ﮐﺘﺎب ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ
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وﺣﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ آن را دﯾﺪ.

2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورم و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ از ﻇﻠﻢ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورم و ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ 3ﭼﺮا ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯽ و ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﻏﻀﺐ و ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
4از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻋﺎدﻻن را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻮج ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
5در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ از آن ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آن اﻣﺖ
ﺗﻠﺦ و ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﮐﻪ در وﺳﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
از آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ7 .اﯾﺸﺎن ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻣﻬﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﮑﻢ و ﺟﻼل اﯾﺸﺎن از
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد8 .اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن از ﭘﻠﻨﮕﻬﺎ ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ و از ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺐ ﺗﯿﺰروﺗﺮﻧﺪ و ﺳﻮاران
اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺳﻮاران اﯾﺸﺎن از ﺟﺎی دور آﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراک
ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ9 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﺰﯾﻤﺖ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻄﺮف ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و اﺳﯿﺮان
را ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 .و اﯾﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮوران ﻣﺴﺨﺮه اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺧﺎک را ﺗﻮده ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد
ﺑﺸﺘﺎب رﻓﺘﻪ ،ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

12ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ! ای ﻗﺪوس ﻣﻦ! آﯾﺎ ﺗﻮ از ازل ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای داوری ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهای و ای ﺻﺨﺮه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدهای.
13ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﺑﻨﮕﺮی و ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻋﺎدل ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ،
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ؟ 14و ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟
ﮐﺘﺎب ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1355

15او ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻼب ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺗﻮر ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻨﺠﻬﺖ ،ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای دام ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ
وﺑﺮای ﺗﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ او از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻪ و ﺧﻮراک وی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﺷﻮد17 .آﯾﺎ
از اﯾﻨﺠﻬﺖ دام ﺧﻮد را ﺧﺎﻟـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و از ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺸﺘﻦ اﻣﺖﻫﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟

2

ﺑﺮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺮ ﺑﺮج ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮم .و ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ

ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و درﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد2 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﻮاب داد
و ﮔﻔﺖ :رؤﯾﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و آن را ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ دوﻧﺪه آن را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
رؤﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و درﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﯾﻨﮏ ﺟﺎن ﻣﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮ در او
راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد5 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺮد ﻣﻐﺮور آراﻣﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﮐﻪ ﺷﻬﻮت ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ
ﻣﻮت ،ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد6 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وی ﻣﺜﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻣﻌﻤﺎی ﻃﻌﻦآﻣﯿﺰ ﺑﺮ وی
)ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد(؟ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن وی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﯽ؟ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﺮ ﺑﺎر رﻫﻨﻬﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ7 .آﯾﺎ ﮔﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ و
آزارﻧﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ 8ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻏﺎرت
ﮐﺮدهای ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و
ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدهای.
9وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از دﺳﺖ ﺑﻼ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ10 .رﺳﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮدهای ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهای11 .زﯾﺮاﮐﻪ ﺳﻨﮓ از دﯾﻮار
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺗﯿﺮ از ﻣﯿﺎن ﭼﻮﺑﻬﺎ آن را ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ13 .آﯾﺎ اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﯿﺴﺖ
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ﮐﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮای آﺗﺶ ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺮای ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 14زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﺑﻬﺎ درﯾﺎ را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد.
15وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ زﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را رﯾﺨﺘﻪ ،او را ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ او را ﺑﻨﮕﺮی16 .ﺗﻮ از رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻼل ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﻮش و ﻏﻠﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎز .ﮐﺎﺳﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﯽ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .زﯾﺮا ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﻮدی و ﻫﻼﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺷﻬﺮ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪی18 .از ﺑﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن ،آن را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ از ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻢ دروغ ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﮔﻨﮓ را ﺑﺴﺎزد19 .وای ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ! آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ در اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﻄﻠﻘﺎ روح ﻧﯿﺴﺖ20 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﯿﮑﻞ
ﻗﺪس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.
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دﻋﺎی ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﺷﺠﻮﻧﻮت2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺮﺳﺎن

ﮔﺮدﯾﺪم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪه ﮐﻦ! در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ آن را ﻣﻌﺮوف ﺳﺎز و
در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺐ رﺣﻤﺖ را ﺑﯿﺎد آور3 .ﺧﺪا از ﺗﯿﻤﺎن آﻣﺪ و ﻗﺪوس از ﺟﺒﻞ ﻓﺎران ،ﺳﻼه .ﺟﻼل او
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و زﻣﯿﻦ از ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﭘﺮﺗﻮ او ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﻮد و از دﺳﺖ وی ﺷﻌﺎع
ﺳﺎﻃﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺳﺘﺮ ﻗﻮت او در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد5 .ﭘﯿﺶ روی وی وﺑﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و آﺗﺶ ﺗﺐ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی او
ﻣﯽﺑﻮد6 .او ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﻤﻮد .او ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ و اﻣﺖﻫﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎی ازﻟﯽ
ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎی اﺑﺪی ﺧﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ7 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﺷﺎن را در ﺑﻼ دﯾﺪم .و
ﭼﺎدرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﻟﺮزان ﺷﺪ.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻏﯿﻆ ﺗﻮ ﺑﺮ درﯾﺎ
وارد آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺘﺢﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﺷﺪی؟ 9ﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺒﺎط ﺧﻮردهای ،ﺳﻼه .زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﯽ.
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10ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪﻧﺪ و ﻟﺮزان ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ .ﻟﺠﻪ آواز ﺧﻮد را داد و دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.
11آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه در ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .از ﻧﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺖ و از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﯿﺰه ﺑﺮاق ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ.
12ﺑﺎ ﻏﻀﺐ در ﺟﻬﺎن ﺧﺮاﻣﯿﺪی ،و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ اﻣﺖﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدی13 .ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ و
ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪی .ﺳﺮ را از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﯾﺮان زدی و اﺳﺎس آن را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻋﺮﯾﺎن ﻧﻤﻮدی ،ﺳﻼه.
14ﺳﺮ ﺳﺮداران اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد آﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﻧﺪ .ﺧﻮﺷﯽ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را در ﺧﻔﯿﻪ ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ15 .ﺑﺎ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ
درﯾﺎ و ﺑﺮ اﻧﺒﻮه آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاﻣﯿﺪی16 .ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺸﺎﯾﻢ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و از آواز آن ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ،و
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪم ،ﮐﻪ در روز ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﺑﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﮐﻪ ﻗﻮم را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد.
17اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﯿﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﯿﺎورد و ﻣﯿﻮه در ﻣﻮﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و ﺣﺎﺻﻞ زﯾﺘﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدد و
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ آذوﻗﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ از آﻏﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و رﻣﻪﻫﺎ در ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ18 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد19 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺜﻞ ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻫﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪم ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ذوات اوﺗﺎر.
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