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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ و ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و در اﯾﺎم

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﺑﺌﯿﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ.
2اﺑﺘﺪای ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻊ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و زﻧﯽ زاﻧﯿﻪ و اوﻻد زﻧﺎﮐﺎر
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ3 «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﺟﻮﻣﺮ
دﺧﺘﺮ دﺑﻼﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮاﯾﺶ زاﯾﯿﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :او را
ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﺑﻨﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﯾﺰرﻋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﯿﻬﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ5 .و در آن روز ﮐﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در وادی ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ«.
6ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،دﺧﺘﺮی زاﯾﯿﺪ و او وی را ﮔﻔﺖ» :او را ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﮕﺬار ،زﯾﺮا
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ.
7ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨﮓ و اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
8و ﭼﻮن ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ9 .و او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم او را
ﻟﻮﻋﻤﯽ ﺑﺨﻮان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ )ﺧﺪای( ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ10 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﭘﯿﻤﻮد و ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪای ﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ11 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،از آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﯾﺰرﻋﯿﻞ ،روز ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1307

2

ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻋﻤﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮﯾﺶ روﺣﺎﻣﻪ! 2ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﺑﺎ

ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او زن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮ او ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻟﻬﺬا زﻧﺎی ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ و ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ رﻓﻊ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ3 .ﻣﺒﺎدا رﺧﺖ او را ﮐﻨﺪه ،وی را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ و او را ﻣﺜﻞ روز وﻻدﺗﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن واﮔﺬارم و ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﻢ4 .و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5 .زﯾﺮا ﻣﺎدر
اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﻧﻤﻮده و واﻟﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﻋﻘﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺎن و
آب و ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن و روﻏﻦ و ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ6 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎرﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ و ﮔﺮد او دﯾﻮاری ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﺑﺪ7 .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽروم و ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم زﯾﺮا در آﻧﻮﻗﺖ از ﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ«.
8اﻣﺎ او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺑﻪ او ﻣﯽدادم و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰودم9 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را در ﻓﺼﻠﺶ و ﺷﯿﺮه
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ10 .و اﻵن ﻗﺒﺎﺣﺖ او را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺪی او را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎدی او و ﻋﯿﺪﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺳﻤﺶ را
ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻣﻮﻫﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻨﻬﺎ اﺟﺮت ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ ،وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم روزﻫﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را از او ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻮارﻫﺎ و زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد آراﯾﺶ داده ،از ﻋﻘﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ
و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ او
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ15 .و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﻢ داد و وادی ﻋﺨﻮر را ﺑﻪ دروازه اﻣﯿﺪ )ﻣﺒﺪل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ( و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽاش و ﻣﺜﻞ روز ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺶ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺮاﯾﯿﺪ.
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16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در آن روز ﻣﺮا اﯾﺸﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮا
ﺑﻌﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ17 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را از دﻫﺎﻧﺶ دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﺧﻮد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ18 .و در آن روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﺸﺮات
زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ و ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨﮓ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ19 .و ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ20 .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه را
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ«.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻦ
را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 .و زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﯾﺰرﻋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد23 .و او را ﺑﺮای ﺧﻮد در زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻟﻮﻋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮو و زﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد و زاﻧﯿﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﮐﺸﻤﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ2 «.ﭘﺲ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
و ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ و ﻧﺼﻒ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺧﺮﯾﺪم3 ،و او را ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺮای ﻣﻦ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد
و زﻧﺎ ﻣﮑﻦ و از آن ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎش و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪون ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و ﺑﺪون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺪون
ﺗﻤﺜﺎل و ﺑﺪون اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ5 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد داود را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و در اﯾﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﺴﺎن او ﺑﺎ ﺗﺮس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
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4

ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای اﺳﺖ؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻪ راﺳﺘﯽ و ﻧﻪ رأﻓﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ2 .ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻌﻨﺖ و
دروغ و ﻗﺘﻞ و دزدی و زﻧﺎﮐﺎری؛ و ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ4 .اﻣﺎ اﺣﺪی ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺪی ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و ﺗﻮ در وﻗﺖ روز ﺧﻮاﻫﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ در وﻗﺖ ﺷﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻣﻦ ﻣﺎدر ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
6ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﻮی؛ و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻼل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻋﻘﻮﺑﺖ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﺰای اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد10 .و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻓﺰوده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ11 .زﻧﺎ و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮه دل اﯾﺸﺎن را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ.
12ﻗﻮم ﻣﻦ از ﭼﻮب ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺼﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
روح زﻧﺎﮐﺎری اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ13 .ﺑﺮ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط و ﺳﻔﯿﺪدار و ون ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮب دارد ،ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮوﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و ﻣﻦ
دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮوﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺰا
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺎ زاﻧﯿﻪﻫﺎ ﻋﺰﻟﺖ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
15ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ ﺗﻮ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﻬﻮدا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
آون ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ16 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﺳﺮﮐﺶ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎ در ﻣﺮﺗﻊ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ17 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﻠﺼﻖ
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ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ او را واﮔﺬارﯾﺪ18 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺰم اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن
اﯾﺸﺎن اﻓﺘﻀﺎح را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ19 .ﺑﺎد اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

5

ای ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﺧﺎﻧﺪان

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﻔﻪ دام ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮری
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮر2 .ﻋﺎﺻﯿﺎن در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد3 .ﻣﻦ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ،ﺗﻮ ای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﺷﺪهای و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ4 .ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح زﻧﺎﮐﺎری در ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ5 .و ﻓﺨﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻓﺮاﯾﻢ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ6 .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺧﻮد را ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ او را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ7 .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا
ﻓﺮزﻧﺪان اﺟﻨﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻵن ﻫﻼﻟﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
8در ﺟﺒﻌﻪ ﮐﺮﻧﺎ و در راﻣﻪ ﺳﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و در ﺑﯿﺖآون ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.
9اﻓﺮاﯾﻢ در روز ﻋﺘﺎب ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم10 .ﺳﺮوران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ.
11اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﻘﻬﻮر ﺷﺪه و در داوری ﮐﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﺷﺪهام و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ13 .ﭼﻮن اﻓﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را و ﯾﻬﻮدا ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ آﺷﻮر رﻓﺘﻪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داد و ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ را اﻟﺘﯿﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﻣﻦ
ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ و
رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ رﺑﻮد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ﻣﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ
اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،روی ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ .در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ زود ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
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ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ او درﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

داد؛ او زده اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد2 .ﺑﻌﺪ از دو روز ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در روز
ﺳﻮم ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر او زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺪ
و ﺟﻬﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻃﻠﻮع او ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران
آﺧﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
4ای اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ای ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ اﺑﺮﻫﺎی ﺻﺒﺢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻣﯽﮔﺬرد5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
دﻫﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻢ و داوری ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﺷﻮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ را ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮدم و
ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ7 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ آدم از ﻋﻬﺪ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ8 .ﺟﻠﻌﺎد ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﺧﻮنآﻟﻮد اﺳﺖ9 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
رﻫﺰﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن در راه ﺷﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ10 .در ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﺪم :اﻓﺮاﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﺷﺪه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ11 .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﯾﻬﻮدا ﺣﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدادم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎه اﻓﺮاﯾﻢ و ﺷﺮارت ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻨﮑﺸﻒ

ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .دزدان داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺰﻧﺎن در ﺑﯿﺮون ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2و در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردهام .اﻵن اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﯾﺸﺎن
را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ3 .ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺮوران را
ﺑﻪ دروﻏﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ4 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮری ﮐﻪ ﺧﺒﺎز آن را ﻣﺸﺘﻌﻞ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﺷﺘﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ آﺗﺶ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ5 .در ﯾﻮم ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎ ،ﺳﺮوران از ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺮاب ،ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دراز ﮐﺮد.
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6زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﻧﺰدﯾﮏ آوردﻧﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺧﺒﺎز اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن آن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮد7 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﮔﺮم ﺷﺪه،
داوران ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ8 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاﯾﻢ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
9ﻏﺮﯾﺒﺎن ﻗﻮﺗﺶ را ﺧﻮردهاﻧﺪ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﻮﯾﻬﺎی او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
10ﻓﺨﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ او را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.
11اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﺎدهدل ،ﺑﯽﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺴﻮی آﺷﻮر ﻣﯽروﻧﺪ12 .و
ﭼﻮن ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻦ دام ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازم و
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ وﻓﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ13 .وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را
ﻓﺪﯾﻪ دادم ،ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ14 .و از دل ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ15 .و اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎزوﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .اﯾﺸﺎن رﺟﻮع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ .ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﺧﻄﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﻆ زﺑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار .او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ

از ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ2 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ3 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ دﺷﻤﻦ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﯾﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ .ﺳﺮوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ5 .ای ﺳﺎﻣﺮه او ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮ را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ
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اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺧﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
7ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد را ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﺮدﺑﺎد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دروﯾﺪ .آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ آرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻏﺮﯾﺒﺎن آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ8 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻵن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻮرﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ و
ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ آﺷﻮر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻓﺮاﯾﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺟﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ10 .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ اﺟﺮت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻵن اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران رو ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد.
11ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﺷﺪ.
12اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻢ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻤﺮدﻧﺪ13 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺮا ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .اﻵن ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ14 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻣﻦ
آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
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ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻮمﻫﺎ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا از ﺧﺪای ﺧﻮد زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و در

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ اﺟﺮت را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ2 .ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ و ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮورش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺷﯿﺮه
در آن ﺿﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .در زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
و اﯾﺸﺎن در آﺷﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد4 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﻣﻘﺒﻮل او
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرد ﻧﺠﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
5ﭘﺲ در اﯾﺎم ﻣﻮاﺳﻢ و در اﯾﺎم ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ 6زﯾﺮا اﯾﻨﮏ از ﺗﺮس
ﻫﻼﮐﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮ اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮف اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
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ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻘﺮه اﯾﺸﺎن را ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن ﺷﻮﮐﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .اﯾﺎم
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﺎم ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ .ﻧﺒﯽ اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ
روح دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎه و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ8 .اﻓﺮاﯾﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﻦ دﯾﺪهﺑﺎن ﺑﻮد.
دام ﺻﯿﺎد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اﻧﺒﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻋﺪاوت اﺳﺖ9 .ﻣﺜﻞ اﯾﺎم
ﺟﺒﻌﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺎﻓﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
10اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻮرﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮ در اﺑﺘﺪای
ﻣﻮﺳﻤﺶ دﯾﺪم .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﺬﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺷﺪﻧﺪ11 .ﺟﻼل اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﻣﯽﭘﺮد .زاﯾﯿﺪن و ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن و در رﺣﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن دور ﺷﻮم13 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮر در ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻐﺮوس ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ
آورد14 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه .ﭼﻪ ﺑﺪﻫﯽ؟ رﺣﻢ ﺳﻘﻂﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه.
15ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﺠﺎل اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ16 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﮏ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯿﻮه ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺰاﯾﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﻏﻮب رﺣﻢ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ17 .ﺧﺪای ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ آواره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮ ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽآورد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه زﯾﺎد

ﻣﯽآورد ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﺶ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
2دل اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .اﻵن ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ؛ ﭘﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟« 4اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢﻫﺎی دروغ ﺧﻮرده و ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺎن )ﺑﺎﻃﻞ(
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﻈﻞ در ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ5 .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮای ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺖآون ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای آن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل او ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ از آن دور ﺷﺪه اﺳﺖ6 .و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮد .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺜﻞ
ﮐﻒ ﺑﺮ روی آب ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد8 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ آون ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻬﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.
9ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﺎم ﺟﺒﻌﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهای .در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺮارت در
ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ10 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ11 .و اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺧﺮﻣﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻣﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻧﯿﮑﻮی او ﮔﺬر ﮐﺮدم و ﻣﻦ ﺑﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﯾﻮغ
ﻣﯽﮔﺬارم .ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺎزو ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
12ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ درو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﯿﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺒﺎراﻧﺪ13 .ﺷﺮارت
را ﺷﯿﺎر ﮐﺮدﯾﺪ و ﻇﻠﻢ را درو ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺛﻤﺮه دروغ را ﺧﻮردﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﺟﺒﺎران ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﯾﺪ14 .ﻟﻬﺬا ﻫﻨﮕﺎﻣﻪای در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺖ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺷﻠﻤﺎن ،ﺑﯿﺖارﺑﯿﻞ را در روز ﺟﻨﮓ ﺧﺮاب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدر
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ15 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد ،او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ

ﺧﻮاﻧﺪم2 .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺸﺎن دور رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ3 .و ﻣﻦ راه رﻓﺘﻦ را ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادم و او را ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دادهام4 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
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رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﻮغ را
از ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺧﻮراک ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدم5 .ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ
آﺷﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدن اﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ6 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺠﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺪوم و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ7 .و
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﺎزم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ دﻋﻮت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻓﺮازد.
8ای اﻓﺮاﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را
ﻣﺜﻞ ادﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ﺳﺎزم؟ دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه و رﻗﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ9 .ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ واﻧﺴﺎن ﻧﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ10 .اﯾﺸـﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮش ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﭼﻮن ﻏﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان از
ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻟـﺮزه ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ11 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن از ﻣﺼﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان از زﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﻟﺮزان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
12اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ دروﻏﻬﺎ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺮﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﺪا و
ﺑﺎ ﻗﺪوس اﻣﯿﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

12

اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎد را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز دروغ و ﺧﺮاﺑﯽ

را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﺷﻮر ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و روﻏﻦ )ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
2ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدا ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای اﺳﺖ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ وﻓﻖ
اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد3 .او ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را در رﺣﻢ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﯿﻦ ﻗﻮﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد4 .ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ،ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .ﮔﺮﯾـﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺰد وی ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮد .در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
او را ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠـﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد5 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧـﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﺳـﺖ و ﯾﺎدﮔـﺎری او ﯾﻬﻮه
اﺳﺖ6 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤـﺎ و رﺣﻤـﺖ و راﺳﺘـﯽ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘـﻪ ،داﺋﻤـﺎ ﻣﻨﺘﻈـﺮ
ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺑﺎش7 .او ﺳـﻮداﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﻓﺮﯾﺐ در دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻇﻠـﻢ را دوﺳﺖ
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ﻣﯽدارد8 .و اﻓﺮاﯾـﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﺑـﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهام و ﺗﻮاﻧﮕـﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤـﻮدهام و در ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﮐﺴﺐ ﻣـﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓـﯽای ﮐﻪ ﮔﻨـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻣـﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ9 «.اﻣﺎ
ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ )ﺗﺎ ﺣﺎل( ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻣﻮاﺳﻢ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ10 .ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﮑﻠـﻢ ﻧﻤـﻮدم و رؤﯾﺎﻫـﺎ اﻓـﺰودم و ﺑﻮاﺳﻄـﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺜﻠﻬـﺎ زدم11 .ﺑﻪ
درﺳﺘـﯽ ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﻣﺤﺾ ﮔﻨﺎه و ﺑﻄﺎﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﺟﻠﺠﺎل ﮔﺎوﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ در ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارام ﻓﺮار ﮐﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای زن ﺷﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺒﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد و او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮدﯾﺪ.
14اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪش ﺧﻮن او را ﺑﺮ ﺳﺮش واﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﺎر او
را ﺑﺮ وی رد ﻧﻤﻮد.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد؛

اﻣﺎ ﭼﻮن در اﻣﺮ ﺑﻌﻞ ﻣﺠﺮم ﺷﺪ ،ﺑﻤﺮد2 .و اﻵن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و از ﻧﻘﺮه ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﺑﺮﻫﺎی ﺻﺒﺢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﮐﻪ از روزن
ﺑﺮآﯾﺪ.
4اﻣﺎ ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ )ﺗﺎ ﺣﺎل( ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻮای ﻣﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ5 .ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.
6ﭼﻮن ﭼﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دل اﯾﺸﺎن ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ راه در ﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺖ8 .و ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را از وی رﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﭘﺮده
دل اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫـﻢ درﯾـﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ.
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9ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻼک ﺷﺪی ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ10 .اﻵن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻨﺪ و داوراﻧﺖ )ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ( ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪه؟ 11از ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم و از ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾـﺶ او را ﺑﺮداﺷﺘـﻢ12 .ﻋﺼﯿـﺎن
اﻓﺮاﯾـﻢ ﺑﺴﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﮔﻨﺎه او ﻣﺨﺰون ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ13 .دردﻫﺎی زه ﻣﺜـﻞ زﻧـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾـﺪ ﺑﺮ وی
آﻣﺪه اﺳـﺖ و او ﭘﺴـﺮی ﻧﺎداﻧﺸﻤﻨـﺪ اﺳﺖ زﯾـﺮا در وﻗﺘﺶ ،در ﺟﺎی ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ.
14ﻣـﻦ اﯾﺸـﺎن را از دﺳﺖ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﯾﺸـﺎن را از ﻣـﻮت ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ای ﻣﻮت ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ای ﻫﺎوﯾﻪ ﻫﻼﮐـﺖ ﺗـﻮ ﮐﺠـﺎ اﺳـﺖ؟ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧـﯽ از ﭼﺸﻤـﺎن
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ15 .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺛﻤـﺮ آورد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎد ﺷﺮﻗـﯽ ﻣﯽوزد و ﺑـﺎد
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ و ﻣﻨﺒــﻊ او ﺧﺸـﮏ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﺸﻤﻪاش ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و او ﮔﻨﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒـﺎب ﻧﻔﯿﺴـﻪ وی را ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ16 .ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧـﺪای ﺧﻮد
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﺮد و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻢ
درﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد

ﻟﻐﺰﯾﺪهای2 .ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و او را ﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎه را ﻋﻔﻮ
ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ادا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .آﺷﻮر ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺗﻮ ﯾﺘﯿﻤﺎن رﺣﻤﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«.
4ارﺗﺪاد اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ داده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ5 .ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ
ﻟﺒﻨﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دواﻧﯿﺪ6 .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﻣﺜﻞ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن و
ﻋﻄﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .اﻧﺘﺸﺎر او ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ و ﻣﻦ او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺗﺮ و
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ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﯿﻮه ﺗﻮ از ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد9 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻓﻬﯿﻤﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ؟ زﯾﺮا ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﻋﺎدﻻن در آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻄﺎﮐﺎران در آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
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