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سؤالهای از سؤالها، از است آکنده همیشه زندگی
معصومانهکودکانگرفتهتابحثهایپیچیدهدانشگاهی.
باپرسیدنچگونهوچراوچهوقت،سطحرامیشکافیم
تاپاسخهاییرضایتبخشبیابیم.امابرایهمهسؤاالت
میتواندسبب بیپاسخ اینسؤاالِت ندارد. پاسخوجود
آن بر برخی شود. ویرانگر وشکهای پرسشها بروز
میشوندکهبیاعتنابهشکهایخود،باآنهاسرکنند
وبههمینصورتبهزندگیخودادامهدهند.برخیهم
بدبینوسختدلمیشوند.اماهستندکسانیکهبهسؤالکردنادامهمیدهندتاروزی

کهبهپاسخرضایتبخشبرسند.
حبقوقچنینشخصیبود.اوکهازآنچهمشاهدهمیکرد،پریشانحالبود،سؤاالت
مشکلیطرحکرد.اینسؤاالتفقطنطقهایروشنفکرانهیاشکایاتتلخنبود.حبقوق
دنیاییرامیدیدکهدرآستانههالکتبود،واینموضوعقلباوراشکست.چرا
دردنیابدیوشرارتهست؟چرابدکارانظاهرًاکامیابند؟اوباشجاعتوبااعتماد
انبوهیازدالیلو با بهنفس،شکایاتخودرامستقیمًابهحضورخدابرد.وخدا

پیشگوییهابهاوپاسخداد.
سؤاالتنبیوپاسخهایخدادراینکتابثبتشدهاست.وقتیصفحاتکتابرا
ورقمیزنیم،فورًاباشکایاتمصرانهاومواجهمیشویم:»ایخداوندتابهکیازتو
کمکبطلبمتامرااجابتفرمایی؟هرچهفریادبرمیآورمبیفایدهاست...تابهکی
بایدناظراینبیعدالتیایکهاطرافمراگرفتهاستباشم؟«)2:1و3(.درواقعبیشتر
فصلاول،بهاینسؤاالتاختصاصدارد.باشروعفصلدوم،حبقوقاعالممیکند
کهمنتظرخواهدشدتاپاسخخدارابهشکایاتشبشنود.سپسخداشروعبهتکلم
کرده،بهنبیمیفرمایدکهپاسخشراباخطیدرشتبنویسدطوریکههمهببینندو
بفهمند.بهنظرمیرسدکهخدامیگویدکهگرچهشریرانپیروزمیشوند،اماعاقبت
کیفرخواهنددیدودرستکارانپیروزخواهندشد.شایدمجازاتآنهاسریعفرانرسد،
اماسرانجامفراخواهدرسید.پاسخهایخدافصلدومرادربرمیگیرد.سپسحبقوق
کتابشرابادعایپیروزیخاتمهمیدهد.حبقوقپاسخسؤاالتشرادریافتکرده،به
درکتازهایازقدرتومحبتخدادستمییابدوبهخاطرشخصیتخداوکاری
کهانجامخواهدداد،شادیمیکند.»امامنشادوخوشحالخواهمبود،زیراخداوند
نجاتدهندهمناست!وبهمنقوتمیدهدتامانندآهوبدوموازصخرههایبلند،

باالبروم«)18:3و19(.
بهسؤاالتعمیقحبقوقکهشجاعانهبهحضورخدامیآورد،گوشفرادهیدوبدانیدکه
شمانیزمیتوانیدشکوتردیدهاوپرسشهایخودرابهحضوراوبیاورید.بهپاسخهای

خداگوشبسپاریدوشادباشیدکهاودردنیاودرزندگیشماعملمیکند.
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حبقوقوقتیپریشانبود،مشکلخودرامستقیمًابهحضورخداآورد.اوپس
ازدریافتپاسخهایخدا،بادعایایمانبهخداواکنشنشانداد.آنگاهکه
درتالشیمتاازشکوتردیدبهسویایمانگامبرداریم،حبقوقمیتواند
الگویمناسبیفراراهماباشد.مانبایدازسؤالکردنازخدابترسیم.مشکلدر

طریقهایخدانیست،بلکهدردرکمحدودماازاواست.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

یهوداشکوکشمکش مردم چرا که پرسید خدا از حبقوق
او نمیشوند. مجازات گناهانشان خاطر به
نمیتوانستبفهمدکهچراخدایعادلاجازه
میدهدچنینشرارتیوجودداشتهباشد.خدا
یهودا مجازات برای بابلیها از داد وعده
استفادهکند.وقتیحبقوقکهدرکشمکش
بود،صدایخودرابهسویخدابلندکردتا
ازاوجواببگیرد،خداباسخنانامیدبخش

بهاوپاسخداد.

باکشمکشـهای مامیخـواهدکـه از خـدا
اما برویم. او نزد خود شکهای و درونی
که نباشد چیــزی آن شایــد او پاسخهای
آشکار ما بر را خود خدا داریم. انتظار ما
میفرمایدوبدینوسیلهمارااستوارمیسازد.
به نه میانجامد آرام امیدی به او به اعتماد

تسلیمیتلخ.

بابلیهایحاکمیتخدا از پرسیدکهچرا ازخدا حبقوق
خواهد استفاده قومش مجازات برای شریر
ازتحققهدفش، کرد.خداگفتکهپس

بابلرانیزمجازاتخواهدکرد.

خداهنوزعلیرغمپیروزیظاهریبدی،بر
دنیامسلطاست.خداگناهراازنظردورنگه
نمیدارد.روزیاوباعدالتکاملبرتمام

دنیاسلطنتخواهدکرد.

اوامید میباشد. مطلق قادر او است؛ خالق خدا
تدبیریداردوآنراعملیخواهدساخت.او
گناهرامجازاتخواهدکرد.اوقوتومأمن
مااست.مامیتوانیماطمینانداشتهباشیمکه
اومارادوستداردورابطهخودراباماتا

بهابدحفظخواهدکرد.

تجربههـای فراسـوی به رفتن یعنی امــید
ناخوشایندروزمره،وشادیکردنازشناخت
خدا.مابااعتمادبهاوزندگیمیکنیم،نهبر
اساسمواهبوشادیهاوموفقیتهاییکه
ممکناستدراینزندگیتجربهکنیم.امید

ماازخداناشیمیشود.



1ـشکحبقوق
حبقوقازخداسؤالمیکند

ایناستپیغامیكهخداونددررؤیابهحبقوقنبینشانداد.1
2ایخداوند،تابهكیازتوكمکبطلبمتامرااجابتفرمایی؟هر
چهفریادبرمیآورمبیفایدهاست،زیراتوماراازظلمنجاتنمیدهی.3تابه
كیبایدناظراینبیعدالتیایكهاطرافمراگرفتهاستباشم؟چراكاری
نمیكنی؟بههرجاكهنگاهمیكنمخرابیوظلممیبینم،همهجاراجنگ
ودشمنیفراگرفتهاست.4قانوناجرانمیشودودادگاهها،عدالترابجا
نمیآورند.شروران،درستكارانرادرتنگناگذاشتهاندوعدالتمفهومخود

راازدستدادهاست.
5»بهقومهایاطرافخودنگاهكنیدوتعجبنمایید!شماازآنچهمیخواهم
انجامدهمحیرانخواهیدشد!زیرادرروزگارشماكاریمیكنمكهحتی
وقتیخبرشرابهشمادهند،باورنكنید!6منبابلیهایظالموستمگررا
بهقدرتمیرسانموآنهابهسراسرجهانتاختههمهجارابهتصرفخود
درخواهندآورد.7آنهابهسنگدلیمعروفند،هرچهبخواهندمیكنند،وكسی
برابرآنهانیست.8مردمانیهستنددرندهخو،درندهتر رایارایمقاومتدر
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2154 حبقوق1

1:1حبقوقدرزمانسلطنتیهویاقیمدریهودازندگی 
میکرد)2پادشاهان36:23-5:24(.اودرفاصلهبینسقوط
نینوا)پایتختآشور(درسال612ق.م.وتهاجمبهیهودا
حال در آشور وقتی میکرد. نبوت ق.م. سـال586 در
تبدیلمیشد. اصلیجهان بهقدرت بابل بود، فروپاشی
اینکتابگفتگوینبیراباخدادربارهاینسؤاالتثبت
میکند:»چراخدادررویاروییبابدیاغلببیاعتنابهنظر
بدونمجازاتمیمانند؟« بهظاهر میرسد؟چراشریران
سایرکتابهایانبیاکالمخدارابرایانسانهامیآورند،

امااینکتابسؤاالتانسانرابهحضورخدامیآورد.
میدید، پیرامونش در که تباهیای از حبقوق  2:1ـ4
غمگینبود.درواکنشبهاینهمهفساد،اوقلبشرابه
حضورخداریخت.امروزبیعدالتیکماکانرایجاست،
امااجازهندهیدنگرانیهایشماباعثشودبهوجودخدا
شککنیدیابراوبشورید.درعوض،پیغامیراکهخدابه
حبقوقداد،مالحظهکنیدوبهنقشههاواهدافدرازمدت
اواعتمادنمایید.توجهداشتهباشیمکهخدادرستعمل

میکند،حتیاگرشیوهعملشرادرکنکنیم.
3:1ـ5وقتیاوضاعوشرایطپیرامونماغیرقابلتحمل
میشود،ازخودمیپرسیمکهآیاخدامارافراموشکرده
است.امابهخاطرداشتهباشیدکهاوکنترلرادردرست
را دروقتخودشخطاکاران و دارد نقشهای او دارد.

مجازاتخواهدکرد.اگرماواقعًافروتنباشیم،حاضر
خواهیمبودکهپاسخهایخدارابپذیریمومنتظرزمان

موردنظراوبمانیم.
5:1خدابهساکنیناورشلیمفرمودکهایشانازکاری
کهاوقراراستانجامدهد،تعجبخواهندکرد.ایشان
شاهدرویدادهاییباورنکردنیخواهندبود:)1(حکومت
تابع مملکتی به ناگهان یهودا، کامیابشان، و مستقل
قرنها که مصر )2( شد؛ خواهد تبدیل دیگر کشوری
ابرقدرتبود،تقریبًایکشبهنابودخواهدشد؛)3(نینوا،
پایتختامپراطوریآشور،طوریزیروروخواهدشدکه
مردممحلشرانیزفراموشخواهندکرد؛و)4(کلدانیها
)بابلیها(بهقدرتخواهندرسید.اینسخنانگرچهواقعًا
عجیببود،امامردمدرطولزندگیخودشانآنهارابه

چشمدیدند.
6:1کلدانیها)بابلیها(کهدرشمالغربیخلیجفارس
زندگیمیکردند،درحدود630ق.م.بهسرعتبهقدرت
رسیدند.ایشاندرمقابلامپراطوریآشورمدعیقدرت
شدندومقارنسال605ق.م.آشوررافتحکردندوبه
آشوریها اندازه به آنها شدند. بََدل دنیا قدرت برترین
شروربودند،زیرادوستداشتنداسیربگیرند)9:1(،به
تاکتیکهایجنگیخودتفاخرمیکردند)10:1(،وبهبتها

وقدرتنظامیخودمتکیبودند)11:1(.



ازگرگهایگرسنه.اسبهایشانازپلنگسریعترند.سوارانآنهاازسرزمین
دوردستمیتازندوهمچونعقاببرسرصیدخودفرودمیآیند.9باخشونت

بهپیشمیتازندومثلریگبیاباناسیرمیگیرند.
10»پادشاهانوبزرگانراتمسخرمیكنندوقلعههارابههیچمیشمارند.در
پشتدیوارقلعههاخاکانباشتهمیكنندوآنهاراتصرفمینمایند!11مثل
بادیورشمیبرندومیگذرند.ولیگناهشانبزرگاست،زیراقدرتخود

راخدایخودمیدانند.«
12ایخداوند،خدایمن!ایقدوسمنكهازازلهستی!تونخواهیگذاشت
كهمانابودشویم.ایخداییكهصخرةماهستی،توبهبابلیهاقدرتبخشیدی
ما از آنها ولی گناهكاریم، ما كه است 13درست كنند. مجازات را ما تا
گناهكارترند.چشمانتوپاكترازآناستكهبرگناهبنگرد،وتوعادلتراز
آنهستیكهبیانصافیراتحملكنی.پسچراهنگامیكهشرورانمردمی

راكهازخودشانبیگناهترندمیبلعند،خاموشمیمانی؟
بهقالب ندارند مدافعی دریاكه وجانوران ماهیان مانند را مردم 14و15چرا
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بهدست میبایست یهودا قریبالوقوع مجازات  13:1
بابلیهاصورتگیرد.حبقوقپرازوحشتبودازاینکه
خداازقومیبرایمجازاتیهودااستفادهخواهدکردکه
شریرترازخوِدیهودااست.امابابلیهانمیدانستندکهخدا
ازآنهااستفادهمیکندتایهودارابهسویخودبازگرداند
وفخربابلیهابهپیروزیهایشانموجبسقوطآنهاخواهد
شد.شرارتموجبنابودیخودشمیشود،وهیچوقت
ازکنترلخداخارجنیست.شایدخدابرایاصالحیاتنبیه
ماازهرنوعابزارغیرمعمولاستفادهکند.وقتیمامستحق
مجازاتیااصالحهستیم،چطورمیتوانیمبهنوع»چوبی«

کهخـدابرایتنبیهمابهکــارمیگـیرد،اعتراضکنـیم؟
و ارتش، استراتژی، نظامی، قدرت به بابل  14:1ـ16
سالحخودافتخارمیکرد.سپاهایشانبدونهیچحرمتی
باجوخراجرا اسراو انسانیت،ذخایروغنائمو برای
جوهر میآوردند. خود مملکت به مغلوب ملتهای از
بتهاییکهخودساختهایم از بتپرستیهمیناستکه
بطلبیمکهبهماکمککنندکههرچهمیخواهیمبهدست
آوریـم.جوهرمسیحیتایناستکهازخداییکهمارا
خلقکردهبطلبیمکهبهماکمککندتاهمهچیزخود

رابرایخدمتبهاوبدهیم.

حبقوق
حبقـوقازســال612
تا589ق.م.بهعنوان
خدمت یهودا به نبی

کرد

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

چهارپادشاهآخریهودامردانشریریبودندکهخداراردکردندوبهقومخودشان
ستمراندند.بابلپیشازآنکهدرسال586ق.م.کاماًلیهودارانابودکند،دوباربه

آنتجاوزکرد.ترس،ظلم،اذیتوآزار،بیقانونی،وبیبندوباریحاکمبود.

حبقوقنمیتوانستبفهمدکهچراظاهرًاخداکاریبهکارشرارتموجوددرجامعه
ندارد.سپسمتوجهشدکهفقطایمانبهخدامیتواندپاسخسؤاالتشرابدهد.

بهجایزیرسؤالبردنراههایخدا،بایدتوجهداشتهباشیمکهاوکاماًلعادلاست،
وبایدایمانداشتهباشیمکهاوکنترلاموررادردستداردواینکهروزیشیطان

وشرارتکاماًلنابودخواهدشد.

ارمیا)627ـ586ق.م.(
دانیال)605ـ536ق.م.(

حزقیال)593ـ571ق.م.(



بابلیهامیاندازی؟آنهاباتورخودمردمرابهداممیاندازندوازصیدآنها
شادیمیكنند.16سپسرفته،تورهایخودراپرستشمینمایندوبرایآنها

قربانیمیكنند،زیراخوراکوثروتخودرامدیوناینتورهامیدانند.
17آیاتومیگذاریآنهادایمبهكشتارخودادامهدهندومردمرابیرحمانه

نابودكنند؟

خداطریقخودرابرایحبقوقشرحمیدهد

ببینم2 تا میمانم منتظر و میروم باال خود دیدهبانی برج از اكنون
خداوندبهشكایتمنچهجوابمیدهد.

2خداوندبهمنفرمود:»آنچهرابهتونشانمیدهمباخطیدرشتوخوانابر

تختهسنگیبنویستاهركسبتواندبایکنگاهآنرابخواند.3اگرچهآنچه
بهتونشانمیدهمدرحالحاضراتفاقنمیافتد،ولیمطمئنباشكهسرانجام
دروقتمعینبوقوعخواهدپیوست.هرچندتاوقوعآن،مدتزیادیطول
بكشد،ولیمنتظرآنباش،زیراوقوعآنحتمیوبدونتأخیرخواهدبود.
اما متكیهستند، بهخود زیرا نابودخواهندشد بدكاران بدانكه را 4این

درستكارانزندهخواهندماندزیرابهخداایماندارند.«

16:1
ار18:7؛17:44و18

حب11:1

16:1
ار18:7؛17:44و18

حب11:1

2:2
تث8:27
اش1:8

مکا19:1؛13:14

2:2
تث8:27
اش1:8

مکا19:1؛13:14
3:2

دان17:8ـ19؛24:9ـ27
2تسا6:2ـ14

3:2
دان17:8ـ19؛24:9ـ27

2تسا6:2ـ14
4:2

امث6:3؛3:16
روم17:1
غال11:3

عبر38:10

4:2
امث6:3؛3:16

روم17:1
غال11:3

عبر38:10
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از  اغلب انتظارخود، حالت دادن نشان برای انبیا  1:2
تصویربرجدیدبانیاستفادهمیکردند)اشعیا8:21و11؛
ارمیا17:6؛حزقیال17:3(؛دراینجابرجدیدبانیحالت
برایدریافتپاسخخدانشان انتظارصبورانهحبقوقرا
میدهد.اینبرجهایسنگیبررویدیوارهایاباروهای
شهرساختهمیشدبهطوریکهدیدبانانمیتوانستندکسانی
راکههنوزازشهردوربودندوبهطرفآنمیآمدندببینند
)نظیردشمنیاقاصد(.درتاکستانهانیزبرجمیساختندتا
ازانگورهایرسیدهحفاظتکنند.حبقوقبرایدریافت

پیغامخدامیخواستدربهترینوضعیتباشد.
2:2ببدراینفصل،پاسخهایخدابهسؤاالتحبقوق
ثبتشدهاست:)1(شرارتتابهکیحاکمخواهدبود
)2:1و3(؟)2(چرابابلبرایمجازاتیهوداتعیینشده
است)13:1(؟خدافرمودکهمجازاتقطعیاست،هر
یهودا علیه بابل از آنکهخدا با برسد. فرا دیر چندکه
استفادهخواهدکرد،اماازگناهانبابلنیزآگاهیداردو

دروقتمناسبایشانرامجازاتخواهدکرد.
3:2بهنظرمیرسدکهشرارتبردنیامسلطاست.مسیحیان
نیزمانندحبقوق،وقتیبهاوضاعجاریمینگرند،اغلب
احساسخشموناامیدیمیکنند.حبقوقبهشدتازاین
وضعشکایتمیکرد.پاسخخدابهاوهمانپاسخیاست
کهبهماخواهدداد:»صبورباشید!مننقشههایمراعملی

خواهمکرد.«صبوربودنآساننیست،اماکمکمیکند
بهخاطربیاوریمکهخدابیشازماازگناهمتنفراست.
حبقوق به خدا که همانطور است. قطعی گناه مجازات
فرمود،نبایدناامیدشویم.اعتمادکاملبهخدایعنیاعتماد
بهاوحتیاگردرکنکنیمکهچراوقایعبهشکلیکه

میبینیم،رخمیدهد.
4:2ترجمهدیگراینآیهچنیناست:»مردعادلبه
مسیحیان به آیه این نمود.« خواهد زیست خود ایمان
17:1 رومیان در پولس است. بخشیده الهام بیشماری
ودرغالطیـان11:3ازآننقلقولمیفرماید؛نویسنده
عبرانیانآنرادر38:10درستقبلازفصلمعروِف
ایمان،نقلقولمیکند.اینآیهبرایتماممسیحیانیکه
زندگی درشرایطسخت عاقبتکار، دیدِن بدون باید
باید مسیحـیان است. دلگرمی و تقویت باعث کنند،
مطمئنباشندکهخداهمهچیزرامطابقاهدافشبهپیش

میبرد.
4:2ـ8بابلمغروربود،وبهخودوبهقدرتنظامیاش
اتکاداشت،وبهقیمتجاناسراوبردگان،بهارضای
شهواتخودمیپرداخت.اماهمینگناهنانعلیهاوطغیان
کرده،اوراموردداوریقرارداد؛اسراییکهموردستمبابل
بودند،اوراعریانساخته،بهریشخندشگرفتند.عدالت

دیرفرامیرسد،اماسرانجامفرامیرسد.



5بدرستیكهثروت،خیانتكاراستواینبابلیهایمتكبررابهدامخواهد
انداخت.آنهاباحرصوولـع،مانندمرگ،قومهارایكـیپسازدیگری
زمانی 6اما نمیشوند. اسیرمیسازندوهرگزسیر و بهكامخودمیكشند
خواهدآمدكههمةایناسیرشدگانآنهاراتمسخركرده،خواهندگفت:
»ایكسانیكهمالوثروتمردمرابزورازچنگشاندرآوردهاید،اینکبه

سزایستمگریهاوغارتگریهایخودمیرسید.«
7ایكسانیكهبردیگرانظلمكردهاید،طلبكارانتانناگهانبرخاسته،برسرتان
خواهندریختوشماراكهدرماندهشدهایدغارتخواهندكرد.8بسیاریاز
قومهاراغارتكردیدوحال،بقیةقومهاشماراغارتخواهندكرد،زیراخون

مردمراریختیدوسرزمینهاوشهرهارابامردمشنابودكردید.
9وایبرشماكهازراههاینادرستثروتاندوختهایدتازندگیامنوراحتی
داشتهباشید.10وایبرشماكهقومهارانابودكردهاید،زیراننگونابودی
برایخودبهبارآوردهاید.11حتیسنگهایدیواروتیرهایسقفخانهتانبر

ضدشمافریادبرمیآورند!
12وایبرشماكهشهرهاراباپولیكهازراهآدمكشیوغارتبهدست
بههوامیرودو داراییخدانشناساندودشده، آوردهاید،میسازید؛13زیرا

دسترنجآنهانابودمیگردد.خداوندقادرمتعالچنینمقرركردهاست.
راپرمیسازند،زمانیخواهدرسیدكهدرکو 14همانگونهكهآبهادریا

شناختعظمتخداوند،جهانراپرخواهدساخت.
15وایبرشماكههمسایگانخودرادرزیرضربههایتانمانندآدمهایمست،
بیحالوگیجمیكنیدودرآنحالازرسواییآنهالذتمیبرید.16بزودی
پیالة بهننگورسواییتبدیلخواهدشدوشما شكوهوجاللخودشما
داوریخداوندراخواهیدنوشیدوگیجشده،بهزمینخواهیدافتاد.17جنگلهای
لبنانراازبینبردید،اكنونخودشمانابودخواهیدشد!حیواناتآنجارابه
وحشتانداختهكشتید،پسحال،برایتمامآدمكشیهاوظلموستمیكه

درسرزمینهاوشهرهاكردید،وحشتزدهكشتهخواهیدشد.
18ازپرستشبتهاییكهبهدستانسانساختهشدهاندچهفایدهایبردید؟آیا
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9:2ـ13ثروتبابلبهقیمتشوربختیدیگرانبهدست 
آمدهبود.اینثروتهاوگنجهادرخودسرزمینبابلبه
خاکسترتبدیلخواهدشد.قربانیانستمهاوشهرهایبابل
علیهاوفریادبرخواهندآورد.ثروتبدنیست،اماخدا
عشقبهپولوراههایشرارتباربرایبهدستآوردن
آنرامحکوممیکند)1تیموتائوس10:6(.مواظبباشید
آنقدرتشنهثروتنشویدکهاشتیاقخودرابرایخدااز

دستبدهید.اجازهندهیدپولجایخانواده،دوستان،یا
خدارابگیرد.

امروزهدیگر فکرکنندکه است بعضیممکن  18:2
اما نمیرود. بهشمار انسانها برای خطری بتپرستی
نیست؛ بت مقابل در کردن تعظیم فقط بتپرستی
بتپرستیاتکابههرچیزیاستکهساختهخوِدشخص
بهخود استکهشخص معنا این به بهآن اتکا است؛



آنهاتوانستندچیزیبهشمایاددهند؟چقدرنادانبودیدكهبهساختةدست
خودتانتوكلكردید!19وایبرآنانیكهازبتهایچوبینوبیجانخود
میخواهندكهبهپاخیزندوایشانرانجاتدهند!وازسنگهایبیزبانانتظار
دارندكهسخنبگویندوایشانراراهنماییكنند!بیرونبتهاباطالونقره

پوشانیدهشدهاست،ولیدردرونشاننفسینیست.
20خداونددرخانةمقدسخویشاست؛پستمامجهاندرحضوراوخاموشباشد.

2ـدعایحبقوق

ایناستدعایحبقوقنبی:3
2ایخداوند،خبریراكهبهمندادیشنیدموبرایكارهاییكه
بزودیانجامخواهیدادباترسواحترامتوراپرستشمیكنم.دوبارهمثل
سالهایگذشتهقدرتخودرابهمانشاندهتانجاتیابیمودرحینغضب

خود،رحمترابهیادآور.
3خدارامیبینمكهازكوهسینامیآید.جاللشآسمانهارادربرگرفتهوزمین

از مانندطلوعخورشیداستو او اوپراست!4درخشش ازحمدوسپاس
دستهایاوكهقدرتشدرآنهانهفتهاست،نورمیتابد.5اومرضراپیشاپیش
خودمیفرستدوبهمرگفرمانمیدهدكهبدنبالاوبیاید.6وقتیاومیایستد
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تکیهوتوکلدارد.اگرمیگوییمخدارامیپرستیم،اما 
بهحسابهایبانکیوخانهوشغلوموقعیتکاریخود
متکیهستیم،درآنصورتبتپرستیم.آیابهخدابیش

ازچیزهاییکهخودساختهایدمتکیهستید؟
20:2بتفاقدحیاتوشخصیتوقدرتاست؛قطعه
چوبیاتکهسنگیبیشنیست.معابدینیزکهبرایبتها
ساختهمیشوند،فاقدخداییزندههستند.اماخداونددر
خانهمقدسخویشهست؛اوشخصیتیواقعیاست،زنده
وقدرتمند.اوخدایحقیقیوکاملاست.بتپرستانبه
بتهایخوددستورمیدهندآنهاراخالصیدهند،اماماکه
خدایزندهرامیپرستیمدرسکوتتوأمباترسواحترام
وتکریِمزیادبهنزداومیرویم.ماقبولمیکنیمکهاو
کنترلرادردستداردومیداندچهمیکند.بتهاساکت
میمانند،زیرانمیتوانندپاسخدهند.برعکس،خدایزنده
خدا به احترام با میگوید. سخن خود انبیای طریق از
نزدیکشویدودرسکوتمنتظربمانیدکهآنچهراکه

اوبایدبگوید،بشنوید.
1:3ببحبقوقخدارابهخاطرپاسخدادنبهسؤاالتش
درفصلدوم،ستایشکرد.شیطانوشرارتتاابدپیروز
نخواهندبود؛خداکنترلاموررادردستداردومیتوان

اطمینانکاملداشتکهاوحقوقوفادارانخودرااحقاق
خواهدنمود.مابایدباآرامشمنتظرباشیمکهاووارد

عملشود)16:3(.
یهودا مردم دارد میدانستکهخداقصد حبقوق 2:3
خوشایندی تجربه این که میدانست و کند، تنبیه را
و کمک و پذیرفت، را خدا اراده او اما بود. نخواهد
رحمتاوراطلبید.حبقوقازخدانخواستکهآنهارااز
مجازاتخالصیدهد،بلکهاینحقیقتراپذیرفتکه
یهودانیزمیبایستدرسیفراگیرد.خداهنوزبامحبت
گرداند باز خود بهسوی را فرزندانش تا میکند تنبیه
)عبرانیان5:12و6(.باخوشحالیمجازاتاورابپذیرید،و
ازاوبخواهیدکهبهشماکمککندتادگرگونشوید.

3:3ـ16حبقوقدراینآیاتخدارادرحالیتصویر
میکندکهقومشراازمصرباوقایعشگفتانگیزرهایی
میدهد)ر.ش.خروجفصل14(.قدرتبهتآورخدابه
ازقدرتش او نمایشیمحدودنمیشود؛ اعجازهای انجام
برایبرقراریانصافوعدالتنیزاستفادهمیکند.ترس
ازقدرتخداوتکریمآنکافینیست.مابهتنبیهنیاز
داریـمتابیاموزیمکهچگونهازخدااطاعت،وبرایاو

زندگیکنیم.



زمینتكانمیخوردوهنگامیكهنگاهمیكند،قومهامیلرزند.كوههایازلی
خردمیشوندوتپههایابدیباخاکیكسانمیگردند.قدرتاوبیزوال
است.7مردمانكوشانومدیانرامیبینمكهدچارترسواضطرابشدهاند.

و اسبان بر كه بودی خشمگین دریا و رودخانهها بر تو آیا 8خداوندا،

عرابههایتسوارشدی؟نه،توبرایپیروزیقومتاینكارراكردی.9تو
كمانرابدستگرفته،تیرهاراآمادهكردیوصاعقهرافرستادهزمینرا
شكافتی.10كوههاتورادیدندوبهلرزهافتادندوسیالبهاجاریشدند.آبهای
برق از و تیرهایت نور 11از آمدند. باال امواجشان و كردند طغیان عمیق
نیزههایدرخشانتخورشیدوماهایستادند.12باغضبجهانراپیمودیو
قومهارازیرپایخودلگدمالكردی.13توبراینجاتقومبرگزیدةخود
برخاستیورهبرشرورانرانابودكردی،پیروانشراازبینبردی.14آنها
مثلگردبادبیرونآمده،خیالكردنداسرائیلبهآسانیبهچنگشانمیافتد،
ولیتوباسالحهایخودشانآنهارانابودكردی.15بااسبانخودازدریاعبور

كردیوآبهاینیرومندرازیرپانهادی.
16وقتیاینهارامیشنوم،میترسمولبهایممیلرزند.بدنمبیحسوزانوانم
سستمیگردند.انتظارروزیرامیكشمكهخداقومیراكهبرماهجوم

میآوردمجازاتكند.
17هرچنددرختانجیرشكوفهندهدودرختانگورمیوهنیاورد،هرچند
محصولزیتونازبینبرودوزمینهابایربمانند،هرچندگلههادرصحرا
بمیرندوآغلهاازحیواناتخالیشوند،18امامنشادوخوشحالخواهمبود،
زیراخداوندنجاتدهندةمناست.19اوبهمنقوتمیدهدتامانندآهوبدوم

وازصخرههایبلند،باالبروم.
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17:3ـ19ضایعشدنمحصولوگله،یهودارانابودخواهد 
ساخت.اماحبقوقتصریحکردکهحتیدرزمانقحطینیز
درخداوندشادیخواهدکرد.احساساتحبقوقتابعوقایع
پیرامونشنبود،بلکهتابعایمانبهتواناییخدابودکهبه
اوقوتمیبخشید.هنگامیکهاحساسسردرگمیمیکنید،
ووقتیمشکالتراخارجازتوانخودمیبینید،بهخاطر
بیاوریدکهقوتوقدرتفقطازخداناشیمیشود.چشمان

خودراازمشکالتتانبرتابیدوبهخدابدوزید.
19:3خدادرشرایطسختبهپیروانشپایهاییاستوار
خواهدداد.آناندرزمینهایسختوخطرناکمانندآهو
برقرار را عدالتش خدا مناسب، زمان در دوید. خواهند
خواهدساختوجهانراکاماًلازشرارتخالصیخواهد
با و او روِح قوِت در باید خدا قوم حال، عین در داد.

اطمینانبهپیـروزینهاییاوبرشیطانزندگــیکنند.

19:3وقتیاینقطعهبهعنوانمزموردرمراسمعبادتی
معبدسرودهمیشد،رهبرسرایندگانمیبایستایشانرا

هدایتمیکرد.
بودکهچـراشریران پرسـیده ازخـدا حبقـوق 19:3
کامیابندودرستکاراندررنج.پاسخخداچنینبود:در
درازمدتچنیننخواهدبود.حبقوقمحدودیتخودرا
درمقایسهباتسلطنامحدودخدابرتماموقایعدنیادید.
خدازندهاستوبردنیاوتماموقایعآنکنترلدارد.
مانمیتوانـیمکارهاییراکهخدااکنـونانجاممیدهد،
وکارهاییراکهدرآیندهانجامخواهدداد،ببینیم.اما
میتوانـیممطمئنباشـیمکـهاوخدااستوآنچـهراکه
درستاستانجامخواهدداد.علمبهاینحقیقتبهما
دردنیــاییکهپرازاغتشـاشوتناقضاتاست،اطمینان

وامیدمیبخشد.


