ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐﯽ ﻧﺒﯽ
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وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻼﮐﯽ.

2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪای؟ آﯾﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺒﻮد؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ3 ،و از
ﻋﯿﺴﻮ ﻧﻔﺮت ﻧﻤﻮدم و ﮐﻮﻫﻬﺎی او را وﯾﺮان و ﻣﯿﺮاث وی را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪم.
4ﭼﻮﻧﮑﻪ ادوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺨﺮوﺑﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮارت و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
5و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻌﻈﻢ ﺑﺎد!
6ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻏﻼم ،آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ اﺣﺘﺮام
ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﻣﻦ آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ای
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ؟ 7ﻧﺎن ﻧﺠﺲ ﺑﺮ

ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻘﺮ اﺳﺖ8 .و ﭼﻮن ﮐﻮر را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻮن ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران و آﯾﺎ او از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮ را ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ9 .و اﻵن از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد؟
10ﮐﺎش ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ درﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﯿﻔﺮوزﯾﺪ .ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارم و ﻫﯿﭻ ﻫﺪﯾﻪ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 .زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻣﻐﺮﺑﺶ اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﺑﺨﻮر و ﻫﺪﯾﻪ ﻃﺎﻫﺮ در
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
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ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ و ﺛﻤﺮه آن ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻌﺎﻣﺶ ﻣﺤﻘﺮ اﺳﺖ13 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻨﮏ
اﯾﻦ ﭼﻪ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ و آن را اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن )ﺣﯿﻮاﻧﺎت( درﯾﺪه ﺷﺪه و ﻟﻨﮓ و ﺑﯿﻤﺎر را

آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ14 .ﭘﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪای در ﮔﻠﻪ ﺧﻮد دارد ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و
اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2

و اﻵن ای ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ! 2ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و آن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮدهام ﭼﻮﻧﮑﻪ آن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادﯾﺪ.
3اﯾﻨﮏ ﻣﻦ زراﻋﺖ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ روﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﮔﯿﻦ
ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ4 .و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ
وﺻﯿﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻻوی ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ5 .ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ
وی ﻋﻬﺪ ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ وی دادم و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ از اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد6 .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻖ در دﻫﺎن او ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری را از ﮔﻨﺎه
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ او رﺳﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده،
ﺑﺴﯿﺎری را در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻟﻐﺰش دادﯾﺪ و ﻋﻬﺪ ﻻوی را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻃﺮﻓﺪاری
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
10آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻬﺪ ﭘﺪران
ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽورزﯾﻢ؟ 11ﯾﻬﻮدا ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه اﺳﺖ و رﺟﺎﺳﺎت را
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در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ او آن را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ12 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻫﻢ ﺟﻮاب دﻫﻨﺪه را از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ13 .و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﯾﺪ و از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺎز ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽدارد و
آن را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ14 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽات ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهای ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ او ﯾﺎر
ﺗﻮ و زوﺟﻪ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد15 .و آﯾﺎ او ﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ روح را ﻣﯽداﺷﺖ و از ﭼﻪ
ﺳﺒﺐ ﯾﮏ را )ﻓﻘﻂ آﻓﺮﯾﺪ(؟ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ذرﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از روحﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻧﻬﺎر اﺣﺪی ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزد16 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ از ﻃﻼق ﻧﻔﺮت دارم و ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ
اﺳﺖ ﭘﺲ از روحﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﻮده ،زﻧﻬﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﺪ17 .ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ واو از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ داوری ﮐﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

3

اﯾﻨﮏ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻃﺮﯾﻖ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن رﺳﻮل
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از او ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺎن او ﻣﯽآﯾﺪ! ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ2 .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
روز آﻣﺪن او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻇﻬﻮر وی ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﻗﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺎزران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺼﻔﯽ' ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﻨﯽﻻوی را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﺼﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ4 .آﻧﮕﺎه ﻫﺪﯾﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد5 .و ﻣﻦ ﺑﺮای داوری ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺟﺎدوﮔﺮان و
زﻧﺎﮐﺎران و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ دروغ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺰدور در ﻣﺰدش و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن
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ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻏﺮﯾﺐ را از ﺣﻖ ﺧﻮدش دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺰودی ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ
داد .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ
ای ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻼک ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
7ﺷﻤﺎ از اﯾﺎم ﭘﺪران ﺧﻮد از ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ8 .آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﮔﻮل زﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮔﻮل زدهاﯾﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﮔﻮل زدهاﯾﻢ؟ در ﻋﺸﺮﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ9 .ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪهاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺮا ﮔﻮل زدهاﯾﺪ10 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روزﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺎد و ﭼﻨﺎن ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 11و
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮرﻧﺪه را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺛﻤﺮات زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﺴﺎزد و ﻣﻮ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﯽﺑﺎر ﻧﺸﻮد12 .و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ؟
14ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ :ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭼﻪ ﺳﻮد از اﯾﻨﮑﻪ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و
ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ ﺣﺰن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 15و ﺣﺎل ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺪﮐﺎران
ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و )ﻣﻌﻬﺬا( ﻧﺎﺟﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
16آﻧﮕﺎه ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد و ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﻋﺰﯾﺰ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪ17 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن در آن روزی ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام،
ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ او را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ18 .و ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان و در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
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زﯾﺮا اﯾﻨﮏ آن روزی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ

ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺪﮐﺎران ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آن روز ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﺸﺎن را
ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ رﯾﺸﻪ و ﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ2 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ از اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،آﻓﺘﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬـﺎی وی ﺷﻔـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮواری ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد3 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮﯾﺮان را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد زﯾـﺮا در آن روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ،اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد4 .ﺗﻮرات ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻮرﯾﺐ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ5 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن روز ﻋﻈﯿﻢ و
ﻣﻬﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد6 .و او دل ﭘﺪران را ﺑﺴﻮی ﭘﺴﺮان و دل ﭘﺴﺮان را ﺑﺴﻮی
ﭘﺪران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿـﺪ ،ﻣﺒـﺎدا ﺑﯿﺎﯾـﻢ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺰﻧـﻢ.
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