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آنچه آه براي .... اين است آه آن از خود مسيح جاري شده است عتيقمهر تأييد عهد  بزرگترينراي ما ب«

  » .دهنده ضروري است براي نجات يافتگان هم ضروري است نجات
  )G. A. Smith( اسميت. اي. پروفسور جي —

  » عهد جديد«نام . 1 

و يا حتي بررسي قسمتهاي آوچك از شويم،  پيش از اينكه وارد درياي بيكران بررسي عهد عتيق

حقايق آلي در مورد آتابهاي مقدسي آه ما آنها را برخي از رئوس مطالب آتابهاي آن، بهتر آن است آه 

  . ناميم  برايتان بيان آنيم مي» عهد عتيق«

ي ا در عهد جديد هم واژه پيمان و هم عهد ترجمه. berîthايست از واژه عبري  ترجمه» عهد«واژه 

بسيار بارز است زيرا » عهد«عنوان متون مقدس به نظر مفهوم در ). diathēkē(هستند از معادل يوناني آن 

  . آنند تمام اين آتابها يك پيمان، اتحاد، و يا عهدي را ميان خدا و قوم او برقرار مي

عهد «گرچه مجزا آند، ا» جديد«آن را از عهد  تااين قسمت بدين منظور عهد عتيق ناميده شده است 

بيانگر اين موضوع است آه به نظر عنوان بهتري است چرا آه در نظر برخي عتيق يا قديمي » تر قديمي

درحاليكه . از نگاه روحاني، تاريخي، و فرهنگي اين اشتباهيست بسيار مهلك. آموختن آن نيست هنيازي ب

ز خداوند ما، آليسايش و اتظار او از ايمانداِر به مسيح دايمًا به آن قسمت از آالم خدا آه به طور خاص ا

  .توان اهميت عهد عتيق را براي يك ايماندار ناب ناديده گرفت آند، نمي شاگردانش صحبت مي

  : آگوستين قديس ارتباط ميان عهد عتيق و عهد جديد را بسيار زيبا بيان آرده است

  عهد جديد در عهد عتيق پنهان است؛ 
  . ه استعهد عتيق در عهد جديد نمايان شد

  

 كانن عهد عتيق. 2

آنند و يا  چيزي را با آن ارزيابي ميآه » اي قاعده«اشاره دارد به ) kanōn: يوناني(واژه آانن 

اي است از آتابهاي الهامي اما معتبر آه رهبران روحاني اسرائيل در  مجموعهآانن عهد عتيق .  سنجند مي

بدانيم آه اينها همان آتابهايي هستند آه بايد در مجموعه ما از آجا . زمانهاي قديم آنها را به رسميت شناختند

شدند و يا چگونه همه اين سي و نه آتاب بايد در اين مجموعه جاي داده شوند؟ از آنجايي  آانن جاي داده مي

، پس چگونه ما )شامل آتابهاي بدعتي(هاي مذهبي ديگري هم وجود داشتند  آه از همان روزهاي اول نوشته

  طمينان حاصل نماييم آه اينها بايد همان آتابهاي اصيل باشند؟ توانيم ا مي
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يهوديان . غالبًا گفته شده است آه شوراي يهود در اواخر قرن اول فهرست آانن را به رسميت شناخت

اي  با اينحال دوره. شناختند با ايمان و آارآزموده شريعت متون الهامي را از همان ابتدا جدا آرده بودند و مي

  ). استر، جامعه، غزل غزلها و غيره(ه بر روي برخي از آتب بحث و اختالف نظر وجود داشت بود آ

   . ، و مكتوبات)بزرگ و آوچك(تورات، انبيا : آنند يهوديان عهد عتيق را به سه قسمت تقسيم مي

نظرات گوناگوني در باب اين موضوع مطرح شده است آه چرا به عنوان مثال آتاب دانيال، يك 

يك نظريه رايج ليبرال اين است آه دانيال بسيار . بايد در ميان مكتوبات باشد و نه در ميان آتب انبيا نبوت،

ديرتر نوشته شده و به همين دليل در قسمت دوم جاي داده نشده است، آه در واقع هنگامي آه دانيال آتاب 

آار دانيال را  نظريه محافظه). ب دانيالاي به آتا نگاه آنيد به مقدمه(را نوشت اين قسمت به پايان رسيده بود 

از او براي نبوت بيند آه او يك نبي رسمي نبود، بلكه يك مقام دولتي آه خدا  به اين دليل در قسمت سوم مي

چنين تعليم داده است آه اين سه قسمت بر اساس ) Dr. Merrill F. Unger(نگر او. دآتر مريل اف. استفاده آرد

  :ده استمقام نويسندگان مشخص ش

آتابهاي عهد عتيق با اين هدف ). آه به آن معتقديم(آارانه و درست است  اين يك ديدگاه محافظه
آنها مهر آانني بودن بنابراين، . اند آه مقدس و داراي اعتبار االهي باشند مشخص نوشته شده

صب رسمي و تايي به خاطر من بندي سه اين تقسيم. اند خود را از همان بدو نگارش بر خود داشته
موقعيت نويسندگان تعيين شده است و نه بر اساس درجات الهامي بودن و تفاوت در محتوا و 

  . زمان

شورايي آه به طور رسمي آانن موجود را به رسميت شناخت در واقع آنچه را آه در طي قرنهاي 

يين نكرد، بلكه فهرستي از اين شورا يك فهرست الهامي از اين آتابها تع. پيش پذيرفته شده بود تأييد نمود

  . آتابهاي الهامي

تر آن آه خود خداوند ما بارها از سه قسمت عهد عتيق يهودي نقل قول آرده و آن  و براي مسيحيان مهم

عالوه بر اين مسيح هيچگاه از آتابهاي به . ۴۴و  ٢٧:٢۴به عنوان مثال، لوقا . را معتبر دانسته است

  . نقل نكرده است) آپوآريفا(اصلطالح قانون ثاني 

  ) قانون ثاني(آپوكريفا كتب . 3 

ت آتاب بيست و هفبر سر مقدس پروتستان همه  دانشجويان آتاب وارتودآس شرق، آاتوليك رومي، 

اما وضعيت عهد . باب ٢۶٠مين ترتيب موجود و همان آانن عهد جديد اتفاق نظر دارند، عمومًا بر اساس ه

  .تر است عتيق آمي پيچيده

هاي شرق و  نها و يهوديان همه بر روي محتواي عهد عتيق اتفاق نظر دارند، اما ارتودآسپروتستا

آتب «اند و آنها را  آاتوليكهاي رومي آتابهاي گوناگوني از تاريخ و شعر يهودي را به اين مجموعه افزوده

) است» مخفي«به معناي  در يوناني(» آتب آپوآريفا«اند و پروتستانها و يهوديان آنها را  ناميده» قانون ثاني

  . اند ناميده
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همان هاي معتبر پروتستان  جيمز جديد و ديگر نسخه جيمز، آينگ  سي و نه آتاب نسخه موجود آينگ

تفاوت در ميان تعداد به خاطر ترآيبات . شوند مقدس عبري را شامل مي محتواي بيست و چهار آتاب آتاب

به عنوان مثال شش آتاب سموئيل، پادشاهان و . استهاي يهودي وجود دارد،  گوناگوني آه در ويرايش

ناميده شده است و در يك  »آتاب دوازده«شوند و آتب انبياي آوچك  تواريخ تنها سه آتاب محسوب مي

  .اند آتاب گردآوري شده

اند آه اغلب به زبان عبري نيست و آنها را الهامي و يا  يهوديان بسياري از آتابهاي ديگر را هم نوشته

دو عهد بسيار حائز اهميت   برخي همچون آتابهاي اول و دوم مكابي براي تاريخ بين. شمارند بر بر نميمعت

، تنها از اين نظر ارزش دارند آه با خواندن آنها به غير آانني »بعل و اژدها«ديگر آتابها همچون . هستند

  . بريم مي بودن آنها پي

اند و بهتر است آه آنها را آپوآريفا  ناميده» تب جعليآ«ترينها را  ارزش در ميان آتابهاي يهودي آم

 .بناميم

تري دارند آه برخي  برخي از يهوديان و مسيحيان قديم، اما به طور خاص ناستيكهاي مصر آانن وسيع

  .شود ز اين آتابها را نيز شامل مي

ترجمه نمايد  هنگامي آه دمشق اسقف روم از متفكر مسيحي جروِم قديس خواست آه آتب آپوآريفا را

به اين خاطر آه او بر عبري مسلط بود و همچنين از اين جهت آه آنها  .انجام داد با اعتراضاو اين آار را 

توانست تشخصي دهد آه آنها در درجه دوم  با اينحال گرچه جروم مي. اصالتًا جزو آانن يهودي نبودند

امروزه اين آتابها در . ترجمه آرد) Vulgate( اهميت قرار دارند، اما اين آتب را براي نسخه التين ولگيت

 New American(مقدس جديد آمريكايي  هايي همچون آتاب شوند، نسخه هاي آاتوليك رومي ديده مي نسخه

Bible (مقدس اورشليم  و آتاب)Jerusalem Bible( مقدس جديد  هاي جهاني همچون آتاب عمومًا در نسخه، و

و نسخه جديد ) Revised English Bible(مقدس اصالح شده انگليسي  آتاب، )New English Bible(انگليسي 

  ).New Revised Standard Version(استاندارد اصالح شده 

به طور رسمي آتب آپوآريفا را در ) م١۵٠٠(حتي آليساي آاتوليك رومي تا دوران ضد اصالحات 

آرد اين بود آه برخي از تعاليم آنها همچون دعا  يكي از داليلي آه واتيكان اين آار را. زمره آانن قرار نداد

يك اثر تاريخي و ادبي يهودي در حقيقت آپوآريفا . شود آردن براي مردگان، در آتابهاي آپوآريفا يافت مي

گرچه اين آتابها الهامي نيستند اما از نظر فرهنگي و . هاي مسيحي ارتباطي ندارد است، و مستقيمًا به آموزه

اندن را دارند البته پس از اينكه شخص درآي استوار از آتب الهامي آانن عبري به دست تاريخي ارزش خو

  .آورد

  نويسنده . 4
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را نويسندگان ناشناس او موسي، عزرا، اشعيا و ديگر . القدس است نويسنده االهي عهد عتيق روح

ع آه چگونه آتب عهد عتيق ترين درك از اين موضو بهترين و صحيح. هدايت آرد تا با الهام از او بنويسند

عهد عتيق اينگونه نيست آه قسمتي از آن االهي و قسمتي از آن . معروف استدو نويسنده اند به  نگاشته شده

عنصر االهي باعث شده آه عنصر . بلكه در آن واحد هم آامًال االهي و هم آامًال انساني استانساني باشد، 

عيب در نسخه اصلي بوده  جه آن يك آتاب عاري از اشتباه و بينتي. انساني را از اشتباه آردن باز دارد

  . است

مسيح نه . زنده، عيسي مسيح خداوند بر شمردتوان ذات دوگانه آالم  تحليل مفيد از آالم مكتوب را مي

 بلكه در يك آن هم آامًال) هاي يوناني مانند برخي از اسطوره(تا يك اندازه انسان و نه تا يك اندازه خدا است 

  . ذات االهي اشتباه و گناه به هر شكل را غير ممكن ساخته است. انسان و هم آامًال خدا است

  تاريخ نگارش. 5

، )ميالدي ١٠٠الي  ۵٠حدود (بر خالف عهد جديد آه تقريبًا نيم قرن طول آشيد تا تمام آن نوشته شود 

اولين ). م.ق ۴٠٠الي  ١۴٠٠حدود ( تقريبًا هزار سال طول آشده است تا عهد عتيق به رشته تحرير در آيد

آه تاريخ آن نامشخص است، اما محتواي آن (يا ايوب ) م.ق ١۴٠٠حدود (اند  آتابها يا اسفار پنجگانه بوده

  ).گويد آه هنوز شريعت اعطا نشده بود حاآي از زماني سخن مي

اند، آتابهايي  نوشته شده) م.ق ۶٠٠ حدود(آيند پيش از دوره تبعيد  ديگر آتابهايي آه به دنبال آن مي

، و يا پس از )اثي و حزقيالهمچون مر(اند  همچون يوشع الي سموئيل، و يا اينكه در دوره تبعيد نوشته شده

  ). م.ق ۴٠٠حدود (تبعيد، آتابهايي همچون تواريخ، حجي، زآريا، و مالآي 

  مايه  درون. 6

توان به اختصار اينگونه بيان  مقدس را مي آتابهاي پروتستاني  محتواي عهد عتيق، بر طبق نسخه

  : آرد

  پيدايش تا تثنيه : اسفار پنجگانه

  يوشع الي استر: تاريخي

  ايوب الي غزل غزلهاي سليمان: شعري

  اشعيا الي مالآي: نبوتي

مقدس براي ايمانداران  هاي مجزا براي هر يك از اين قسمتهاي اصلي عهد عتيق در تفسير آتاب مقدمه

  .شود ناسب خود يافت ميدر جاي م
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براي هر «اه يا مكاشفه آاملتر در عهد جديد، اي آه درك درستي از اين آتب داشته باشد، همر مسيحي

  ».عمل نيكويي آماده خواهد شد

بتواند بسياري از ايمانداران را ياري آند آه ايمانداري به تمام ) BBC(اين تفسير دعاي ما اين است آه 

  . معنا باشند

  نها زبا. 7

  عبري. ١

هاي زبان سامي است، نوشته شده است،  به جز برخي از قسمتهايي آه به زبان آرامي آه يكي از شاخه

  . عهد عتيق در اصل به زبان عبري نوشته شده است

از يك ابزار بسيار مناسب براي قسمتهاي اوليه آالم خود زده نيستند از اينكه خدا  ايمانداران شگفت

الهامي، شعر، و روايتهاي تار و پود در تمثيلها، آه بسيار غني در اصالحات و زباني  استفاده آرده است،

عبري يكي از زبانهاي باستاني است ــ اما . تنيده شده استشكل داده، به زيبايي شريعتي آه عهد عتيق را 

  . ـ اسرائيل احيا شده و تبديل شده به زبان امروزي يك ملت) آسايي به طرز معجزه(تنها زباني است آه 

شخصي . شود، در اصل تنها حروف مصوت آن به اين شكل هستند از راست به چپ نوشته ميعبري 

خوشبختانه، اين امر . خواند ا با توجه به دانش خود ميخواند حروف صدادار ر آه به صداي بلند آن را مي

ودند آه از قرني به قرن ديگر، باعث شد متن عبري براي قرنها خوانا باشد، چرا آه غالبًا حروف صدادار ب

  . آنند اي با منطقه ديگر تغيير مي از آشوري به آشور ديگر و منطقه

هايي همچون نام خدا، در گمان مردم مقدس  ، واژه)نام داشت kethîvآه (شد  گاهي اوقات آنچه نوشته مي

ن را با صداي بلند تلفظ آنند شد آه چگونه آ شد آن را تلفظ آرد پس يادداشتي در حاشيه نوشته مي بود و نمي

)qerē .( هايي آه پس از گذشت قرنها رآيك  برداران و نيز واژه وضعيت در مورد اشتباهات نسخههمچنين

  .  شد چنين بود تلقي مي

آه معادل آن در زبان عبري سنت (ناميدند  در قرنهاي اوليه مسيحيت عالمان يهودي را مازورت مي

ي ديگر منسوخ شده بود، و براي اينكه قرائت صحيح متن مقدس عهد عتيق را بينيد آه زبان عبر مي). است

و هايي آه باال  تيره  و  خط ها ل شده بود از نقطهيحفظ آنند يك نظام آواشناسي پيچيده ابداع آردند آه تشك

حتي . هاي مقرر شده را نشان دهند مصوتشد تا  ميقرار داده  بيست و دو صامت عبري غالبًا در زير

تر از امالء انگليسي، فرانسوي و حتي آلماني  تر و علمي قديمي بسيار صحيح» مصوتهاي«امروز هم اين 

  ! است

شده آه گروهي از صامتها با مختلف است، زيرا بارها هاي  دار نيز منبع قرائت متنهاي مصوت

غالبًا . داشته باشندمصوتهاي گوناگون داراي قرائتهاي گوناگون باشند، و از اين رو معاني مختلفي نيز 
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نگاه (هجاهاي گوناگون از اسامي در تواريخ . چارچوب متن تعيين آننده مفهوم اوليه است، البته نه هميشه

  . آه با پيدايش متفاوت است، بيشتر به خاطر اين پديده است) آنيد به تفسير

هادتي زنده است از و اين ش. به خوبي حفظ شده استبا اينحال، رويهمرفته متن سنتي يا مازورتي، 

همچون (هاي قديمي  لبًا نسخهاخوريم غ هنگامي آه به مشكلي بر مي. احترام بسيار يهوديان به آالم خدا

از اواسط قرن بيستم آه طومارهاي . آنند ما را در انتخاب واژه صحيح آمك مي) تارقوم، هفتاد، و ولگيت

ري در اختيار ما قرار گرفت ــ آه غالبًا تأييدي درياي مرده آشف شدند، اطالعات بسياري در مورد متن عب

  .بودند بر صحت متن مزورتي

خوانند اين مژده را دهيم آه عبري  عهد عتيق را با ترجمه انگليسي ميآه آندسته  بايد بهخوشبختانه 

يليام آه و بسيار زيبا به انگليسي ترجمه شده است ــ بسيار بهتر از ترجه التين، به عنوان مثال همانگونه

   .مطرح آرده است مترجم بزرگ دوره اصالحات در قرن شانزدهم  )William Tyndale(تينديل 

آار خود را از او . آار اوليه تينديل در عهد عتيق است بر مبنايمستقيمًا در حقيقت ) BBC(تفسير ما 

ح آرد تا اينكه پيدايش تا تواريخ شروع آرد و سپس قسمتهايي از آتب شعري و قسمتهاي نبوتي را اصال

ديگران اصالحات او را ). ١۵٣۶(بر روي چوبه دار آتش زددادگاه تفتيش عقايد او را به خاطر فعاليتهايش 

اي به نام آينگ جيمز به دنيا معرفي آردند و همين  در نسخه ١۶١١در عهد عتيق آامل مردند و در سال 

 New King(نسخه آينگ جميز جديد تجديد نظري در آن صورت گرفت و به نام  ١٩٨٢اواخر در سال 

James Version( به بازار آمد .  

  آرامي. ٢

آرامي هم به مانند عبري يك زبان سامي است، اما نه يك زبان يهودي بلكه زباني آه براي قرنها مردم 

ق وقتي زبان عبري براي يهوديان تبديل شد به زباني مرده، عهد عتي. گفتند در دنياي باستان با آن سخن مي

ارتباط نزديكي با عبري داشت اما با آن فرق شد، زباني آه  بايد براي آنها نيز به زبان آرامي ترجمه مي

اي آه با آن سر و آار داريم احتماًال حوالي سال  نسخه. گفتند اسرائيل آن را با آن سخن مي آرد و بني مي

هنري آه امروزه براي هاي  امهنم از آرامي وام گرفته شده است و آرام آرام تبديل شد به .ق ۴٠٠

  .دانشجويان زبان عبري آشنا است

غالب حقايقي آه درمورد زبان عبري ذآر شد در مورد آن قسمتهاي عهد عتيق آه به زبان آرامي 

برد آه غالبًا در مورد  توان پي اين عبارات بسيار اندك هستند، و مي. نوشته شده است نيز صادق است

  . يگان غيريهودي خود همچون دوده تبعيد بابل و پس از آن استارتباط اسرائيل با همسا

  ترجمه . 8
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با اينحال !). شايد بتوان گفت بسيار زياد(مند شده است  هاي بسياري بهره زبان انگليسي از ترجمه

  : شوند ها به چهار نوع تقسيم مي اين ترجمه. باشند هاي عهد جديد مي هاي عهد عتيق آمتر از ترجمه ترجمه

  الفظي بسيار تحت. ١

عهد جديد آن بسيار زودتر انجام شده ( ١٨٨٢در سال  )J.N. Darby( داربي. ان. ِجي» جديد«ترجمه 

و  نسخه آمريكايي آن ) English Revised Version of 1881( ١٨٨١، نسخه اصالح شده انگليسي سال )بود

. الفظي هستند سيار تحت، ب١٩٠١در سال ) American Standard Version(يعني نسخه استاندارد آمريكايي 

هاي جمعي، و حفظ آردن  ها براي مطاعه دقيق بسيار مفيد هستند اما براي پرستش، قرائت اين ترجمه

بسياري از ايمانداران هنوز هم شكوه و زيبايي ترجمه تينديل ــ نسخه آينگ جيمز  را . باشند ضعيف مي

  . اند ا آمي خشك ترجيح دادههاي جديد و مفيد ام اند و آن را به اين نسخه ترك نكرده

  دقيقمعال . ٢

دقيقًا الگوهاي متن عبري و يوناني ) انگليسي(زبان مقصد  در و الفظي هستند هايي آه آامًال تحت نسخه

از متن اصلي به اي آزادتر  ترجمه بطلبدمتن در عين حال هر جا آه سبك و اصطالحات آنند،  را دنبال مي

 RSVمتأسفانه در مورد ترجمه . هستند NKJVو  KJV ،RSV ،NASBشامل  ها دهند، آه اين ترجمه دست مي

اين ترجمه به عهد عتيق در دانند، اما  غالبًا متن عهد جديد آن را خوب و قابل اعتماد ميگرچه بايد گفت آه 

اين گرايش خطرناك حتي . آميخته است و بسياري از نبوتهاي مربوط به مسيح را آمرنگ جلوه داده است

بدين منظر ويرايش شد  BBC. شود محققان و دانشمندان خوب سابق ديده ميبرخي از زه هم در ميان امرو

و زبان مورد استفاده  KJVميان ترجمه زيباي اي آه  مطابقت داشته باشد، ترجمه NKJVتا با ترجمه 

  .تفاده آندهاي منسوخ شده در زبان رايج امروز اس و ضمير  امروزي قرار دارد، بدون اينكه از واژه

  معادل پويا. ٣

رود، يك تكنيك  معادل دقيق است، و گاهي اوقات هم به سمت تعبير مياين نوع ترجمه آمي آزادتر از 

 NEB )New English Bible( ،NIV )Newهاي  ترجمه. نافذ تا هنگامي آه خواننده از آن آگاهي دارد

International Version ( وJerusalem Bible ها تالش بر آن است آه  در اين ترجمه. گنجند يدر اين مقوله م

تمام مفاهميم در ساختار قرار گيرند، ساختاري آه اگر موسي و اشعيا هم امروز ــ به زبان انگليسي ــ 

اگر اين روش به احتياط انجام شود، روشي بسيار . آردند ورزيدند از آن استفاده مي مبادرت به نوشتن مي

اين نوع ترجمه خطر معموًال زماني است آه مترجمان نتوانند مفاهيم االهياتي  در. خوب و مفيد خواهد بود

  . را به طور آامل و جامع به زبان مقصد انتقال دهند

  تفسير. ۴

ها را حذف و  يك تفسير به دنبال اين است آه تنها مفاهيم را انتقال دهد، و از اين رو آزاد است آه واژه

تفسير يا بيشتر شوند هميشه خطر ه ممكن است در اين ترجمه جمالت آمتر و آنجايي آ از. يا اضافه نمايد
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گرچه انجيلي است در بسيار موارد تفسيرهاي قاطعي آرده  Living Bibleترجمه . وجود دارد ش از حد بي

  . برانگيز هستند است آه بسيار بحث

با . انيم آنها را مقايسه نماييممقدسي داشته باشيم تا بتو بهتر آن است آه از هر سه دسته ترجمه آتاب

مقدس بهترين  اينحال، اعتقاد ما بر اين است آه معادل آامل و دقيق براي تفسير و بررسي ما از آتاب

  . ترجمه است

  الهام . ٩

بينيم سخنان چالز هودسون اسپرجن  در ميان اين بحبوحه جزئيات و پيچيدگيهاي تكنيكي صالح مي

)Charles Haddon Spurgeon (واعظ انگليسي و بپتيست را برايتان نقل آنيم :  

به رشته هر واژه با انگشتاني قادر و توانا : نوشته خداي زنده است) مقدس آتاب( مجموعهاين 
تحرير در آمده است؛ هر آلمه از آن از لبهاي ابدي جاري شده است؛ هر جمله از آن را 

تا با قلم آتشين خود تاريخش را رقم گرچه موسي به آار گرفته شد . القدس ادا آرده ست روح
هاي  نغمه نواخت و گ خود را ميشايد داود بود آه چن. لغزانيد زند، اما خدا بود آه قلم او را مي
هاي زنده  اما خدا بود آه دستان او را بر روي اين زه   شد، مزامير از انگشتان او پراآنده مي
سرود، و يا  بود آه غزلهاي عاشقانه را مي شايد سليمان. داشت چنگ طاليي او به تحرك وا مي
آرد، و آالم واعظ را  آرد، اما خدا بود آه لبهاي او را هدايت مي آالم حكمت آمال را توليد مي

دهم، آنگاه آه اسبانش آبها را در  اگر به غرشهاي ناحوم گوش فرا .گردانيد شيوا و بليغ مي
بيند؛ اگر مالآي را  ا زير هجوم مرض ميهاي جوشن ر نوردند، يا حبقوق آنگاه آه خيمه مي

نه آالم اين آالم شود؛ اين صداي خداست؛ و  گداخته مي يبخوانم، آنگاه آه زمين همچون تنور
 .يهوه خداي ابدي، ناديده و قادر زميننسان بلكه آالم خداست؛ آالم ا

 


