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این است كه آن از خود مسیح جاري شده است.... آنچه كه براي  عتیقمهر تأیید عهد  بزرگترینراي ما ب»

 « دهنده ضروري است براي نجات یافتگان هم ضروري است. نجات

 (G. A. Smith) اسمیتپروفسور جي. اي.  —

 « عهد جديد»نام . 1

و یا حتي بررسي قسمتهاي كوچك از شویم، پیش از اینكه وارد دریاي بیكران بررسي عهد عتیق 

حقایق كلي در مورد كتابهاي مقدسي كه ما آنها را برخي از رئوس مطالب كتابهاي آن، بهتر آن است كه 

 نامیم  برایتان بیان كنیم.  مي« عهد عتیق»

 اي . در عهد جدید هم واژه پیمان و هم عهد ترجمهberîthایست از واژه عبري  ترجمه« عهد»واژه 

بسیار بارز است زیرا « عهد»عنوان متون مقدس به نظر مفهوم در (. diathēkēهستند از معادل یوناني آن )

 كنند.  تمام این كتابها یك پیمان، اتحاد، و یا عهدي را میان خدا و قوم او برقرار مي

عهد »رچه مجزا كند، اگ« جدید»آن را از عهد  تااین قسمت بدین منظور عهد عتیق نامیده شده است 

بیانگر این موضوع است كه به نظر عنوان بهتري است چرا كه در نظر برخي عتیق یا قدیمي « تر قدیمي

از نگاه روحاني، تاریخي، و فرهنگي این اشتباهیست بسیار مهلك. درحالیكه آموختن آن نیست.  هنیازي ب

خداوند ما، كلیسایش و اتظار او از  ایمانداِر به مسیح دایماً به آن قسمت از كالم خدا كه به طور خاص از

 توان اهمیت عهد عتیق را براي یك ایماندار ناب نادیده گرفت. كند، نمي شاگردانش صحبت مي

 آگوستین قدیس ارتباط میان عهد عتیق و عهد جدید را بسیار زیبا بیان كرده است: 

 عهد جديد در عهد عتيق پنهان است؛ 

 است.  عهد عتيق در عهد جديد نمايان شده



 كانن عهد عتيق. 2

كنند و یا  چیزي را با آن ارزیابي ميكه « اي قاعده»( اشاره دارد به kanōnواژه كانن )یوناني: 

اي است از كتابهاي الهامي اما معتبر كه رهبران روحاني اسرائیل در  مجموعهكانن عهد عتیق سنجند.   مي

ا بدانیم كه اینها همان كتابهایي هستند كه باید در مجموعه زمانهاي قدیم آنها را به رسمیت شناختند. ما از كج

شدند و یا چگونه همه این سي و نه كتاب باید در این مجموعه جاي داده شوند؟ از آنجایي  كانن جاي داده مي

هاي مذهبي دیگري هم وجود داشتند )شامل كتابهاي بدعتي(، پس چگونه ما  كه از همان روزهاي اول نوشته

 اطمینان حاصل نماییم كه اینها باید همان كتابهاي اصیل باشند؟  توانیم مي

یهودیان غالباً گفته شده است كه شوراي یهود در اواخر قرن اول فهرست كانن را به رسمیت شناخت. 

اي  شناختند. با اینحال دوره با ایمان و كارآزموده شریعت متون الهامي را از همان ابتدا جدا كرده بودند و مي

 كه بر روي برخي از كتب بحث و اختالف نظر وجود داشت )استر، جامعه، غزل غزلها و غیره(.  بود



- 4 - 

  كنند: تورات، انبیا )بزرگ و كوچك(، و مكتوبات.  یهودیان عهد عتیق را به سه قسمت تقسیم مي

نظرات گوناگوني در باب این موضوع مطرح شده است كه چرا به عنوان مثال كتاب دانیال، یك 

ت، باید در میان مكتوبات باشد و نه در میان كتب انبیا. یك نظریه رایج لیبرال این است كه دانیال بسیار نبو

دیرتر نوشته شده و به همین دلیل در قسمت دوم جاي داده نشده است، كه در واقع هنگامي كه دانیال كتاب 

كار دانیال را  تاب دانیال(. نظریه محافظهاي به ك را نوشت این قسمت به پایان رسیده بود )نگاه كنید به مقدمه

از او براي نبوت بیند كه او یك نبي رسمي نبود، بلكه یك مقام دولتي كه خدا  به این دلیل در قسمت سوم مي

( چنین تعلیم داده است كه این سه قسمت بر اساس Dr. Merrill F. Ungerنگر )استفاده كرد. دكتر مریل اف. او

 :شده است مقام نویسندگان مشخص

كارانه و درست است )كه به آن معتقديم(. كتابهاي عهد عتيق با اين هدف  اين يك ديدگاه محافظه

آنها مهر كانني بودن اند كه مقدس و داراي اعتبار االهي باشند. بنابراين،  مشخص نوشته شده

منصب رسمي و تايي به خاطر  بندي سه اند. اين تقسيم 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. 

شورایي كه به طور رسمي كانن موجود را به رسمیت شناخت در واقع آنچه را كه در طي قرنهاي 

یین نكرد، بلكه فهرستي از این شورا یك فهرست الهامي از این كتابها تعپیش پذیرفته شده بود تأیید نمود. 

 كتابهاي الهامي. 

تر آن كه خود خداوند ما بارها از سه قسمت عهد عتیق یهودي نقل قول كرده و آن  و براي مسیحیان مهم

. عالوه بر این مسیح هیچگاه از كتابهاي به 22و  72:72به عنوان مثال، لوقا را معتبر دانسته است. 

 نقل نكرده است. اصلطالح قانون ثاني )آپوكریفا( 

 ( قانون ثاني)آپوكريفا كتب . 3

ت كتاب بیست و هفبر سر مقدس پروتستان همه  دانشجویان كتاب وارتودكس شرق، كاتولیك رومي، 

باب. اما وضعیت عهد  762مین ترتیب موجود و همان كانن عهد جدید اتفاق نظر دارند، عموماً بر اساس ه

 تر است. عتیق كمي پیچیده

هاي شرق و  ها و یهودیان همه بر روي محتواي عهد عتیق اتفاق نظر دارند، اما ارتودكسپروتستان

كتب »اند و آنها را  كاتولیكهاي رومي كتابهاي گوناگوني از تاریخ و شعر یهودي را به این مجموعه افزوده

است( « مخفي»به معناي )در یوناني « كتب آپوكریفا»اند و پروتستانها و یهودیان آنها را  نامیده« قانون ثاني

 اند.  نامیده

همان هاي معتبر پروتستان  جیمز جدید و دیگر نسخه جیمز، كینگ  سي و نه كتاب نسخه موجود كینگ

شوند. تفاوت در میان تعداد به خاطر تركیبات  مقدس عبري را شامل مي محتواي بیست و چهار كتاب كتاب

است. به عنوان مثال شش كتاب سموئیل، پادشاهان و هاي یهودي وجود دارد،  گوناگوني كه در ویرایش
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نامیده شده است و در یك « كتاب دوازده»شوند و كتب انبیاي كوچك  تواریخ تنها سه كتاب محسوب مي

 اند. كتاب گردآوري شده

اند كه اغلب به زبان عبري نیست و آنها را الهامي و یا  یهودیان بسیاري از كتابهاي دیگر را هم نوشته

دو عهد بسیار حائز اهمیت   برخي همچون كتابهاي اول و دوم مكابي براي تاریخ بینشمارند.  ر بر نميمعتب

، تنها از این نظر ارزش دارند كه با خواندن آنها به غیر كانني «بعل و اژدها»هستند. دیگر كتابها همچون 

 بریم.  مي بودن آنها پي

اند و بهتر است كه آنها را آپوكریفا  نامیده« ب جعليكت»ترینها را  ارزش در میان كتابهاي یهودي كم

 بنامیم.

تري دارند كه برخي  برخي از یهودیان و مسیحیان قدیم، اما به طور خاص ناستیكهاي مصر كانن وسیع

 شود. ز این كتابها را نیز شامل مي

رجمه نماید هنگامي كه دمشق اسقف روم از متفكر مسیحي جروِم قدیس خواست كه كتب آپوكریفا را ت

به این خاطر كه او بر عبري مسلط بود و همچنین از این جهت كه آنها  انجام داد. با اعتراضاو این كار را 

توانست تشخصي دهد كه آنها در درجه دوم  اصالتاً جزو كانن یهودي نبودند. با اینحال گرچه جروم مي

( ترجمه كرد. امروزه این كتابها در Vulgateاهمیت قرار دارند، اما این كتب را براي نسخه التین ولگیت )

 New Americanمقدس جدید آمریكایي ) هایي همچون كتاب شوند، نسخه هاي كاتولیك رومي دیده مي نسخه

Bibleو كتاب ) ( مقدس اورشلیمJerusalem Bible و ،)مقدس جدید  هاي جهاني همچون كتاب عموماً در نسخه

( و نسخه جدید Revised English Bibleمقدس اصالح شده انگلیسي ) اب(، كتNew English Bibleانگلیسي )

 (.New Revised Standard Versionاستاندارد اصالح شده )

م( به طور رسمي كتب آپوكریفا را در 1022حتي كلیساي كاتولیك رومي تا دوران ضد اصالحات )

د این بود كه برخي از تعالیم آنها همچون دعا زمره كانن قرار نداد. یكي از دالیلي كه واتیكان این كار را كر

یك اثر تاریخي و ادبي یهودي شود. در حقیقت آپوكریفا  كردن براي مردگان، در كتابهاي آپوكریفا یافت مي

هاي مسیحي ارتباطي ندارد. گرچه این كتابها الهامي نیستند اما از نظر فرهنگي و  است، و مستقیماً به آموزه

ن را دارند البته پس از اینكه شخص دركي استوار از كتب الهامي كانن عبري به دست تاریخي ارزش خواند

 آورد.

 . نويسنده 4

را نویسندگان ناشناس او موسي، عزرا، اشعیا و دیگر القدس است.  نویسنده االهي عهد عتیق روح

چگونه كتب عهد عتیق ترین درك از این موضوع كه  بهترین و صحیحهدایت كرد تا با الهام از او بنویسند. 

معروف است. عهد عتیق اینگونه نیست كه قسمتي از آن االهي و قسمتي از آن دو نویسنده اند به  نگاشته شده

بلكه در آن واحد هم كامالً االهي و هم كامالً انساني است. عنصر االهي باعث شده كه عنصر انساني باشد، 



- 6 - 

عیب در نسخه اصلي بوده  یك كتاب عاري از اشتباه و بي نتیجه آنانساني را از اشتباه كردن باز دارد. 

 است. 

زنده، عیسي مسیح خداوند بر شمرد. مسیح نه توان ذات دوگانه كالم  تحلیل مفید از كالم مكتوب را مي

هاي یوناني( بلكه در یك آن هم كامالً  تا یك اندازه انسان و نه تا یك اندازه خدا است )مانند برخي از اسطوره

 ذات االهي اشتباه و گناه به هر شكل را غیر ممكن ساخته است. ن و هم كامالً خدا است. انسا

 . تاريخ نگارش5

میالدي(،  122الي  02بر خالف عهد جدید كه تقریباً نیم قرن طول كشید تا تمام آن نوشته شود )حدود 

ق.م(. اولین  222الي  1222 تقریباً هزار سال طول كشده است تا عهد عتیق به رشته تحریر در آید )حدود

ق.م( یا ایوب )كه تاریخ آن نامشخص است، اما محتواي آن  1222اند )حدود  كتابها یا اسفار پنجگانه بوده

 گوید كه هنوز شریعت اعطا نشده بود(. حاكي از زماني سخن مي

اند، كتابهایي  ق.م( نوشته شده 622 آیند پیش از دوره تبعید )حدود دیگر كتابهایي كه به دنبال آن مي

اثي و حزقیال(، و یا پس از اند )همچون مر همچون یوشع الي سموئیل، و یا اینكه در دوره تبعید نوشته شده

 ق.م(.  222تبعید، كتابهایي همچون تواریخ، حجي، زكریا، و مالكي )حدود 

 مايه  . درون6

توان به اختصار اینگونه بیان  مقدس را مي تابهاي پروتستاني ك محتواي عهد عتیق، بر طبق نسخه

 كرد: 

 پیدایش تا تثنیه : اسفار پنجگانه

 یوشع الي استر: تاریخي

 ایوب الي غزل غزلهاي سلیمان: شعري

 اشعیا الي مالكي: نبوتي

مقدس براي ایمانداران  هاي مجزا براي هر یك از این قسمتهاي اصلي عهد عتیق در تفسیر كتاب مقدمه

 شود. مناسب خود یافت ميدر جاي 

براي هر »اه یا مكاشفه كاملتر در عهد جدید، اي كه درك درستي از این كتب داشته باشد، همر مسیحي

 «عمل نیكویي آماده خواهد شد.

بتواند بسیاري از ایمانداران را یاري كند كه ایمانداري به تمام ( BBCاین تفسیر )دعاي ما این است كه 

 معنا باشند. 

 نها . زبا7

 . عبري1
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هاي زبان سامي است، نوشته شده است،  به جز برخي از قسمتهایي كه به زبان آرامي كه یكي از شاخه

 عهد عتیق در اصل به زبان عبري نوشته شده است. 

از یك ابزار بسیار مناسب براي قسمتهاي اولیه كالم خود زده نیستند از اینكه خدا  ایمانداران شگفت

الهامي، شعر، و روایتهاي تار و پود در تمثیلها، كه بسیار غني در اصالحات و زباني  استفاده كرده است،

تنیده شده است. عبري یكي از زبانهاي باستاني است ــ اما شكل داده، به زیبایي شریعتي كه عهد عتیق را 

 ـ اسرائیل.  آسایي( احیا شده و تبدیل شده به زبان امروزي یك ملت تنها زباني است كه )به طرز معجزه

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

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

ودند كه از قرني به قرن دیگر، باعث شد متن عبري براي قرنها خوانا باشد، چرا كه غالباً حروف صدادار ب

 كنند.  اي با منطقه دیگر تغییر مي از كشوري به كشور دیگر و منطقه

هایي همچون نام خدا، در گمان مردم مقدس  نام داشت(، واژه kethîvشد )كه  گاهي اوقات آنچه نوشته مي

ن را با صداي بلند تلفظ كنند شد كه چگونه آ شد آن را تلفظ كرد پس یادداشتي در حاشیه نوشته مي بود و نمي

(qerē همچنین .)هایي كه پس از گذشت قرنها ركیك  برداران و نیز واژه وضعیت در مورد اشتباهات نسخه

 شد چنین بود.   تلقي مي

نامیدند )كه معادل آن در زبان عبري سنت  در قرنهاي اولیه مسیحیت عالمان یهودي را مازورت مي

ي دیگر منسوخ شده بود، و براي اینكه قرائت صحیح متن مقدس عهد عتیق را بینید كه زبان عبر است(. مي

و هایي كه باال  تیره  و  خط ها ل شده بود از نقطهیحفظ كنند یك نظام آواشناسي پیچیده ابداع كردند كه تشك

هاي مقرر شده را نشان دهند. حتي  مصوتشد تا  ميقرار داده  بیست و دو صامت عبري غالباً در زیر

تر از امالء انگلیسي، فرانسوي و حتي آلماني  تر و علمي قدیمي بسیار صحیح« مصوتهاي»امروز هم این 

 است! 

شده كه گروهي از صامتها با مختلف است، زیرا بارها هاي  دار نیز منبع قرائت متنهاي مصوت

غالباً داشته باشند. مصوتهاي گوناگون داراي قرائتهاي گوناگون باشند، و از این رو معاني مختلفي نیز 

هجاهاي گوناگون از اسامي در تواریخ )نگاه چارچوب متن تعیین كننده مفهوم اولیه است، البته نه همیشه. 

 كنید به تفسیر( كه با پیدایش متفاوت است، بیشتر به خاطر این پدیده است. 

هادتي زنده است از به خوبي حفظ شده است. و این شبا اینحال، رویهمرفته متن سنتي یا مازورتي، 

هاي قدیمي )همچون  لباً نسخهاخوریم غ هنگامي كه به مشكلي بر مياحترام بسیار یهودیان به كالم خدا. 

از اواسط قرن بیستم كه طومارهاي كنند.  تارقوم، هفتاد، و ولگیت( ما را در انتخاب واژه صحیح كمك مي

ري در اختیار ما قرار گرفت ــ كه غالباً تأییدي دریاي مرده كشف شدند، اطالعات بسیاري در مورد متن عب

 بودند بر صحت متن مزورتي.
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خوانند این مژده را دهیم كه عبري  عهد عتیق را با ترجمه انگلیسي ميكه آندسته  باید بهخوشبختانه 

لیام كه وی بسیار زیبا به انگلیسي ترجمه شده است ــ بسیار بهتر از ترجه التین، به عنوان مثال همانگونه

  مطرح كرده است. ( مترجم بزرگ دوره اصالحات در قرن شانزدهم William Tyndaleتیندیل )

كار خود را از او كار اولیه تیندیل در عهد عتیق است.  بر مبنايمستقیماً ( در حقیقت BBCتفسیر ما )

كرد تا اینكه  پیدایش تا تواریخ شروع كرد و سپس قسمتهایي از كتب شعري و قسمتهاي نبوتي را اصالح

دیگران اصالحات او را (. 1036بر روي چوبه دار آتش زد)دادگاه تفتیش عقاید او را به خاطر فعالیتهایش 

اي به نام كینگ جیمز به دنیا معرفي كردند و همین  در نسخه 1611در عهد عتیق كامل مردند و در سال 

 New Kingسخه كینگ جمیز جدید )نتجدید نظري در آن صورت گرفت و به نام  1897اواخر در سال 

James Version) به بازار آمد . 

 . آرامي2

آرامي هم به مانند عبري یك زبان سامي است، اما نه یك زبان یهودي بلكه زباني كه براي قرنها مردم 

 گفتند. وقتي زبان عبري براي یهودیان تبدیل شد به زباني مرده، عهد عتیق در دنیاي باستان با آن سخن مي

ارتباط نزدیكي با عبري داشت اما با آن فرق شد، زباني كه  باید براي آنها نیز به زبان آرامي ترجمه مي

اي كه با آن سر و كار داریم احتماالً حوالي سال  گفتند. نسخه اسرائیل آن را با آن سخن مي كرد و بني مي

هاي هنري كه امروزه براي  مهناق.م از آرامي وام گرفته شده است و آرام آرام تبدیل شد به  222

 دانشجویان زبان عبري آشنا است.

غالب حقایقي كه درمورد زبان عبري ذكر شد در مورد آن قسمتهاي عهد عتیق كه به زبان آرامي 

برد كه غالباً در مورد  توان پي این عبارات بسیار اندك هستند، و مينوشته شده است نیز صادق است. 

 گان غیریهودي خود همچون دوده تبعید بابل و پس از آن است. ارتباط اسرائیل با همسای

 . ترجمه 8

با اینحال مند شده است )شاید بتوان گفت بسیار زیاد!(.  هاي بسیاري بهره زبان انگلیسي از ترجمه

 شوند:  ها به چهار نوع تقسیم مي این ترجمهباشند.  هاي عهد جدید مي هاي عهد عتیق كمتر از ترجمه ترجمه

 الفظي بسيار تحت. 1

)عهد جدید آن بسیار زودتر انجام شده  1997در سال  (J.N. Darby) ِجي. ان. داربي« جدید»ترجمه 

( و  نسخه آمریكایي آن English Revised Version of 1881) 1991بود(، نسخه اصالح شده انگلیسي سال 

این الفظي هستند.  ، بسیار تحت1821سال در ( American Standard Versionیعني نسخه استاندارد آمریكایي )

هاي جمعي، و حفظ كردن ضعیف  ها براي مطاعه دقیق بسیار مفید هستند اما براي پرستش، قرائت ترجمه

باشند. بسیاري از ایمانداران هنوز هم شكوه و زیبایي ترجمه تیندیل ــ نسخه كینگ جیمز  را ترك  مي

 اند.  د و مفید اما كمي خشك ترجیح دادههاي جدی اند و آن را به این نسخه نكرده



- 9 - 

 دقيق. معال 2

زبان مقصد )انگلیسي( دقیقاً الگوهاي متن عبري و یوناني  در و الفظي هستند هایي كه كامالً تحت نسخه

از متن اصلي به اي آزادتر  ترجمه بطلبدمتن در عین حال هر جا كه سبك و اصطالحات كنند،  را دنبال مي

 RSVمتأسفانه در مورد ترجمه هستند.  NKJVو  KJV ،RSV ،NASBها شامل  ین ترجمهدهند، كه ا دست مي

این ترجمه به عهد عتیق در دانند، اما  غالباً متن عهد جدید آن را خوب و قابل اعتماد ميگرچه باید گفت كه 

اك حتي این گرایش خطرنآمیخته است و بسیاري از نبوتهاي مربوط به مسیح را كمرنگ جلوه داده است. 

بدین منظر ویرایش شد  BBCشود.  محققان و دانشمندان خوب سابق دیده ميبرخي از امروزه هم در میان 

و زبان مورد استفاده  KJVمیان ترجمه زیباي اي كه  مطابقت داشته باشد، ترجمه NKJVتا با ترجمه 

 یج امروز استفاده كند.هاي منسوخ شده در زبان را و ضمیر  امروزي قرار دارد، بدون اینكه از واژه

 معادل پويا. 3

رود، یك تكنیك  معادل دقیق است، و گاهي اوقات هم به سمت تعبیر مياین نوع ترجمه كمي آزادتر از 

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

International Version و )Jerusalem Bible ها تالش بر آن است كه  گنجند. در این ترجمه ر این مقوله ميد

تمام مفاهمیم در ساختار قرار گیرند، ساختاري كه اگر موسي و اشعیا هم امروز ــ به زبان انگلیسي ــ 

اگر این روش به احتیاط انجام شود، روشي بسیار كردند.  ورزیدند از آن استفاده مي مبادرت به نوشتن مي

در این نوع ترجمه خطر معموالً زماني است كه مترجمان نتوانند مفاهیم االهیاتي خواهد بود. خوب و مفید 

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

 . تفسير4

ها را حذف و  یك تفسیر به دنبال این است كه تنها مفاهیم را انتقال دهد، و از این رو آزاد است كه واژه

تفسیر یا بیشتر شوند همیشه خطر آنجایي كه ممكن است در این ترجمه جمالت كمتر و  ازیا اضافه نماید. 

گرچه انجیلي است در بسیار موارد تفسیرهاي قاطعي كرده  Living Bibleترجمه . وجود دارد ش از حد بي

 برانگیز هستند.  است كه بسیار بحث

اشیم تا بتوانیم آنها را مقایسه نماییم. با مقدسي داشته ب بهتر آن است كه از هر سه دسته ترجمه كتاب

مقدس بهترین  اینحال، اعتقاد ما بر این است كه معادل كامل و دقیق براي تفسیر و بررسي ما از كتاب

 ترجمه است. 

 . الهام 9

بینیم سخنان چالز هودسون اسپرجن  در میان این بحبوحه جزئیات و پیچیدگیهاي تكنیكي صالح مي

(Charles Haddon Spurgeon :واعظ انگلیسي و بپتیست را برایتان نقل كنیم ) 

به رشته مقدس( نوشته خداي زنده است: هر واژه با انگشتاني قادر و توانا  اين مجموعه )كتاب

تحرير در آمده است؛ هر كلمه از آن از لبهاي ابدي جاري شده است؛ هر جمله از آن را 
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ر گرفته شد تا با قلم آتشين خود تاريخش را رقم القدس ادا كرده ست. گرچه موسي به كا روح

هاي  نغمه نواخت و گ خود را ميشايد داود بود كه چنلغزانيد.  زند، اما خدا بود كه قلم او را مي

هاي زنده  اما خدا بود كه دستان او را بر روي اين زه   شد، مزامير از انگشتان او پراكنده مي

سرود، و يا  شايد سليمان بود كه غزلهاي عاشقانه را ميداشت.  چنگ طاليي او به تحرك وا مي

كرد، و كالم واعظ را  كرد، اما خدا بود كه لبهاي او را هدايت مي كالم حكمت كمال را توليد مي

دهم، آنگاه كه اسبانش آبها را در  اگر به غرشهاي ناحوم گوش فرا گردانيد. شيوا و بليغ مي

بيند؛ اگر مالكي را  هاي جوشن را زير هجوم مرض مي نوردند، يا حبقوق آنگاه كه خيمه مي

نه كالم اين كالم شود؛ اين صداي خداست؛ و  گداخته مي يبخوانم، آنگاه كه زمين همچون تنور

 يهوه خداي ابدي، ناديده و قادر زمين.نسان بلكه كالم خداست؛ كالم ا

 


