ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎب ۳
ﻣﺠﺎزات ،ﺗﻮﺑﻪ و اﻣﯿﺪ
۱ﻣﻦ آن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮب ﻣﺠﺎزات ﺧﺪا را ﺧﻮردهام.
۲او ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾ ﺑﺮده
۳و ﺗﻤﺎم روز دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۴ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖِ ﺑﺪن ﻣﺮا ﻓﺮﺗﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۵ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻘّﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده
۶و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺎرﯾ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
۷دﯾﻮاری ﺑﻪ دورم ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺮا ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ.
۸ﺑﺮای ﮐﻤ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ او دﻋﺎﯾﻢ را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد.
۹راه ﻣﺮا از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨ ﺑﺴﺘﻪ و آن را ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۰او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺳ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ.
۱۱ﻣﺮا از راﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﺮده و ﭘﺎره ﭘﺎرهام ﻧﻤﻮد و ﺗﺮک ﮔﻔﺖ.
۱۲ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
۱۳ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺮو رﻓﺖ.
۱۴ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺧﻨﺪﻧﺪ.
۱۵ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ زﻧﺪﮔ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۶روﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺳﻨﻬﺎ ﺷﺴﺖ.
۱۷ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺘ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۸ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ«.
۱۹وﻗﺘ آوارﮔ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣآورم ،زﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﺷﻮد.
۲۰ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ و روﺣﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﮔﺮدد.
۲۱اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ وﻗﺘ رﻧﺞﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣآورم ،ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﻤﺷﻮم،
 ↵۲۲زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار و رﺣﻤﺖ او ﺑﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
 ↵۲۳آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺗﺎزه ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻓﺎداری او ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ او اﻣﯿﺪ دارم.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و ﻃﺎﻟﺐ او ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
۲۶ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
۲۷ﭼﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﺟﻮاﻧ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
۲۸وﻗﺘ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؛

۲۹و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﺪ.
۳۰وﻗﺘ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
۳۱زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۳۲ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد ،وﻟ از روی ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
۳۳ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﮔﺮدد.
۳۴وﻗﺘ اﺳﯿﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﺷﻮﻧﺪ؛
۳۵ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ ﺣﻘّ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮔﺮدد؛
۳۶و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺷﺨﺼ در دادﮔﺎه ﺑﻋﺪاﻟﺘ ﻣﺷﻮد ،ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را ﻣﺑﯿﻨﺪ.
۳۷ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﺑﺪون اراده و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺷﻮد.
۳۸ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل واﻗﻊ ﻣﺷﻮد.
۳۹ﭘﺲ ﭼﺮا وﻗﺘ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
۴۰ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
۴۱ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ ،دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ،
۴۲و ﺑﻮﯾﯿﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎرﯾﻢ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪهای.
»۴۳ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﮐﺮدی و ﻣﺎ را ﮐﺸﺘ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺸﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺖ.
۴۴ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدی ،ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ﺗﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻧﺮﺳﺪ.
۴۵ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ و زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘ.
»۴۶ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۴۷ﺑﺎ ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﻪرو ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۴۸ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮﻣﻢ ،ﺳﯿﻞ اﺷ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎرﯾﺴﺖ.
»۴۹ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺷ ﻣرﯾﺰم
۵۰ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺮد و ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
۵۱وﻗﺘ ﻣﺑﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﺑﻼﯾ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺧﺘﺮان ﺷﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،دﻟﻢ از ﻏﺼﻪ رﯾﺶرﯾﺶ ﻣﺷﻮد.
»۵۲دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
۵۳ﻣﺮا زﻧﺪه در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻨ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۵۴آب از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد.
»۵۵ﺧﺪاوﻧﺪا ،از ﺗﻪ ﭼﺎه ﺗﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪم.
۵۶ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش دادی.
۵۷وﻗﺘ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدم ،آﻣﺪی و ﮔﻔﺘ‘ :ﻧﺘﺮس!’
»۵۸ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ از ﺣﻖ ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﺮدی و از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی.
۵۹ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻠﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻮدی؛ ﭘﺲ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس و ﺧﻮدت داوری ﮐﻦ.

۶۰ﺗﻮ ﻣداﻧ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻣﭼﯿﻨﻨﺪ.
»۶۱ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪهاﻧﺪ.
۶۲دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم روز درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای آزار ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ.
۶۳در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮهام ﻣﮐﻨﻨﺪ.
»۶۴ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن.
۶۵آﻧﻬﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻢ و درد ﺷﻮﻧﺪ.
۶۶ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻦ و از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز«.

