗﺎرﯾ آن ﻣﺜﻞ ﺻﺒ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد۱۸ .ﺑﺎ
اﻣﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎنِ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ و در راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮی۱۹ .ﺑﺪون ﺗﺮس ﻣ ﺧﻮاﺑ
و ﻫﻤ از ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺪﮐﺎران ﮐﻮر و راه ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ
روی ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﺎن ﻣﺮگ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
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اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ :ﻣﻦ ﻣﺴﺨﺮۀ ﻣﺮدم ﺷﺪه ام

۱۲

۱آﻧﺎه اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﺷﻤﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را دارﯾﺪ و وﻗﺘ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ

ﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻣﯿﺮد۳ .اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻞ دارم و از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻣ داﻧﺪ۴ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﮐﺮدم ،او دﻋﺎی ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﻣ ﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم ،ﺣﺘ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ام
۵

ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ آﺳﻮده و آراﻣﻨﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ زدﮔﺎن را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﻟﺪ ﻣ زﻧﻨﺪ.
۶

ﺧﺎﻧﮥ دزدان در اﻣﺎن اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻨﺪ ،در آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا.
۷‐۹ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ،اﮔﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ .اﮔﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

۱۰

زﻧﺪﮔ ﻫﺮ زﻧﺪه ﺟﺎن و ﻧَﻔَﺲ ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮ

در دﺳﺖ او اﺳﺖ۱۱ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺰۀ ﻃﻌﺎم ﺧﻮب را ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮔﻮش ﻫﻢ ﮐﻼم
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﯿﻢ.
۱۲‐۱۳اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺮ داﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮت دارﻧﺪ ،وﻟ ﺧﺪا
دارای ﺑﺼﯿﺮت و ﻗﺪرت اﺳﺖ۱۴ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازد ،ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ او را آزاد ﮐﻨﺪ۱۵ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎران را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد،
زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ زﻣﯿﻦ را زﯾﺮ آب ﻏﺮق ﻣﮐﻨﺪ۱۶ .ﺑﻠ ،ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎ و
داﻧﺎ اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن در دﺳﺖ او اﺳﺖ۱۷ .ﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و
ﻣﺸﺎوران را از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮد و ﻗﻀﺎت را اﺣﻤﻖ ﻣ ﺳﺎزد۱۸ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺧﻠ و اﺳﯿﺮ ﺧﻮد
ﻣﮐﻨﺪ۱۹ .ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺣﻘﯿﺮ و زورﻣﻨﺪان را ﺳﺮﻧﻮن ﻣ ﺳﺎزد۲۰ .ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ و ﻓﻬﻢ اﺷﺨﺎص
ﭘﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۲۱ .ﺣﺎﮐﻤﺎن را ذﻟﯿﻞ و زورﻣﻨﺪان را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ۲۲ .ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ و
ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد۲۳ .ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮت و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ
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ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣ ﺳﭙﺎرد.
آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮد و آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن آواره ﻣ ﺳﺎزد.

۲۴

ﺣﻤﺖ زﻣﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺎن را از

۲۵

در ﺗﺎرﯾ ﮐﻮرﻣﺎل ﮐﻮرﻣﺎل راه ﻣ روﻧﺪ و

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن ،اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﻗﺪم ﻣ زﻧﻨﺪ.

۱۳

۲

۱

ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ،

ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ داﻧﻢ و از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ۳ .اﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و دﻋﻮای ﺧﻮد
را ﺑﺎ او ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ۴ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ دروغ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻃﺒﯿﺒﺎن ﺑﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ۵ .اﮔﺮ
ﺑﺮاﺳﺘ ﻋﺎﻗﻞ ﻣ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺣﺮﻓ ﻧﻤ زدﯾﺪ.
۶ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ۷ .ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻔﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ﺑﻪ دروغ ﺟﻌﻞ ﻣﮐﻨﯿﺪ۸ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻃﺮﻓﺪاری از او ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دﻋﻮای
ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۹ .وﻗﺘ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ او ﻣ دﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ۱۰ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺟﺰا
ﻣ دﻫﺪ۱۱ .آﯾﺎ از ﻫﯿﺒﺖ او ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﻈﻤﺖ او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻧﻤ اﻧﺪازد؟ ۱۲دﻻﯾﻞ ﺷﻤﺎ
ﺑ ﻣﻌﻨ و ادﻋﺎی ﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻠ ﺳﺴﺖ و ﺑ اﺳﺎس اﺳﺖ.
۱۳ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎداﺑﺎد! ۱۴ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣ اﻧﺪازم.
ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ.

۱۵

اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺸﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ اﻣﯿﺪوارم و در ﺣﻀﻮر او از

۱۶

ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ راﺳﺘﻮﺋ ﺧﻮد ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎﻫ

ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺮأت در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﻣ اﯾﺴﺘﻢ۱۷ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .ادﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣ ﺷﻮم ۱۹و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴ دﻋﻮای ﻣﺮا ﻏﻠﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﺎه ﺳﺎﮐﺖ ﻣ ﺷﻮم و ﻣ ﻣﯿﺮم.
۲۰ﺧﺪاﯾﺎ ،از ﺗﻮ ﻓﻘﻂ دو ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم و اﮔﺮ آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ روﺑﺮو ﺷﻮم.
۲۱از ﺟﺰای ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻧﯿﻨﺪاز۲۲ .ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧ ﺣﺎﺿﺮ
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ﻣ ﺷﻮم ،ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﺪه.
ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﺸﺎن ﺑﺪه.
ﻣ ﺧﻮاﻧ؟

۲۳

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ

۲۴

ﭼﺮا روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد

۲۵

آﯾﺎ ﯾ ﺑﺮگ ﺧﺸ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﺮﺳﺎﻧ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾ ﭘﺮِﮐﺎه

ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨ؟

۲۶

ﺗﻮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻠﺨ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣ آوری و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻮاﻧ ﻣﺮا ﺑﻪ رﺧﻢ ﻣﮐﺸ.

۲۷

ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را زوﻻﻧﻪ ﻣﮐﻨ و در ﻫﺮ ﻗﺪﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣ دارم ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ.

۲۸

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﻮبِ ﭘﻮده و ﻟﺒﺎس ﮐﻮﯾﻪ ﺧﻮرده ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮم.

۱۴

۱ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﭼﻨﺪ روزۀ ﻣﺎ ﭘﺮ از زﺣﻤﺖ اﺳﺖ۲ .ﻣﺜﻞ

ﮔُﻞ ﻣ ﺷﻔﺪ و ﺑﺰودی ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ای زودﮔﺬر و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ۳ .ﭘﺲ ای ﺧﺪا،
ﭼﺮا ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﻣﮔﯿﺮی و از او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨ؟ ۴از ﯾ ﺷﺌ ﮐﺜﯿﻒ
ﭼﯿﺰ ﭘﺎک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤ آﯾﺪ۵ .ﺷﻤﺎر روزﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﺗﻮ
۶

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ای و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻄﺎی او ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮش و او را
ﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﺑﺬار ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ وداع ﮐﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪ ای آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
۷ﺑﺮای ﯾ درﺧﺖ اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻄ ﮔﺮدد دوﺑﺎره ﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺗﺮ دﯾﺮ
ﺑﺎر ﻣ آورد۸ .اﮔﺮ رﯾﺸﻪ اش در زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد و ﺗﻨﻪ اش در ﺧﺎک ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺮدد۹ ،ﺑﺎزﻫﻢ وﻗﺘﯿﻪ
آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺜﻞ ﯾ ﻧﻬﺎل ﺗﺎزه ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ زﻧﺪ و ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .اﻣﺎ وﻗﺘ اﻧﺴﺎن ﻣ ﻣﯿﺮد
ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ ۱۱و ﻣﺜﻞ آب ﺑﺤﺮ ﮐﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و درﯾﺎﻫﺎ
ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۲ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮو ﻣ رود و ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد
و ﮐﺴ او را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۱۳ای ﮐﺎش ،ﻣﺮا ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻏﻀﺒﺖ ﻓﺮوﻧﺸﯿﻨﺪ ،در زﯾﺮ ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﺮدی و ﺑﺎز ﻣﺮا در ﯾ
زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ دوﺑﺎره ﺑﯿﺎد ﻣ آوردی۱۴ .وﻗﺘ اﻧﺴﺎن ﻣ ﻣﯿﺮد ،آﯾﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد؟ اﻣﺎ ﻣﻦ در
اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔ ام ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و دوران ﺷﺎدﮐﺎﻣ ﺑﺮﺳﺪ۱۵ .آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا
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ﻣ ﺧﻮاﻧ و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻢ و از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮی.
ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﮔﯿﺮی.

۱۶

ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺮ ﻗﺪم

۱۷

ﻣﺮا از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزی و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﻢ را

ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ.
۱۸زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ .ﺳﻨﻬﺎ از ﺟﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
۱۹

آب ﺳﻨﻬﺎ را ﻣ ﺳﺎﯾﺪ و ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ را ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪﻫﺎی

اﻧﺴﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣ ﺳﺎزی۲۰ .ﺗﻮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮی ،ﭼﻬﺮه اش را ﺑﺎ ﭘﺮدۀ ﻣﺮگ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ
و او را ﺑﺮای اﺑﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮی.

۲۱

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺑﺮﺳﻨﺪ ،او آﮔﺎه ﻧﻤ ﺷﻮد و

ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑ اﻃﻼع ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۲۲ .او ﻓﻘﻂ درد ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮد«.

ﻣﺤﺎورۀ دوم
)(۳۴ :۲۱ ‐ ۱ :۱۵

اَﻟﯿﻔﺎز :اﯾﻮب ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤ دﻫﺪ

۱۵

۱آﻧﺎه اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ﺟﻮاب داد»۲ :اﯾﻮب ،ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻠ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ

ﺑﻮﯾﺪ .ﮐﻼم ﺗﻮ ﭘﻮچ و ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻫﻮا اﺳﺖ۳ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑ ﻣﻌﻨ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨ۴ .ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳ و ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻧﺪاری۵ .ﺣﺮﻓﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ زﻧ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را آﺷﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨ۶ .ﺣﺮف زﺑﺎﻧﺖ ﺗﺮا ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت
ﻣ دﻫﺪ.
۷آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻮدی؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ای؟ ۸آﯾﺎ
ﺗﻮ از ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺨﻔ ﺧﺪا آﮔﺎه ﺑﻮده ای؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮد روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘ؟ ۹ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣ داﻧ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣ داﻧﯿﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﻬﻤ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ واﺿ و روﺷﻦ اﺳﺖ۱۰ .ﻣﺎ
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ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ را از اﺷﺨﺎص ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ﺳﻦ ﺷﺎن زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﻦ ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ،
آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ.

۱۱

ﺣﺮف زدﯾﻢ،

ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻮ آﻧﺮا رد ﻣﮐﻨ .ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ
۱۲

اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه ای و از ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺷﺮاره ﻣ زﻧﺪ.

ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ.
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟

۱۴

۱۳

ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ

آﯾﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﻧﯿ و ﭘﺎک

۱۵

ﺧﺪا ﺣﺘ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در

ﻧﻈﺮ او ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۱۶ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺳﺪ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺮارت را ﻣﺜﻞ آب ﻣ ﻧﻮﺷﺪ.
۱۷

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ داﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.

۱۸

اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از

اﺷﺨﺎص داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺣﯿﻢ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۹ .در
آن وﻗﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از راه راﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ.
۲۰ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد درد و رﻧ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۲۱ .ﺻﺪاﻫﺎی
ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﮔﻮﺷﺶ ﻃﻨﯿﻦ ﻣ اﻧﺪازد .در وﻗﺘﯿﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ آﺳﻮده و آرام اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﮥ ﻏﺎرﺗﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد۲۲ .اﻣﯿﺪ ﻓﺮار از ﺗﺎرﯾ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک
ﻣ ﺷﻮد۲۳ .در دﯾﺎر ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﯾ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن آواره ﻣﮔﺮدد و ﻣ داﻧﺪ آﯾﻨﺪۀ ﺗﺎرﯾ در ﭘﯿﺸﺮو
دارد۲۴ .ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازد،
۲۵

زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا دراز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﺟﻨﺪ.

۲۶

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧ ﺳﭙﺮ

ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۷او ﻫﺮﭼﻨﺪ آرام و از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ۲۸ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻮن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد۲۹ .ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﺮﺑﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۳۰ .از ﺗﺎرﯾ ﻓﺮار ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﯿﺮد و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و
ﺷﻮﻓﻪ ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،دارو ﻧﺪار ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ۳۱ .اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﯿﻬﻮده و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ۳۲و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﺎء ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺎﻧ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۳۳ .ﻣﺜﻞ ﺗﺎک ﮐﻪ
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اﻧﻮرﻫﺎی ﻏﻮره اش ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﺷﻮﻓﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺘﻨﺪ،
ﺑ ﺛﻤﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

۳۴

اﺷﺨﺎص ﺑ ﺧﺪا ،ﺑ اوﻻد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﮥ رﺷﻮه ﺧﻮاران در آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزد.

۳۵

آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮارت ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ و دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﭘﺮ از ﻣﺮ و ﺣﯿﻠﻪ اﺳﺖ«.

اﯾﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﻨﺪ

۱۶

۱اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ام .ﺗﺴﻠ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا زﯾﺎدﺗﺮ ﻋﺬاب

ﻣﮐﻨﺪ۳ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺗﺎن اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ را
ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ ۴اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻮدم ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﺮاض
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎن ﻣ دادم۵ .ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺮم ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠ ﻣ دادم.
۶ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﺑﻮﯾﻢ از درد و رﻧ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻢ دردم را دوا
ﻧﻤﮐﻨﺪ۷ .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺮا از زﻧﺪﮔ ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘ و ﺧﺎﻧﻮاده ام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی۸ .ﺗﻮ ﻋﺮﺻﻪ
را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨ ﮐﺮدی و دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﺷﺪی .آﻧﻘﺪر ﻻﻏﺮ ﺷﺪه ام ﮐﻪ از ﺑﺪن ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ و
اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﯾﻦ را دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ۹ .ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﻢ را
ﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣ ﭘﻨﺪارد۱۰ .ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دور ﻣﻦ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﺳﯿﻠ ﻣ زﻧﻨﺪ۱۱ .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ و ﺷﺮﯾﺮ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ۱۲ .ﻣﻦ زﻧﺪﮔ آرام و آﺳﻮده ای داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺪا از ﮔﻠﻮی ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻪ ﺗﻪ ام ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﺮا ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ۱۳و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا
ﻣﺠﺮوح ﻣ ﺳﺎزد و رﺣﻤ ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﺪ۱۴ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﻨﺠﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
زﺧﻢ ﻣ زﻧﺪ.
۱۵ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه و در ﺧﺎکِ ﺧﻮاری ﻧﺸﺴﺘﻪ ام۱۶ .از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ام ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮخ ﺷﺪه
و دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ را ﺗﺎرﯾ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۷ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮی ﻧﯿﺴﺘﻢ و دﻋﺎی ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ
اﺳﺖ.
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۱۸

ای زﻣﯿﻦ ،ﺣﻖ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﻦ و ﻧﺬار ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۰

دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺨﺮه ام ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﯿﻞ اﺷ را

۲۱

در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم
ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد.

۱۹

ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ

و ﭘﯿﺶ او زاری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش

۲۲

زﯾﺮا ﺑﻪ زودی ﻣ ﻣﯿﺮم و ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﻣ روم ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آن

ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻮب ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ

۱۷

۱روح ﻣﻦ ﺷﺴﺘﻪ ،ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۲ .ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم

ﭼﻄﻮر ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ روم آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ.
۳‐۴ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣ داﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻘﻞ و
ﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ای ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺬار ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ۵ .ﮐﺴﯿﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﮔﻮﺋ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻮر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﻒ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ۷ .از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻣﻦ
ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﯿﺶ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۸ .ﻣﺮدﻣﺎن وﻗﺘ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻨﺎﻫﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﻗﯿﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ ۹و اﺷﺨﺎص ﻧﯿ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روز ﺑﺮوز ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۰ .اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻤﯿﺪه ای در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ.
۱۱ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و آرزو ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪه اﻧﺪ۱۲ .دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘ ﺷﺎم ﺗﺎرﯾ ،روز روﺷﻦ ﻣ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدم ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۳ﯾﺎﻧﻪ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮوم و آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺪی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ۱۴ .ﻗﺒﺮ را ﭘﺪر و
ﮐﺮم را ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻢ۱۵ .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ؟
۱۶ﻧﻪ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ رود و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﺧﺎک ﻣ ﺷﻮﯾﻢ«.
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ﺑِﻠﺪَد :ﺧﺪا ﺑﺪﮐﺎران را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ

۱۸

۱آﻧﺎه ﺑِﻠﺪَدِ ﺷﻮﺣ ﺟﻮاب داد»۲ :آﯾﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﮔﻮش ﺑﺪﻫ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪرﺳﺘ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ۳ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت،
اﺣﻤﻖ و ﺑ ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ۴ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺻﺪﻣﻪ ﻣ رﺳﺎﻧ .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﻫﺴﺘ ،زﻧﺪﮔ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ را از ﺟﺎی
ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎ ﮐﻨﺪ؟
۵ﭼﺮاغ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ او ﻧﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۶ .ﻧﻮر ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدد و ﭼﺮاﻏﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد۷ .ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﮔﺮدد۸ .‐۹ﺑﺴﻮی دام ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارد و ﭘﺎﯾﺶ در ﺗﻠﻪ ﻣ اﻓﺘﺪ و رﻫﺎﺋ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ۱۰ .در ﺳﺮ راه او
دام ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻠﻪ ای در ﻣﺴﯿﺮ او ﻗﺮار دارد.
۱۱ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم ﻣ آورد و ﻗﺪم ﺑﻘﺪم او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﻗﺤﻄ و
ﮔﺮﺳﻨ ﻧﯿﺮوی او را زاﯾﻞ ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺼﯿﺒﺖ در ﺳﺮ راﻫﺶ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪۀ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد و در ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮو ﻣ رود۱۴ .از ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن آﺳﻮده ﺑﻮد ،ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮد و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮگ ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد۱۵ .ﻣﺴﻨﺶ ﺑﺎ آﺗﺶ ﮔﻮﮔﺮد از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﺎﻟ
ﻣ ﺷﻮد۱۶ .رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺸ ﺷﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺧﺎﻃﺮه اش از روی
زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺎم او را ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورد۱۸ .از دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۱۹ .در ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺴﻠ از او ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۲۰ .ﻣﺮدم از ﻏﺮب و ﺷﺮق
از دﯾﺪن وﺿ او ﺣﯿﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۱ .ﺑﻠ ،ﻣﺮدم ﮔﻨﺎﻫﺎر و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
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اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﻣﻦ زﻧﺪه اﺳﺖ

۱۹

۱اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﺗﺎ ﺑ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎن ﻣﺮا ﻋﺬاب ﺑﺪﻫﯿﺪ و دﻟﻢ را

ﺑﺸﻨﯿﺪ؟ ۳ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﮐﺸﯿﺪ۴ .اﮔﺮ ﻣﻦ

ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺿﺮر آن ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ۵ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ
۶

از ﻣﻦ ﻣ داﻧﯿﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺮا دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﻣ ﭘﻨﺪارﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ روز ﺑﺪ را ﺑﺮ
۷

ﺳﺮ ﻣﻦ آورده و ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘ وﻗﺘ از ﻇﻠﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد
۸

ﻣ زﻧﻢ و ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﻢ ،ﮐﺴ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﻧﻤ رﺳﺪ .او راه ﻣﺮا ﻣﺴﺪود و ﺗﺎرﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪ رﻫﺎﺋ از اﯾﻦ وﺿ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ۹ .او ﻋﺰت و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ از
ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ۱۰ .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺮا ﺧُﺮد و ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮده و ﻧﻬﺎل آرزوی ﻣﺮا از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﮐﻨﺪه اﺳﺖ۱۱ .آﺗﺶ
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻤﺎرد۱۲ .ﻟﺸﺮ ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ
ﺧﯿﻤﮥ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
۱۳او ﺧﺎﻧﻮاده ام را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﺮد و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ۱۴ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎنِ ﻧﺰدﯾ
ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ۱۵و ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ام ﻣﺮا از ﯾﺎد ﺑﺮد .ﮐﻨﯿﺰان ﺧﺎﻧﻪ ام ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه ام۱۶ .ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زاری و اﻟﺘﻤﺎس ﺻﺪا ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ او ﺟﻮاﺑﻢ را ﻧﻤ دﻫﺪ.
۱۷

زن ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻮی دﻫﺎن ﻣﺮا ﻧﺪارد و ﺑﺮادراﻧﻢ از ﻣﻦ ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۸

ﺣﺘ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻧﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ام ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۹ .دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤ ام از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ۲۰ .از ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺨﺘ از ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ام.
۲۱ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۲ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ آزاری ﮐﻪ دﯾﺪه ام ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ؟
۲۳ای ﮐﺎش ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﺴ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﮐﺮد و در ﮐﺘﺎﺑ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ ۲۴و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﻨ ﺣ ﻣ ﻧﻤﻮد،
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
ﻣ ﺑﯿﻨﻢ.

۲۵

زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﻣﻦ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ

۲۶

و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺣﺘ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﭙﻮﺳﻨﺪ ،ﺧﺪا را

۲۷

او ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .او را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ.

۲۸

وﻗﺘ ﮔﻔﺘﯿﺪ:

»ﭼﻮﻧﻪ او را ﻋﺬاب ﮐﻨﯿﻢ «.از ﺣﺎل رﻓﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﯾﺪ.

۲۹

ﭘﺲ

از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز داوری ﺧﺪا در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.

ﺻﻮﻓﺮ :ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ

۲۰

۱آﻧﺎه ﺻﻮﻓﺮِ ﻧﻌﻤﺎﺗ ﺟﻮاب داد»۲ :اﯾﻮب ،ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﺮ

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺖ را ﺑﺪﻫﻢ۳ .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ۴ .ﻣ داﻧ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،وﻗﺘ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻗﺮار داده ﺷﺪ۵ ،ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ۶ .آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر در زﻧﺪﮔ
۷

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠ ﺑﺸﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﻠﻪ دور اﻓﻨﺪه ﺷﺪه
۸

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدد و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :آن ﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل
ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۹ .دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﺧﻮرﻧﺪ و از ﺟﺎﺋ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۰ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن از ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺪاﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺰور ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣ دﻫﻨﺪ.

۱۱

ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺟﻮان و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ روﻧﺪ و ﺧﺎک

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۲‐۱۳آن ﻫﺎ از ﺷﺮارت ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﻃﻌﻢ آن دﻫﺎن ﺷﺎن را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻪ ﻣ دارد۱۴ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﻮرده اﻧﺪ در ﺷﻢ ﺷﺎن ﺗﺮش ﮐﺮده ﺑﻪ زﻫﺮ ﻣﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد ۱۵و ﺛﺮوﺗ را ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻗ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را از ﺷﻢ ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺸﺪ۱۶ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮ ﻣﺎر آن ﻫﺎ را
ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮده ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزد۱۷ .آﻧﻘﺪر زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ
ﺑﻬﺮه ای ﺑﺮدارﻧﺪ ۱۸و از داراﺋ و ﻣﺎل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ۱۹ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
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ﻣﺴﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ﻣﺎل ﺷﺎﻧﺮا ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰور
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۲۰در اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ۲۱ .از ﻣﺎﻟ ﮐﻪ دزدی ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ آن ﻫﺎ زوال ﻣ ﺷﻮد۲۲ .در اوج ﺳﻌﺎدت ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ و
ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آﯾﺪ و رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ داﻣﻨﯿﺮ ﺷﺎن ﻣ ﺷﻮد.

۲۳

در وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﻧﺪ

و ﺷﻢ ﺷﺎن ﺳﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .از ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻫﻨﯿﻦ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺑﺮﻧﺠ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.

۲۵

وﻗﺘ ﺗﯿﺮ را از ﺑﺪن ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﻮک ﺑﺮاق آن ﺟﺮ

ﺷﺎن را ﭘﺎره ﻣﮐﻨﺪ و وﺣﺸﺖِ ﻣﺮگ آن ﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد۲۶ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗ را ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﺗﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ داراﺋ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۲۷ .آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را
آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻮاﻫ ﻣ دﻫﺪ۲۸ .در اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻣﺎل ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن ﺗﺎراج
ﻣ ﺷﻮد۲۹ .اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

اﯾﻮب :ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

۲۱

۱آﻧﺎه اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ دل ﻣﻦ ﺗﺴﻠ

ﯾﺎﺑﺪ۳ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺴﺨﺮه ام ﮐﻨﯿﺪ.
۵

۴

ﻣﻦ از ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺖ دارم ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﺒﺮ و ﻃﺎﻗﺘﻢ را از دﺳﺖ داده ام .ﺑﻪ ﻣﻦ
۶

ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻌﺠﺐ دﺳﺖ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺑﺬارﯾﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻗﺘ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎد ﻣ آورم ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ از وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ۷ .ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﺗﺎ ﺳﻦ
ﭘﯿﺮی زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﻣ رﺳﻨﺪ؟ ۸ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا
آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻧﻤ دﻫﺪ۱۰ .ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﯿ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﻤ ﺷﻮد.
۱۱ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣ روﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﻮﺑ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۲ .ﺑﺎ آواز داﯾﺮه و
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

رﺑﺎب و ﻧَ ،ﺳﺮودِ ﺧﻮﺷ را ﻣ ﺳﺮاﯾﻨﺪ.

۱۳

ﺑﺪﮐﺎران ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ و ﮐﺎﻣﺮاﻧ

ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آﺳﻮدﮔ و ﺧﺎﻃﺮِ ﺟﻤ از ﺟﻬﺎن ﻣ روﻧﺪ.

۱۴

از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه راﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ او را ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟«

۱۵

ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯿﺴﺖ

۱۶

آن ﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﺷﺎن

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﻌ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﺮ ﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
۱۷آﯾﺎ ﮔﺎﻫ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﺎﻫ ﺧﺪا آن ﻫﺎ را از
روی ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺟﺰا داده اﺳﺖ؟

۱۸

ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن

ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ؟
۱۹ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻨﺎﻫﺎران را ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﮔﻨﺎه ﭼﺸﻢ ﻧﻤ ﭘﻮﺷﺪ۲۰ .ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﺟﺎم ﻏﻀﺐ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

۲۱

وﻗﺘ اﻧﺴﺎن ﻣ ﻣﯿﺮد دﯾﺮ

اﺣﺴﺎس ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﭼﻪ وﺿﻌ ﻗﺮار دارد۲۲ .آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ داور
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ؟ ۲۳‐۲۴ﺑﻌﻀ ﺑﻌﺪ از ﯾ ﻋﻤﺮ ﻣﺴﻌﻮد و آﺳﻮده و ﺑﺎ ﺻﺤﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﺟﻬﺎن ﻣ روﻧﺪ۲۵ ،و ﺑﺮﺧ در ﺑﺪﺑﺨﺘ و
ﺑ ﺑﻬﺮه از ﻟﺬات زﻧﺪﮔ ،ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

۲۶

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣ روﻧﺪ ﺧﻮراک ﮐﺮﻣﻬﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۷ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ای دارﯾﺪ۲۸ .ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻣﯿﺮان
ﭼﻪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺮارت ﺑﻮد ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ۲۹ﺑﺮوﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را
دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ۳۰ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺷﺨﺎص ﺑﺪﮐﺎر
در روز ﺑﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ در اﻣﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ۳۱ .ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ را ﻫﯿ
ﮐﺴ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ۳۲ .وﻗﺘ ﻣ ﻣﯿﺮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺒﺮه اش ﻧﻬﺒﺎن ﻣﮔﻤﺎرﻧﺪ۳۳ .ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﺎزۀ او را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘ
ﺧﺎک ﻫﻢ او را ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻣ ﭘﺬﯾﺮد۳۴ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ ﺗﺎن ﻣﺮا
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ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺗﺎن ﻏﻠﻂ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دورﻧﺪ«.

ﻣﺤﺎورۀ ﺳﻮم
)(۲۳ :۲۷ ‐ ۱ :۲۲

اﻟﯿﻔﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻨﺎه اﯾﻮب ﺑﺰرگ اﺳﺖ

۲۲

۱اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ﺟﻮاب داد»۲ :آﯾﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﺣﺘ

ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ۳ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺻﺎﻟ و راﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای

ﺧﺪا ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮدن ﺗﻮ ﺑﺮای او ﺳﻮدی ﻧﺪارد۴ .او ﺗﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮاﯾﺖ از ﻣﺠﺎزات
ﻣﻌﺎف ﻧﻤﮐﻨﺪ و از داوری او ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻧﯿﺴﺘ۵ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ،
۶زﯾﺮا ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دوﺳﺘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﻘﺮوض ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘ۷ .ﺑﻪ
ﺗﺸﻨﺎن ﺧﺴﺘﻪ ،آب ﻧﺪادی و ﻧﺎن را از ﮔﺮﺳﻨﺎن درﯾ ﮐﺮدی۸ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎﻣﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ ﺷﺪی۹ .ﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﮐﻤ ﻧﺮدی ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻫﻢ
ﺧﻮردی و ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻨﻤﻮدی.

۱۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در داﻣﻬﺎی وﺣﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ای و ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ

ﺳﺮت آﻣﺪه اﺳﺖ۱۱ .در ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺮس ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮی و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺳﯿﻼب ﻧﯿﺴﺘ ﺗﺮا در ﺧﻮد ﻓﺮو
ﻣ ﺑﺮد.
۱۲ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻨﺮ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دور و ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۳ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺗﻮ
ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ اﺑﺮ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮا داوری
ﮐﻨﺪ۱۴ .اﺑﺮ ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و او در آن ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۱۵آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻃﺮﯾﻘ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران در ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮدﻧﺪ؟ ۱۶آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺎن را ﺳﯿﻼب ﻧﯿﺴﺘ ﺧﺮاب ﮐﺮد۱۷ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ۱۸ «.در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪا
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ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ
ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ

۱۹

وﻗﺘ ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟ و ﺑﯿﻨﺎه ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻨﺪ و

۲۰

و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و داراﺋ و ﻣﺎل ﺷﺎن در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ.

۲۱ﭘﺲ ای اﯾﻮب ،ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘ ﮐﻦ و از دﺷﻤﻨ ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺗﺎ از ﺑﺮﮐﺎت او ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮی.
۲۲

ﻫﺪاﯾﺎت او را ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﮐﻼم او را در دﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.

۲۳

اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدی و ﺑﺪی و

ﺷﺮارت را در ﺧﺎﻧﻪ ات راه ﻧﺪﻫ ،آﻧﺎه زﻧﺪﮔ ﮔﺬﺷﺘﻪ ات ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺎده ﻣ ﺷﻮد۲۴ .اﮔﺮ از ﮔﻨ و
ﻃﻼﺋ ﮐﻪ داری ﺑﺬری،

۲۵

اﮔﺮ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺠﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه دوﺳﺖ ﺑﺪاری،

۲۶

آﻧﻮﻗﺖ

او ﻣﺮﺟ ﺳﺮور ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد۲۷ .وﻗﺘ ﺑﺤﻀﻮر او دﻋﺎ ﮐﻨ او
دﻋﺎﯾﺖ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺪﻫ۲۸ .ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﯿﺮی در اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮﻓﻖ
ﻣ ﺷﻮی و راﻫﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۹ .ﺧﺪا ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻦ را ﺳﺮﻓﺮاز و اﺷﺨﺎص
ﻣﺘﺒﺮ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣ ﺳﺎزد۳۰ .ﭘﺲ اﮔﺮ راﺳﺘﺎر ﺑﻤﺎﻧ و ﮔﻨﺎه ﻧﻨ ،او ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ«.

اﯾﻮب :ﺷﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﻠ اﺳﺖ

۲۳

۱اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺖ دارم و ﭘﯿﺶ او ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ

اﯾﻨﻬﻢ او از آزار ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ۳ .ای ﮐﺎش ،ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ او ﻣ رﻓﺘﻢ۴ .دﻋﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮐﺮدم و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﻣﮔﻔﺘﻢ۵ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ و ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ۶ .آﯾﺎ از ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮد؟ ﻧﻪ ،ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ۷ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
راﺳﺘﺎری ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﻮ ﮐﻨﻢ و او ﮐﻪ داور ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ام ﻣﮐﻨﺪ.
۸اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣ روم ،او آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣ روم او را ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻢ۹ .آﺛﺎر
دﺳﺖ ﻗﺪرت او را در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮدش دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد۱۰ .او ﻫﺮ ﻗﺪﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣ
دارم ،ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮا آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻃﻼی ﻧﺎب ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﻢ۱۱ .ﻣﻦ وﻓﺎداراﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ او
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را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده و از راه او اﻧﺤﺮاف ﻧﺮده ام.

۱۲

اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورده و ﮐﻼم او را ﭼﻮن ﮔﻨﺠ در

دل ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ام.
۱۳ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ او را از اراده اش ﺑﺎز دارد۱۴ .او ﻧﻘﺸﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی او اﺳﺖ۱۵ .وﻗﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻢ ،از ﺣﻀﻮر او وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻢ.

۱۶

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺮأت ﻣﺮا ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﺮا

ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ۱۷و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾ ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻮب از ﺟﺒﺮ و ﺳﺘﻢ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ

۲۴

۱

ﭼﺮا ﺧﺪا وﻗﺘ را ﺑﺮای داوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن او اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﻨﺪ؟

۲ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﺣﺪود زﻣﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻠ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﮔﻠﮥ ﻣﺮدم را ﻣ دزدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۳ .ﺧﺮﻫﺎی ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣ رﺑﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﮔﺮو ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۴ .ﻣﺮدم
ﻣﺴﯿﻦ را از ﺣﻖ ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان از ﺗﺮس آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۵ .ﻣﺮدم
ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻫﺎی وﺣﺸ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﺑﯿﺎﺑﺎن
زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ۶ .در ﮐﺸﺘﺰاری ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ درو ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻮﺷﻪ
ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ۷ .ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس و رﺧﺖ ﺧﻮاب در ﺳﺮﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ۸ .در زﯾﺮ ﺑﺎران
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۹ .اﺷﺨﺎص ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ را از آﻏﻮش
ﻣﺎدران ﺷﺎن ﻣ رﺑﺎﯾﻨﺪ و اﻃﻔﺎل ﻓﻘﯿﺮان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮض ﺧﻮد ﮔﺮو ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۱۰ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ
ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺎ ﺷﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮان را ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﮐَﺸَﻨﺪ
و ﺷﺮاب ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺰۀ آﻧﺮا ﺑﭽﺸﻨﺪ۱۲ .ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و
زﺧﻤﯿﺎنِ در ﺣﺎل ﻣﺮگ از ﺷﻬﺮ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ و ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﮥ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۱۳ﺑﻌﻀ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮر ﺗﻤﺮد ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ راه آن را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در آن راه ﻧﻤ روﻧﺪ.
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۱۴‐۱۵

آدﻣﺸﺎن ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺐ

ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ دزدی و زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴ ﻣﺎ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ.

۱۶

ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای دزدی در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﻣﺮدم ﻧﻘﺐ ﻣ زﻧﻨﺪ و در ﻇﺮف روز ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ و روی روﺷﻨ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

۱۷

ﺷﺐ

ﺗﺎرﯾ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ روﺷﻨ ﺻﺒ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺷﺎن ﺑﺎ وﺣﺸﺖِ ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ«.
۱۸

»ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺳﯿﻞ و ﻃﻮﻓﺎن ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ او ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار

ﻣﮔﯿﺮد و ﺑ ﺛﻤﺮ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۱۹ .ﺧﺸ و ﮔﺮﻣﺎ آب ﺑﺮف را ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزد و ﮔﻨﺎﻫﺎران در ﮐﺎم
ﻣﺮگ ﻓﺮو ﻣ روﻧﺪ.

۲۰

ﺣﺘ ﻣﺎدران ﺷﺎن ﻫﻢ آن ﻫﺎ را از ﯾﺎد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺮی از

آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
۲۱ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑ اوﻻد آزار ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن اﺣﺴﺎن ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻋﻤﺮ
زورﻣﻨﺪان را ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ﺳﺎزد .آن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ در واﻗ اﻣﯿﺪی در زﻧﺪﮔ
ﻧﺪارﻧﺪ.

۲۳

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻫﺎ در زﻧﺪﮔ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ و از آن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ

اﻋﻤﺎل آن ﻫﺎ اﺳﺖ۲۴ .ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺑﺰودی ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻗﻄ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺣﺎﻻ ،آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺗﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن
را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«

ﺑِﻠﺪَد :اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺎک و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ

۲۵

۱

۲

آﻧﺎه ﺑِﻠﺪَد ﺷﻮﺣ ﺟﻮاب داد» :ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻫﯿﺒﺖ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ و در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺻﻠ

را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ۳ .ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎرۀ ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ .ﻧﻮر ﺧﺪا
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ۴ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺎک و
ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۵ﺣﺘ ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ او درﺧﺸﻨﺪه و ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۶ .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﺎﮐ و ﺑﻨ آدﻣ ﮐﻪ ﮐﺮﻣ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ«.
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اﯾﻮب :ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ

۲۶

۱اﯾﻮب ﺟﻮاب داد»۲ :ﭼﻪ ﻣﺪدﮔﺎران ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﯿﺪ۳ .و ﺑﺎ

ﭘﻨﺪﻫﺎی ﻋﺎﻟ و ﮔﻔﺘﺎر ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ۴ .ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
ﻣ دﻫﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
»۵ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ،آﺑﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ۶ .در
دﻧﯿﺎی اﻣﻮات ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او آﺷﺎر اﺳﺖ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ۷ .ﺧﺪا آﺳﻤﺎن
را ﺑﺮ ﻓﻀﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ را ﺑ ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ۸ .او اﺑﺮ ﻫﺎ را از آب ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزد و
اﺑﺮ ﻫﺎ از ﺳﻨﯿﻨ آن ﻧﻤ ﺗﺮﮐﺪ۹ .روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
۱۰او اﻓﻖ را ﺑﺮ روی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪ و ذرﯾﻌﮥ آن ﺳﺮﺣﺪ ﺗﺎرﯾ و روﺷﻨ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۱۱ .از
۱۲

ﻧﻬﯿﺐ او ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻼﻃﻢ را آرام ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺎ

ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی را رام ﻣﮐﻨﺪ.

۱۳

روح او آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را زﯾﻨﺖ داده اﺳﺖ و دﺳﺖ او

ﻣﺎر ﺗﯿﺰرو را ﻫﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ۱۴ .اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ذره ای از ﻗﺪرت او و ﺷﻤﻪ ای از ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺣﺘ ﻗﯿﺎس ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
اﺳﺖ«.

اﯾﻮب از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ

۲۷

۱اﯾﻮب ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ»۲ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ

ﮐﺮده و زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺗﻠ و زار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ۳ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ دارم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧَﻔَﺲ ﻣ دﻫﺪ۴ ،ﺣﺮف ﻏﻠﻂ از زﺑﺎﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد و ﺳﺨﻦ دروغ ﻧﻮﯾﻢ۵ .ﻣﻦ
ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم ادﻋﺎی ﺑﯿﻨﺎﻫ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۶ .ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ
ﭘﺎﮐ و راﺳﺘﺎری و وﺟﺪان ﭘﺎک زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ.
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۸

۷

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮان و ﺑﺪﮐﺎران ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ را ﻫﻼک
۹

ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن را در وﻗﺖ
ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت ﻣ ﺷﻨﻮد؟
او ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.

۱۰

آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﻮر ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت از

۱۱

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻫﻢ.

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎرۀ ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ

۱۲

ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای از ﮐﺎرﻫﺎی او آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ

ﭼﺮا ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ؟«
۱۳

»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ۱۴ :اﯾﻦ ﻣﺮدم دارای ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﯾﺎ از
ﮔﺮﺳﻨ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۱۵ .ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در اﺛﺮ ﻣﺮض و ﺑﻼ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ
ﺑﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۱۶ .ﻣﺮدم ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ ﭘﻮل
ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑ اﻧﺪازه ﻟﺒﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۷ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﺷﺨﺎص ﻧﯿ ﭘﻮل آن ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺎن را ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ۱۸ .آن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎر ﻋﻨﺒﻮت و ﺳﺎﯾﺒﺎن
دﺷﺘﺒﺎﻧﺎن دواﻣ ﻧﺪارﻧﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣ روﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎز
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺷﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲۰ .ﺳﯿﻼب وﺣﺸﺖ آن ﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد و
ﻃﻮﻓﺎن ﻧﯿﺴﺘ در ﺷﺐ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮد.

۲۱

ﺑﺎد ﺷﺮﻗ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ و از

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن دور ﻣ ﺳﺎزد۲۲ .ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ وزد۲۳ .ﻣﺮدم
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻒ ﻣ زﻧﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻤﺖ

۲۸

۱ﻧﻘﺮه از ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﺷﻮد و ﻃﻼ را در ﮐﻮره ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .آﻫﻦ را از زﻣﯿﻦ و

ﻣﺲ را از ﺳﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ۳ .ﻣﺮدم در اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻨﻬﺎی
ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ۴ .در دره ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﺸﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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۵

ﻧﻘﺐ ﻣ زﻧﻨﺪ و از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ ﺧﻮد را آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻪ درون آن ﻫﺎ ﻣ روﻧﺪ .ﺳﻄ زﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺑﺎر
۶

ﻣ آورد ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ در زﯾﺮ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ آﺗﺶ ﻣﺬاب ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﻬﺎی زﻣﯿﻦ دارای
۸

۷

ﯾﺎﻗﻮت و ﻃﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎری و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ آن ﻣﻌﺎدن را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .ﺷﯿﺮ
۹

و ﺣﯿﻮان درﻧﺪۀ دﯾﺮ در آن ﺟﺎﻫﺎ ﻗﺪم ﻧﺰده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺳﻨ ﺧﺎرا را ﻣ ﺷﻨﻨﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ را از
ﺑﯿ ﻣﮐﻨﻨﺪ،

۱۰

ﺻﺨﺮه ﻫﺎ را ﻣ ﺷﺎﻓﻨﺪ و ﺳﻨﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ.

۱۱

ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ

درﯾﺎﻫﺎ را ﻣﮐﺎوﻧﺪ و اﺷﯿﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺮون ﻣ آورﻧﺪ.
۱۲

اﻣﺎ ﺣﻤﺖ را در ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎی داﻧﺶ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

۱۳

اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ راه آن را

ﻧﻤ داﻧﺪ و در دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد۱۴ .اﻋﻤﺎق اوﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﻤﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد۱۵ «.ﺣﻤﺖ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﻼ ﺧﺮﯾﺪ و ارزش آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺮه
اﺳﺖ۱۶ .ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ از ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺖ۱۷ .ﻃﻼ و اﻟﻤﺎس را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮ و ﻃﻼی ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد۱۸ .ارزش ﺣﻤﺖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻣﺮﺟﺎن و ﺑﻠﻮر
و ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻟﻌﻞ اﺳﺖ۱۹ .ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
۲۰ﭘﺲ ﺣﻤﺖ را از ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻣﻨﺸﺄ داﻧﺶ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ۲۱ﺣﻤﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم
زﻧﺪه ﺟﺎﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا آن را دﯾﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ۲۲ .ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آوازۀ آن را ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ.
۲۳ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا راه ﺣﻤﺖ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ آن را در ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ۲۴ .زﯾﺮا ﻫﯿ ﮔﻮﺷﮥ
زﻣﯿﻦ از او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۲۵ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺎد ﻗﺪرت وزﯾﺪن
را ﻣ دﻫﺪ و ﺣﺪود و اﻧﺪازۀ ﺑﺤﺮﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ۲۶ .ﺑﻪ ﺑﺎران ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﺑﺒﺎرد و
ﺑﺮق و ﺻﺎﻋﻘﻪ در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد۲۷ .ﭘﺲ او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺖ در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .او آﻧﺮا دﯾﺪ
و آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؛ آﻧﺮا ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد۲۸ .ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺖ واﻗﻌ اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدن از ﺷﺮارت داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ«.
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اﯾﻮب ﺑﻪ دﻓﺎع ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ

۲۹

۱اﯾﻮب ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ»۲ :ای ﮐﺎش دوران ﺳﺎﺑﻖ و آن روزﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا

ﻧﻬﺪار ﻣﻦ ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﻣ آﻣﺪ۳ .درآن روزﻫﺎ ﻧﻮر او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺗﺎﺑﯿﺪ و راه ﺗﺎرﯾ ﻣﺮا روﺷﻦ
ﻣﮐﺮد۴ .آن وﻗﺖ دوران ﮐﺎﻣﺮاﻧ ﻣﻦ ﺑﻮد و از دوﺳﺘ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم۵ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ
۶

ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ دور ﻣﻦ ﺟﻤ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣ ﺷﺴﺘﻢ و از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای
۷

ﻣﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺟﺎری ﻣ ﺷﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﻣ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﭼﻮﮐ ﺧﻮد ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻢ،
۸

۹

ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ راه ﻣ دادﻧﺪ و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﭙﺎ ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ از ﺣﺮف زدن ﺑﺎز

ﻣ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۰ .ﺣﺘ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺣﺮﻓ زده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣ دﯾﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﯿﺪ ،از ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮐﺮد۱۲ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ داد ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﻣ رﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎنِ ﺑﮐﺲ ﮐﻤ ﻣﮐﺮدم.
۱۳ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺛﻮاب دل ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺧﻮش
ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻢ۱۴ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﻧﺠﺎم ﻣ دادم۱۵ .ﺑﺮای ﮐﻮرﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻟَﻨ ،ﭘﺎ ﺑﻮدم۱۶ .از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺜﻞ ﯾ ﭘﺪر دﺳﺘﯿﺮی ﻣﮐﺮدم و از ﺣﻖ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ
دﻓﺎع ﻣ ﻧﻤﻮدم.

۱۷

دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ را ﻣ ﺷﺴﺘﻢ و ﺷﺎر را از دﻫﻦ ﺷﺎن ﻣ رﺑﻮدم.

۱۸

آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾ ﻋﻤﺮ ﺷﺎد و ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔ در آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﻤﯿﺮم.

۱۹

ﻣﺜﻞ درﺧﺘ

ﺑﻮدم ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اش در آب ﻣ رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺒﻨﻢ ﺷﺎداب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۰ .ﻫﻤ از ﻣﻦ
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﻣﻦ روزاﻓﺰون ﺑﻮد۲۱ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ و از
ﭘﻨﺪﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۲

وﻗﺘ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻤﺎم ﻣﮐﺮدم ،ﮐﺴ ﺣﺮﻓ ﻧﻤ زد .ﮐﻼم ﻣﻦ

ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮات ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣ ﭼﯿﺪ۲۳ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ دﻫﻘﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻮق ﺗﻤﺎم
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .وﻗﺘ دﻟﺴﺮد ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾ ﺗﺒﺴﻢ آن ﻫﺎ را دﻟﺮم ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻢ
و ﺑﺎ روی ﺧﻮش آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﻮدم۲۵ .در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدم و در
ﻫﻨﺎم ﻏﻢ آن ﻫﺎ را ﺗﺴﻠ ﻣ دادم.
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۳۰

۱

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﻬﺎی ﻣﻦ از
۲

ﮔﻠﻪ ام ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺨﺮه ام ﻣﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﯾ ﻋﺪه اﺷﺨﺎص ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ
ﺷﺎن ﭘﻮره ﻧﺒﻮد.

۳‐۴

آﻧﻘﺪر ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺧﺸ آن
۵

را ﻣﮐﺎوﯾﺪﻧﺪ و رﯾﺸﻪ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه را ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ .از اﺟﺘﻤﺎع راﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﻫﺎ
۶

ﻣﺜﻠﯿﻪ دزد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ .در ﻏﺎرﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﭘﻨﺎه
ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ۷ .ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان ﻋﺮ ﻣ زدﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۸ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻣﺜﻞ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﯿﺎره و ﺑ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
۹اﮐﻨﻮن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎزﯾﭽﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۱۰ .از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ روﯾﻢ
ﺗﻒ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ۱۱ .ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺮا درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﭽﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ۱۲ .ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﻫﻼﮐﺖ ﻣﺮا ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ۱۳ .راه
ﻣﺮا ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ آزار ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز دارد۱۴ .ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۱۵ .ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺰت و آﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎد
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۶ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻠﺐ رﺳﯿﺪه و رﻧﺠﻬﺎی ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺪارد۱۷ .در ﺷﺐ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ درد ﻣ آﯾﻨﺪ و
ﻟﺤﻈﻪ ای آرام ﻗﺮار ﻧﺪارم.
اﺳﺖ.

۱۸

از ﺷﺪت ﺳﺨﺘ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺪورم ﻣ ﭘﯿﭽﺪ و ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﺗﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۱۹

ﺧﺪا ﻣﺮا در ﮔﻞ و ﻻی اﻓﻨﺪه و در ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۰ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ،زاری و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫ .در ﺣﻀﻮرت ﻣ اﯾﺴﺘﻢ،
وﻟ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﻧﻤﺎﺋ۲۱ .ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﺪاری و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﮐﻨ۲۲ .ﻣﺮا در
ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪﺑﺎد ﻣ اﻧﺪازی و در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺮار ﻣ دﻫ۲۳ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮگ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ زﻧﺪه ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ای ،ﻣ ﺳﭙﺎری۲۴ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯿﻪ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﮐﻤ اﻟﺘﻤﺎس ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨ؟ ۲۵آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در زﺣﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﺮدم و آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮردم؟ ۲۶اﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺪی دﯾﺪم و
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ﺑﻌﻮض ﻧﻮر ﺗﺎرﯾ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ.

۲۷

دﻟﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آرام ﻧﺪارم و ﺑﻪ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ام.

۲۸

ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎرﯾ ﺳﺮﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣ اﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد

ﻣ زﻧﻢ.

۲۹

ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻐﺎل و دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﻣﯿﻦ ﻣ رﯾﺰد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﺷﺪت ﺗﺐ ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ.

۳۱

۳۰

ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه و ﺑﻪ

آواز ﭼﻨ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎز ﻏﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه

اﺳﺖ و از ﻧَ ﻣﻦ ﻧﻮای ﻧﺎﻟﻪ و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﻣ آﯾﺪ.

ﺑﯿﻨﺎﻫ و ﭘﺎﮐ اﯾﻮب

۳۱

۱ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿ دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻮت ﻧﺎه ﻧﻨﻢ۲ .ﭼﻮن ﻣ داﻧﻢ

ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻪ ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ۳ .او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ و ﺑﺪﮐﺎر از آﺳﻤﺎن
ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﺪ۴ .او ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﻗﺪﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣ دارم ،ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.
۵ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ راه ﻏﻠﻂ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام و ﮐﺴ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪاده ام۶ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺮازوی
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد۷ .اﮔﺮ از راه راﺳﺖ اﻧﺤﺮاف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﯾﺎ دﻟﻢ دﻧﺒﺎل
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۸ ،آﻧﻮﻗﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ام دﯾﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻦ از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
۹

اﮔﺮ دﻟﻢ ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ زن ﻣﺮد دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ دروازۀ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ،

ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮد دﯾﺮ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد،
ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ

۱۰

ﭘﺲ زن

۱۱

زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ آن ﺳﺰاوار

۱۲

و ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزان ﺟﻬﻨﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮا

رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزد.
۱۳اﮔﺮ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼم ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﺎ آن ﻫﺎ از روی اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﻧﺮده
ﺑﺎﺷﻢ۱۴ ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﺮو ﺷﻮم و وﻗﺘﯿﻪ از ﻣﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ۱۵ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه ،ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼم ﻣﺮا ﻫﻢ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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۱۶

از ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎدار و ﻣﺴﯿﻦ درﯾ ﻧﺮده ام ،ﺑﯿﻮه زﻧ را در ﺣﺎل ﺑﯿﭽﺎرﮔ ﻧﺬاﺷﺘﻪ ام،

ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﻧﺨﻮرده ام و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده

۱۸

۱۷

ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﻏﻤﺨﻮار و از ﮐﻮدﮐ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﻮده ام.

۱۹

و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ

اﮔﺮ ﻣ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺴ

ﻟﺒﺎس ﻧﺪارد و از ﺳﺮﻣﺎ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﻨ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد،

۲۰

از ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ

ﻟﺒﺎس ﻣﻬﯿﺎ ﻣﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﻣ دادم ﺗﺎ از ﺳﺮدی ﻫﻮا در اﻣﺎن ﺑﻮده از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ
و ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
۲۱

اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ در ﻣﺤﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪار دارم ،ﺣﻖ ﯾﺘﯿﻤ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ،

۲۲

ﺑﺎزوی ﻣﻦ از

ﺷﺎﻧﻪ ﻗﻄ ﺷﻮد و دﺳﺘﻢ ﺑﺸﻨﺪ۲۳ .ﭼﻮن ﻣﻦ از ﻣﺠﺎزات و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺮأت
ﻧﻤﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ.
۲۴ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﺎء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ۲۵و ﻣﺎل ﺛﺮوت زﯾﺎد ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ۲۶ .ﺑﻪ
آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن و ﻣﻬﺘﺎب درﺧﺸﺎن دل ﻧﺒﺴﺘﻪ ام.

۲۷

آن ﻫﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪه و از دور ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه ام.

۲۸

زﯾﺮا اﯾﻦ

ﮐﺎر ﻫﻢ ﯾ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﮐﺎر را ﻣﮐﺮدم ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺑﻮدم ،ﭼﻮن از
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺮ ﻣ ﺷﺪم.
۲۹ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﺷ ﻧﺮده ام و از ﺑﻼﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻧﺒﻮده ام۳۰ .زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﺎی ﺑﺪ ﻧﺮده ام۳۱ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ۳۲ .ﻫﯿ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای را ﻧﺬاﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺷﺐ در ﺳﺮ ﺳﺮک ﺑﺨﻮاﺑﺪ و
دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ۳۳ .ﻫﯿﭽﺎﻫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان ﻧﻮﺷﯿﺪه ام
ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ ۳۴و از ﺗﺮس ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺮدم ﺧﺎﻣﻮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﺮون ﻧﺮوم.
۳۵آﯾﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﮔﻮﯾﻢ.
ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﻮﯾﺪ و اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ را ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ۳۶ .ﻣﻦ آن را ﺑﺪوش ﺧﻮد ﻣﮔﯿﺮم و ﺗﺎج ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزم۳۷ .او را از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ
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ﮐﺮده ام ،آﮔﺎه ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺮازی در ﭘﯿﺸﺎه او ﺣﻀﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﻢ.
۳۸اﮔﺮ زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آن ﮐﺸﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،از ﻣﺎﻟ اﺻﻠ اش ﺑﺰور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ۳۹ ،و از ﻣﺤﺼﻮل آن
ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرده و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻟ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ۴۰ ،در آن زﻣﯿﻦ ﺑﻌﻮض ﮔﻨﺪم ﺧﺎر و ﺑﺠﺎی
ﺟﻮ ﻋﻠﻒ ﻫﺮزه ﺑﺮوﯾﺪ«.
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼم اﯾﻮب.

اﻟﯿﻬﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ
)(۲۴ :۳۷ ‐ ۱ :۳۲

۳۲

۱آن ﺳﻪ دوﺳﺖ اﯾﻮب دﯾﺮ ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارد۲ .آﻧﺎه ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ رام ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻮب ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺎه ﻣ داﻧﺴﺖ و ﺧﺪا را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﺮد۳ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺳﻪ
دوﺳﺖ اﯾﻮب ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺟﻮاب درﺳﺘ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻮب را ﻗﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻬﻮ
و ﺧﻄﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ۴ .اﻟﯿﻬﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻮب ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد ،ﭼﻮﻧﻪ دﯾﺮان از او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
۵وﻟ وﻗﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﻬﺮ ﺷﺪ.
۶

ﭘﺲ اﻟﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ،رﺷﺘﮥ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺳﻦ و ﺳﺎل
۷

ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ۸ .ﻟﯿﻦ در واﻗ روﺣ ﮐﻪ در
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧَﻔَﺲ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻤﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ۹و داﺷﺘﻦ ﺣﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ۱۰ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.
۱۱‐۱۲ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و دﻻﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش دادم ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺪام ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
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ﺟﻮاب ﻗﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﯾﻮب ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ.

۱۳

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺖ

اﻧﺴﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴ را ﻣﻠﺰم ﯾﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ.

۱۴

اﯾﻮب ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ .اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ او ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮدم ،ﻃﻮر دﯾﺮی ﺑﻪ او

ﺟﻮاب ﻣ دادم.
۱۵

ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﺟﺮأت ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

۱۶

و ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮت

ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﻢ۱۷ .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻢ و
ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ،

۱۸

زﯾﺮا ﺣﺮﻓﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارم و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ.

۱۹دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺸ ﺷﺮاب ﭘﺮ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﮐﻔﯿﺪن اﺳﺖ۲۰ .ﺗﺎ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ آرام ﻧﻤﮔﯿﺮم ،ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺸﺎﯾﻢ۲۱ .ﻣﻦ از ﮐﺴ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﮐﻨﻢ و از روی ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﺣﺮف ﻧﻤ زﻧﻢ،
۲۲زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﮐﻨﻢ ،ﺧﺎﻟﻘﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﺪ.

اﻟﯿﻬﻮ اﯾﻮب را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ

۳۳

۱ﺣﺎﻻ ای اﯾﻮب ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه۲ .و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﺿﺮور اﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن

ﺑﯿﺎورم۳ .ﮐﻼم ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ دل و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ۴ .زﯾﺮا روح
ﺧﺪا ﻣﺮا ﺳﺮﺷﺘﻪ و ﻧَﻔَﺲ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۵ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﺪه و
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻦ۶ .ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻗ ﻧﺪارﯾﻢ .او ﻫﺮدوی ﻣﺎ را از ﮔﻞ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۷ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺸﺎر ﻧﻤ آورم.
۸ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘ»۹ :ﻣﻦ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﻄﺎﺋ ﻧﺮده ام .ﺑ ﻋﯿﺒﻢ و ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم۱۰ .ﺧﺪا
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣ ﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫ در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻤﺎرد۱۱ .ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣ ﺑﻨﺪد و
در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ«.
۱۲اﻣﺎ اﯾﻮب ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﻗﺎﻧ ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮐﻨ .ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ۱۳ .ﭼﺮا
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از ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨ و ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ او ﮐﺎرﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﺷﺎر ﻧﻤ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو ﻣ رود ،در رؤﯾﺎ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ.
را ﻣ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ
ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.

۱۵

۱۴

ﺧﺪا

در ﺷﺐ وﻗﺘ

۱۶

۱۷

ﮔﻮﺷﻬﺎی او را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ .او

ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﺪ و ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﺪ،

۱۹

۱۸

ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺗﺎ از آﺗﺶ دوزخ و

۲۰

در اﺛﺮ ﻣﺮض ،اﻧﺴﺎن

اﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬا ﺑﺪش ﻣ آﯾﺪ۲۱ .ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺿﺎﯾ ﻣﮔﺮدد
و آﻧﻘﺪر ﻻﻏﺮ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از او ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۲ .ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر ﻣ رﺳﺪ و
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮد.
۲۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾ از ﻫﺰاران ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎه
اﺳﺖ۲۴ ،آﻧﺎه ﺧﺪا ﺑﺮ او رﺣﻢ ﮐﺮده ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آزادش ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﮐﻔﺎره ای ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام۲۵ «.آﻧﻮﻗﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﯾ ﻃﻔﻞ ﺗﺎزه و ﺷﺎداب ﺷﺪه
دوﺑﺎره ﺟﻮان و ﻗﻮی ﻣﮔﺮدد۲۶ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا دﻋﺎﯾﺶ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و
او ﺑﺎ ﺳﺮور و ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه او ﺣﻀﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﺪا ﺳﻌﺎدت ﮔﺬﺷﺘﻪ اش را ﺑﻪ او اﻋﺎده ﻣﮐﻨﺪ.
۲۷ﺑﻌﺪ او ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم و از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪم۲۸ ،اﻣﺎ
ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺮا از ﻣﺮگ و ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت داد«.
۲۹

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ،

ﻧﻮر ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارش ﺳﺎزد.
ﮐﻦ.

۳۰

ﺗﺎ ﺟﺎن او را از ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و از

۳۱

اﯾﻮب ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ

۳۲

اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داری ،ﺑﻮ .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮم و ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎرت

درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ۳۳ .در ﻏﯿﺮ آن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺖ
ﺑﯿﺎﻣﻮزم«.
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اﻟﯿﻬﻮ در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ

۳۴

۱اﻟﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﮔﻔﺖ»۲ :ای ﻣﺮدان داﻧﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و

ای ﻋﺎﻗﻼن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ۳ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻣﺰۀ ﻏﺬا ﺑﺎ زﺑﺎن اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮد ،ﮔﻮش ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ دﻫﺪ۴ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب را
۵

اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﯾﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﯿﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ.
۶

ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﺮا دروﻏﻮ ﻣ ﺷﻤﺎرد .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﺎﺋ از ﻣﻦ ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ،

وﻟ زﺧﻤﻬﺎی ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺪن ﺧﻮد دارم«.
۷آﯾﺎ ﮐﺴ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻮب ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺰﻧﺪ؟ ۸او ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص ﺑﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد۹ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ؟«
۱۰ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دارای ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﻇﻠﻢ و
ﺑﺪی ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۱ .او ﻫﺮ ﮐﺴ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﺎﻓﺎت ﻣ دﻫﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرﯾﻪ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪی را ﻧﻤ ﭘﺴﻨﺪد و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۳ .اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در دﺳﺖ او اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺟﻬﺎن را اداره ﻣﮐﻨﺪ۱۴ .اﮔﺮ ﺧﺪا اراده ﮐﻨﺪ و روح
و ﻧَﻔَﺲ ﺧﻮد را از اﻧﺴﺎن ﭘﺲ ﺑﯿﺮد۱۵ ،ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۱۶

اﮔﺮ ﺷﻌﻮر دارﯾﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ.

۱۷

آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻔﺮت دارد،

ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺧﺪای ﻋﺎدل را ﻣﺤﻮم ﮐﻨ؟ ۱۸ﺧﺪا ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪﮐﺎر و ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزد۱۹ .او از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﮐﻨﺪ
و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﺗﺮﺟﯿ ﻧﻤ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤ را دﺳﺖ ﻗﺪرت او ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۰ .اﻧﺴﺎن
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺧﺪا در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﯾ اﺷﺎره
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﺎر ﻧﯿﺴﺘ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ۲۱ .ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ او ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ
و ﻫﺮ ﻗﺪم او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد۲۲ .ﻫﯿ ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎص ﺑﺪﮐﺎر را از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
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ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.

۲۳

ﺧﺪا ﻟﺰوﻣ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای داوری اﻧﺴﺎن وﻗﺘ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و دﯾﺮان را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣ ﺳﺎزد.
اﺳﺖ و ﺷﺒﺎﻧﺎه آن ﻫﺎ را ﺳﺮﻧﻮن ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ.

۲۵

۲۴

او زورﻣﻨﺪان را ﺑﺪون

زﯾﺮا او از ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﺎن آﮔﺎه

۲۶

آن ﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺷﺎن

۲۷

زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ از راه ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و از اﺣﺎم او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.

۲۸

آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻇﻠﻤ در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪ.

۲۹اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از او اﯾﺮاد ﺑﯿﺮد؟ اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤ ـ ﺧﻮاه ﯾ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾ ﻣﻠﺖ ـ ﻋﺎﺟﺰ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
۳۰ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۳۱اﯾﻮب ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﺋ و وﻋﺪه ﺑﺪﻫ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮔﻨﺎه
ﻧﻨ۳۲ .از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪی ﮐﻪ ﮐﺮده ای ،دﺳﺖ
ﺑﺸ.

۳۳

ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨ و ﺑﺎزﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر داری ﮐﻪ او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ

ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮدت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮ ﻧﻪ ﻣﻦ ،و ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ۳۴ .ﮐﺴﯿﻪ ﻋﺎﻗﻞ
اﺳﺖ و ﺷﻌﻮر دارد و ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻮد ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ ۳۵ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﻧﺪ و ﻣﻌﻨ
ﻧﺪارﻧﺪ۳۶ .ﺗﻮ ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ ﺣﺮف ﻣ زﻧ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨ۳۷ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻣ اﻓﺰاﺋ و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨ«.

اﻟﯿﻬﻮ ﻏﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاﻫ را ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ

۳۵

۱اﻟﯿﻬﻮ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ»۲ :اﯾﻮب ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ» :ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ

ﺧﺪا ﺑ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺘﻢ۳ «.ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﮔﻮﺋ» :اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﮔﺮ
ﮔﻨﺎه ﻧﻨﻢ؟« ۴ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻢ۵ .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﻦ و
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﺑﺮ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ۶ .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨ ،ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﭼﻪ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣ رﺳﺎﻧﺪ؟ اﮔﺮ
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻮ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ او ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟ ۷ﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﺎک ﺑﺎﺷ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﻪ او ﻣ رﺳﺎﻧ و
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۸

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻣ ﺑﺨﺸ؟ ﺑﺪی و ﺧﻮﺑ ﺗﻮ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
۹وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ و ﻣ ﻧﺎﻟﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
۱۰اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺎن اﺳﺖ و در ﺗﯿﺮه ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ۱۱و آن ﻫﺎ را داﻧﺎﺗﺮ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﻮع ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۱۲

آن ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن را ﻧﻤ ﺷﻨﻮد ،زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور و ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۳ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد آن ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﮐﻨﺪ.
۱۴ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا را دﯾﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ،اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،او ﺑﻪ دﻋﻮای ﺗﻮ رﺳﯿﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ۱۵ .ﺗﻮ
ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﮐﺎران را ﺟﺰا ﻧﻤ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۶ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻮچ
و ﺑ ﻣﻌﻨ اﻧﺪ و ﺗﻮ از روی ﻧﺎداﻧ ﺣﺮف ﻣ زﻧ.

اﻟﯿﻬﻮ ﺧﻮﺑ ﻫﺎی ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ
۱‐۲

۳

ﻟﺤﻈﻪ ای ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﻦ و آﻧﭽﻪ را در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ وﺳﯿ اﺳﺖ و ﺑﻪ
۴

اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻦ ،ﻋﺎدل اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ
اﯾﺴﺘﺎده ام ،دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
۵ﺧﺪا واﻗﻌﺎً ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﮐﺴ را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻧﻤ ﺷﻤﺎرد۶ .اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ را زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارد و ﺑﻪ
داد ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻣ رﺳﺪ۷ .ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿ ﺗﻮﺟﻪ دارد و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺳﺎزد۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ۹ ،ﺧﺪا ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺷﺎن را ﮐﻪ از
روی ﻏﺮور ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ رخ آن ﻫﺎ ﻣﮐﺸﺪ۱۰ .ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎت او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ
و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ۱۱ .ﻫﺮﮔﺎه آن ﻫﺎ از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺪﮔ او را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در
آﻧﺼﻮرت در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
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ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺎداﻧ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.
۱۳آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘ در وﻗﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﻫﻢ از ﺧﺪا
ﮐﻤ ﻧﻤ ﻃﻠﺒﻨﺪ۱۴ .در ﺟﻮاﻧ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻨ و رﺳﻮاﺋ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد۱۵ .اﻣﺎ ﺧﺪا
رﻧﺠﺪﯾﺪﮔﺎن را از ﺳﺨﺘ و زﺣﻤﺖ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘ ﮐﻪ رﻧ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮔﻮﺷﻬﺎی
ﺷﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ.

۱۶

ﺧﺪا ﺗﺮا از رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ رﻫﺎﻧﯿﺪ و در ﺟﺎﺋ آورد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و آرام

ﺑﺎﺷ و ﺳﻔﺮۀ ﺗﺮا ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮد۱۷ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮارﺗﺖ ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزات
ﻫﺴﺘ.

۱۸

ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ رﺷﻮت و ﺛﺮوت از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮی.

۱۹

ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد

ﺗﻮ ﺳﻮدی ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ از ﻣﺼﯿﺒﺖ رﻫﺎﺋ ﯾﺎﺑ.
۲۰در آرزوی ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﻣﺒﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺐ وﻗﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎ اﺳﺖ۲۱ .ﺑﻪ راه ﮔﻨﺎه ﻣﺮو،
زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪی۲۲ .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻌﻠﻤ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد.

۲۳

ﮐﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﯿﻬﻮ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ
۲۴ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨ.
۲۵دﺳﺖ ﻗﺪرت او را ﻣ ﺗﻮان از دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد۲۶ .ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻠ درک ﮐﺮده
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و آﻏﺎز ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او ﺑﻪ ﮐﺴ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

۲۷

او آب را ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ

و از آن ﻗﻄﺮات ﺑﺎران را ﻣ ﺳﺎزد۲۸ .ﺑﻌﺪ اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۲۹ .ﮐﺴ
ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﺮش رﻋﺪ ﭼﻄﻮر از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﻠﻮﺗﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﻣ ﺧﯿﺰد۳۰ .ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﺑﺮق روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۳۱ .ﺧﺪا رزق ﻣﺮدم را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﺪ۳۲ .ﺑﺮق را ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد
ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣ زﻧﺪ۳۳ .رﻋﺪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻃﻮﻓﺎن را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ از آﻣﺪن آن
آﮔﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
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۳۷

۱

۲

ﻃﻮﻓﺎن دل ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آورد و ﺑﺸﺪت ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻏﺮش ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و
۳

ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ ای ﮐﻪ از دﻫﺎن او ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .او ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﻤﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و
۴

ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ زﻣﯿﻦ را روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻏﺮش ﺻﺪای او ﻫﻤﭽﻮن آواز ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ رﻋﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش
۵

ﻣ رﺳﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای او ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮق ﭘﯿﻬﻢ رﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ رخ
۶

ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ از درک آن ﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺮف اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺒﺎرد و وﻗﺘﯿﻪ
ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد۷ ،ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺪرت او ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۸ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۹ .ﻃﻮﻓﺎن از ﺟﻨﻮب ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎدِ
ﺳﺮد از ﺷﻤﺎل۱۰ .ﺧﺪا ﺑﺮ آب ﺑﺤﺮﻫﺎی وﺳﯿ ﻣ دﻣﺪ و آن را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣ ﺳﺎزد۱۱ .اﺑﺮ ﻫﺎ را از
رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮق ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ۱۲ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا اراده ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ۱۳ .او ﺑﺎران را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان رﺣﻤﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
۱۴ای اﯾﻮب ،ﺑﺸﻨﻮ و ﻟﺤﻈﻪ ای در ﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺪا ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ۱۵ .آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭼﻮﻧﻪ ارادۀ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮق را ﭼﺴﺎن در ﺑﯿﻦ اﺑﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۱۶آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر اﺑﺮ ﻫﺎ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ آور ﺧﺪاﺋ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در داﻧﺶ
و ﺣﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

۱۷

وﻗﺘ زﻣﯿﻦ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﺟﻨﻮب داغ ﻣ ﺷﻮد و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺖ از ﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ

ﻣ ﭼﺴﭙﻨﺪ۱۸ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺜﻞ او ،ﺷﻞ آﺳﻤﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﺋﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫ؟
۱۹ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻓﺮ ﻣﺎ ﻧﺎرﺳﺎ اﺳﺖ و ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ۲۰ .ﻣﻦ ﺟﺮأت آن را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،زﯾﺮا ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم.
۲۱ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در وﻗﺘ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و ﺑ اﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر درﺧﺸﺎن آﻓﺘﺎب ﻧﺎه
ﮐﻨﯿﻢ۲۲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮه ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣ درﺧﺸﺪ،
ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ۲۳ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ .او در
ﻗﺪرت و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ از روی اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴ ﻇﻠﻢ روا
ﻧﻤ دارد۲۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از او ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و او ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ
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ﻧﺪارد«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ

۳۸

۲

۱

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ اﯾﻮب ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮچ و
۳

ﺑ ﻣﻌﻨ ﺧﻮد از ﺣﻤﺖ ﻣﻦ اﻧﺎر ﻣﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻣﺮد آﻣﺎده ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻦ
ﺟﻮاب ﺑﺪه۴ .وﻗﺘ ﮐﻪ اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدم ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ اﮔﺮ ﻣ داﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ۵ .آﯾﺎ
ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺣﺪ و وﺳﻌﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن را اﻧﺪازه ﮐﺮد؟
۶ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﻬﺪاب آن را ﮔﺬاﺷﺖ؟ ۷در ﻫﻨﺎم وﻗﻮع اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺻﺒﺤﺎﻫ ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﺎن آﺳﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدﻣﺎﻧ
را ﺳﺮدادﻧﺪ.
۸وﻗﺘﯿﻪ آب ﺑﺤﺮ از دل زﻣﯿﻦ ﻓﻮران ﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺴ دروازه ﻫﺎی آن را ﺑﺴﺖ؟ ۹اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ
روی ﺑﺤﺮ را ﺑﺎ اﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻆ ﻗﻨﺪاﻗﺶ ﮐﺮدم۱۰ .ﺳﺮﺣﺪات آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و
ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﺣﺎﻃﻪ اش ﮐﺮدم۱۱ .ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﮔﻔﺘﻢ» :از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮوی و ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺳﺮﮐﺶ ات از اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻨﺪ«.
۱۲

آﯾﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮت ﺑﻪ ﺻﺒ ﻓﺮﻣﺎن داده ای ﮐﻪ ﺑﺪﻣﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻔﻖ ﮔﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻌﺶ ﭘﺪﯾﺪ

آﯾﺪ

۱۳

و ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ﺗﺎ روﺷﻨ ﺻﺒ ﺷﺮﯾﺮان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدارد.

زﻣﯿﻦ را ﻻﻟﻪﮔﻮن ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺴﺎن ﻟﺒﺎس رﻧ ﺷﺪه در ﻣ آورد.

۱۵

۱۴

ﺷﻔﻖ ،رﻧ

و روﺷﻨ روز ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه،

دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان را از ﺑﺪﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﻣ ﺳﺎزد.
۱۶آﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را دﯾﺪه ای ﯾﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق اﺑﺤﺎر ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای؟ ۱۷آﯾﺎ دروازه ﻫﺎی دﻧﯿﺎی
ﺗﺎرﯾ ﻣﺮدﮔﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ای؟ ۱۸آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﻘﺪر وﺳﻌﺖ دارد؟ اﮔﺮ ﻣ داﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﻮاب ﺑﺪه.
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۱۹

آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻧﻮر در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾ از ﮐﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ؟

را ﺑﯿﺎﺑ و راﻫ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻫﺎ ﻣ رود ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨ؟

۲۱

۲۰

آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺣﺪود آن ﻫﺎ

ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ ،زﯾﺮا ﺳﻦ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

اﺳﺖ و در وﻗﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺘ.
۲۲آﯾﺎ در ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﺑﺮف داﺧﻞ ﺷﺪه ای و ﻣ داﻧ ﮐﻪ ژاﻟﻪ در ﮐﺠﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد؟ ۲۳ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
ﺑﺮای روز ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺟﻨ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮده ام.

۲۴

آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ روﺷﻨ از ﮐﺠﺎ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺎد

ﺷﺮﻗ از ﮐﺠﺎ ﻣ وزد؟
۲۵ﭼﻪ ﮐﺴ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﯿﻞ ﮐﻨﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ۲۶ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎران را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
و ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺸ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ۲۷ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺘﺮوک و ﺑﺎﺋﺮ آﺑﯿﺎری ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻒ ﺑﺎر
آورﻧﺪ؟ ۲۸آﯾﺎ ﺑﺎران و ﺷﺒﻨﻢ ﭘﺪر دارﻧﺪ؟ ۲۹ﯾ را ﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﺒﻨﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣ آﯾﺪ؟ ۳۰ﭼﻪ ﮐﺴ آب را ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﺑﻪ ﯾ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻄ ﺑﺤﺮ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣ ﺳﺎزد؟
۳۱آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺮوﯾﻦ را ﺑﻬﻢ ﺑﺒﻨﺪی و رﺷﺘﮥ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺟﺒﺎر را ﺑﺸﺎﺋ؟ ۳۲آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره ﮐﻨ و دب اﮐﺒﺮ را ﺑﺎ اﻗﻤﺎر آن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋ؟
۳۳آﯾﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﻃﻼع داری و ﻣ ﺗﻮاﻧ آن ﻫﺎ را در روی زﻣﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨ؟
۳۴آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺑﺎران را ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﺒﺎرﻧﺪ؟ ۳۵آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺑﺮق اﻣﺮ
ﮐﻨ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﺪ» :اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻢ«؟
ﻋﻘﻞ و ﺣﻤﺖ داد؟

۳۶

ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن

۳۷

ﭼﻪ ﮐﺴ آﻧﻘﺪر داﻧﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺑﺮ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد و ﻣﺸﻬﺎی آﺳﻤﺎن

را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ ﮐﻨﺪ ۳۸و ﺧﺎک را ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ از آن ﮐﻠﻮخ ﺑﺴﺎزد؟
۳۹‐۴۰آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﺷﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨ و ﺑﻪ او و ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮراک ﺑﺪﻫ؟ ۴۱ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای زاﻏﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﭘﺮواز ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻪ در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻏﺬا ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﺧﻮراک ﻣﻬﯿﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
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۳۹

۲

۱

آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﺰ ﮐﻮﻫ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣ زاﯾﺪ؟ آﯾﺎ وﺿ ﺣﻤﻞ آﻫﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ای؟ آﯾﺎ
۳

ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭼﻮﭼﮥ ﺧﻮد را در ﺷﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ آن را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آورد؟ ﭼﻪ
۴

وﻗﺖ از درد زاﯾﻤﺎن ﻓﺎرغ ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣ زاﯾﺪ؟ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﺰرگ و ﻗﻮی
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﺪا ﺷﺪه دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ.
۶

۵

ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺧﺮﻫﺎی وﺣﺸ آزادی داد و آن ﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن و ﺷﻮره

زارﻫﺎ را ﻣﺴﻦ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ۷ .ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎی ﺷﻬﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺪای ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش
۸

ﺷﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ .داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﺮاﮔﺎه آن اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ در ﺗﻼش ﺳﺒﺰه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹آﯾﺎ ﮔﺎو وﺣﺸ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ در ﮐﻨﺎر آﺧﻮر ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ؟ ۱۰آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ آن
ﮔﺎو را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪی ﺗﺎ زﻣﯿﻨﺖ را ﻗﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟ ۱۱آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت زﯾﺎدش اﻋﺘﻤﺎد داری ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ
را ﺑﻪ او ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻨ؟ ۱۲آﯾﺎ ﺑﺎور ﻣﮐﻨ ﮐﻪ اﮔﺮ او را ﺑﻔﺮﺳﺘ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ را ﻣ آورد و در ﺧﺮﻣﻨﺎه
ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ؟
۱۳ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﺎل ﻣ زﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮو ﺑﺎل آن ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ۱۴ .ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ
روی زﻣﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک آن را ﮔﺮم ﻧﻬﺪارد۱۵ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ آن را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ذرﯾﻌﮥ ﮐﺪام ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد۱۶ .ﺑﺎ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ از ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ۱۷ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺷﻌﻮر
ﻧﺪاده و او را از ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ۱۸ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﺪود ،ﻫﯿ اﺳﭗ و
ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ.
۱۹آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﭗ ﻧﯿﺮوﯾﺶ را داده ای؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺎ ﯾﺎل ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ای؟ ۲۰آﯾﺎ ﺗﻮ او را وادار
ﻣ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﺰﻧﺪ و ﺷﯿﻬﮥ ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺸﺪ؟ ۲۱ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺳﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﮐﻮﺑﺪ و از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ رود۲۲ .ﺗﺮس در دﻟﺶ راه
ﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻫﺮاس ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ۲۳ .از ﺳﺮو ﺻﺪای اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﺮق ﻧﯿﺰه و ﮔﺮز
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ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ.

۲۴

ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨ ،دﯾﺮ آرام ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان

ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﺪ.

۲۵

ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر ﺷﯿﻬﻪ ﻣﮐﺸﺪ و از دور ﺑﻮی ﺟﻨ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻣ رﺳﺪ و

ﻓﺮﯾﺎد و ﺧﺮوش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ،او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣ آورد.
۲۶آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﺑﺸﺎﯾﺪ؟
۲۷

آﯾﺎ ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻠﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزد؟

۲۸

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﻻی ﺻﺨﺮه

ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮ ﺳﻨﻬﺎی ﺗﯿﺰ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ۲۹ .از آﻧﺠﺎ ﺷﺎر ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد و ﭼﺸﻤﺎن
ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺶ از دور آن را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.

۳۰

ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮن آن را

ﻣ ﻣﻨﺪ«.

۴۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اﻓﺰوده ﻓﺮﻣﻮد»۲ :اﯾﻮب ،آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻗﺎدر

ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ اﯾﺮاد ﻣﮔﯿﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫ«.
۳‐۴

اﯾﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﺮ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب

ﺑﺪﻫﻢ .ﺣﺎﻻ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﺑﻨﺪم۵ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺧﻮد را زده ام و ﺑﺎر دﯾﺮ ﺗﺮار ﻧﻤﮐﻨﻢ«.
۷

۶

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ اﯾﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد» :ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻣﺮد آﻣﺎده ﺷﻮ و ﺑﻪ
۸

ﺳﻮاﻻت ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪه .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزی؟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻮد را
۹

ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣ داﻧ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرت داری؟ آﯾﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آواز رﻋﺪ آﺳﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ؟
۱۰اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻼل و ﺷﻮه زﯾﻨﺖ ﺑﺪه و ﺑﺎ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮ۱۱ .ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﺒﺮ ﺑﺮﯾﺰ۱۲ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎه آن ﻫﺎ را ﺧﻮار و
ذﻟﯿﻞ ﺳﺎز و ﺑﺪﮐﺎران را در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ۱۳ .ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﺮوﻧﺪ و در دﻧﯿﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪاﻧ ﺷﻮﻧﺪ۱۴ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ زور ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﺑ.
۱۵ﺑﻪ ﮐﺮﮔﺪن ﻧﺎه ﮐﻦ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺗﺮا آﻓﺮﯾﺪم او را ﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪه ام .او ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﻣ ﺧﻮرد.
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۱۶

ﮐﻤﺮ ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﺷﻢ و ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دارد.

و ﭘ راﻧﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۸

۱۷

دﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺳﺮو راﺳﺖ اﺳﺖ و رگ

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی

آﻫﻨ اﻧﺪ.
۱۹اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﯾ از ﻋﺠﯿﺒﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ او ﻫﺴﺘﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﻣﻐﻠﻮﺑﺶ ﮐﻨﻢ.

۲۰

ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺒﺰه ﻣ روﯾﺎﻧﺪ و در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﺪ.

۲۱در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪ دار و در ﻧَﯿﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﺟﺒﻪ زارﻫﺎ دراز ﻣﮐﺸﺪ۲۲ .ﺳﺎﯾﮥ درﺧﺘﺎن او را
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎر او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۳

از ﻃﻐﯿﺎن درﯾﺎ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و اﮔﺮ درﯾﺎی

اُردن ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰد ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ او را ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ۲۴ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻨ او ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﯿﻨﺪازد و ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﮐﻨﺪ.

۴۱

۱آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺗﻤﺴﺎح را ﺑﺎ ﭼﻨ ﺷﺎر ﮐﻨ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪی؟ ۲آﯾﺎ

ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﯿﻨ او را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪی و اﻻﺷﻪ اش را ﺑﺎ ﭼﻨ ﺳﻮراخ ﮐﻨ؟ ۳آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ زاری
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او آزار ﻧﺮﺳﺎﻧ؟ ۴آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎرت ﺑﺎﺷﺪ؟ ۵آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ
او ﻣﺜﻞ ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﮐﻨ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺗﺴﻤﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺖ ﺑﺒﺨﺸ؟ ۶آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؟ ۷آﯾﺎ ﺗﯿﺮ در ﭘﻮﺳﺖ او ﻓﺮو ﻣ رود ﯾﺎ ﻧﯿﺰۀ
ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺳﺮ او را ﺳﻮراخ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۸اﮔﺮ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧ ،ﭼﻨﺎن ﻏﻮﻏﺎﺋ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨ.
۹ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺷﺎر ﮐﻨﺪ از دﯾﺪﻧﺶ وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣ دﻫﺪ۱۰ .اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻮد آﻧﻘﺪر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﻤﮐﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ او
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ۱۱ .در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۱۲درﺑﺎرۀ اﻋﻀﺎ و ﻧﯿﺮو و ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧ او دﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ۱۳ .‐۱۴ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ او را
ﺑﺸﺎﻓﺪ ﯾﺎ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک او ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد و ﯾﺎ دﻫﺎن او را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ۱۵ .ﭘﺸﺖ
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او از ﭘﺮده ﻫﺎی زره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

۱۶‐۱۷

و اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺰدﯾ و ﻣﺤﻢ ﺑﻬﻢ

ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ آن ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘ ﻫﻮا ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در
آن ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.

۱۸

وﻗﺘ ﻋﻄﺴﻪ ﻣ زﻧﺪ ،ﺑﺨﺎر آن در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣ درﺧﺸﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ

آﻓﺘﺎﺑ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺻﺒ ﻃﻠﻮع ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ.

۱۹

از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺮ

۲۰

از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺑﯿﻨ اش ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ از دﯾ ﺟﻮﺷﺎن ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد ،دود ﺧﺎرج

ﻣ ﺷﻮد۲۱ .ﻧَﻔَﺲ او آﺗﺶ ﻣ اﻓﺮوزد و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﮐﺸﺪ۲۲ .ﻧﯿﺮوی او در ﮔﺮدﻧﺶ
ﺟﺎ دارد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﻮد ،وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﺪ۲۳ .ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻢ ﺑﻬﻢ
ﭼﺴﭙﯿﺪه اﻧﺪ۲۴ .دﻟﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨ زﯾﺮﯾﻦ آﺳﯿﺎب ﺳﺨﺖ اﺳﺖ۲۵ .وﻗﺘ از ﺟﺎ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد،
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده و از ﺗﺮس ﺑﯿﻬﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۶ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻧﯿﺰه ،ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﮔﺮز در او اﺛﺮ
ﻧﻤﮐﻨﺪ۲۷ .آﻫﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮبِ ﭘﻮﺳﯿﺪه۲۸ .ﺗﯿﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺮﯾﺰاﻧﺪ
ﺳﻨ ﻓﻼﺧﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺮِﮐﺎه در او اﺛﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۲۹

ﮔﺮز ﺑﺮای او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺰه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣ ﺧﻨﺪد۳۰ .ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﮥ
ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﯿﺎر ﻣ زﻧﺪ۳۱ .وﻗﺘﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺤﺮ را ﻣﺜﻞ دﯾ ﺑﺠﻮش ﻣ آورد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻋﻄﺎر ﺑﻬﻢ ﻣ زﻧﺪ۳۲ .ﺧﻂ درﺧﺸﺎﻧ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﮔﺬارد و ﺑﺤﺮ از ﮐﻒ،
ﺳﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد۳۳ .در روی زﻣﯿﻦ ﻫﯿ ﺣﯿﻮاﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑ ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ۳۴ .او ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ«.

اﯾﻮب ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ

۴۲

۱آﻧﺎه اﯾﻮب اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد»۲ :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری

ﻫﺴﺘ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮا از اراده ات ﺑﺎز دارد۳ .ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪی» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑ ﻣﻌﻨ ﺧﻮد
ﺣﻤﺖ ﻣﺮا اﻧﺎر ﻣﮐﻨ؟« ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘ از روی ﻧﺎداﻧ ﺣﺮف زدم و ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ.
در ﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﮔﻮش ﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﮐﻨ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ۵ .ﻗﺒﻼ ﮔﻮش ﻣﻦ در ﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
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۶

ﺣﺎﻻ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣ آﯾﺪ و در ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﮐﻨﻢ«.

دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﺳﺮزﻧﺶ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۷

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻮب ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﺑﻪ اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ و دو

دوﺳﺘﺖ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ام ،اﯾﻮب در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ ﻧﺰدﯾﺪ۸ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ
ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪه ام ،اﯾﻮب ﺑﺮوﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﺎه ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ،اﯾﻮب ﺑﺮای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ دﻋﺎﯾﺶ را
ﻣ ﭘﺬﯾﺮم و ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻮب ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺠﺎ ﻧﻔﺘﯿﺪ«.
۹ﭘﺲ اَﻟﯿﻔﺎز ﺗَﯿﻤﺎﻧ ،ﺑِﻠﺪَد ﺷﻮﺣ و ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی اﯾﻮب را در ﺣﻖ ﺷﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد.

داراﺋ اﯾﻮب دو ﭼﻨﺪ اﻋﺎده ﻣ ﺷﻮد
۱۰ﭘﺲ از آﻧﻪ اﯾﻮب ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﭼﻨﺪِ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﻮب ﻗﺒﻼ
داﺷﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ۱۱ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ،ﺧﻮاﻫﺮان و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﻠ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﭘﻮل و اﻧﺸﺘﺮ
ﻃﻼ ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﻮب ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول ﺑﻪ او ﺑﺮﮐﺖ داد .او دارای ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺶ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ ،ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺟﻮره ﮔﺎو و ﻫﺰار ﺧﺮ ﻣﺎده ﺷﺪ۱۳ .‐۱۴او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ
و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﻤﯿﻤﻪ ،ﻗﺼﯿﻌﻪ و ﻗَﺮن ﻫﻔﻮک داﺷﺖ۱۵ .در ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﯿ زﻧ زﯾﺒﺎﺋ
دﺧﺘﺮان اﯾﻮب را ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﺪر ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺷﺎن ارث داد.
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۱۶

ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻮب ﯾﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻧﺴﻞ

ﭼﻬﺎرم دﯾﺪ

۱۷

و ﭘﺲ از ﯾ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺖ.
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