
نب کتاب مالک

مقدمه

مالک نب در حدود صد سال بعد از حج و زِکَریای نب زندگ م کرد.

کتاب مالک نب بعد از تمیل شدن بازسازی عبادتاه در اورشلیم نوشته شده است. با

وجود آنه عبادتاه تمیل شده بود، مردم و حت کاهنان نسبت به عبادت و پرستش

کردن خداوند تنبل شده بودند. مالک کسان را که با راست و صداقت خداوند را

پرستش نم کنند، سرزنش نموده و به آنها یادآور م شود که اگر از کارهای نادرست توبه

ننند مورد، تنبیه خداوند قرار خواهند گرفت.

در اخیر کتاب مالک از آمدن مسی موعود خبر م دهد و به مردم خاطر نشان م کند که

خداوند به فر آنها است.

با به پایان رسیدن کتاب مالک عهد عتیق کتاب مقدس نیز به پایان م رسد. بعد از

مالک نب جهان چهار صد سال در خاموش یعن بدون کدام پیام از انبیا به آمدن

مسی موعود در انتظار م ماند. در پایان سوت چهار صد ساله، یحیای نب ظاهر

را به حیث «بره ای» که برای آمرزش گناهان همۀ مردم قربان مسی شود و عیس م

م شود، به مردم معرف م کند.

فهرست مندرجات:
گناهان اسرائیل: فصل ۱: ۱ ‐ ۲: ۱۶

قضاوت خدا و وعدۀ رحمت: فصل ۲: ۱۷ ‐ ۴: ۶
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.نب ۱ ۱کالم خداوند دربارۀ اسرائیل بواسطۀ مالک
محبت خداوند به اسرائیل

۲‐۳خداوند م فرماید: «من شما را همیشه دوست داشته ام.» اما شما م پرسید: «تو ما

را چطور دوست داشته ای؟» خداوند در جواب م فرماید: «عیسو و یعقوب دو برادر

بودند. من از عیسو نفرت داشتم. سرزمین کوهستان او را ویران کردم و آنجا را مسن

شغاالن ساختم، ول جد شما یعقوب را دوست داشتم.» ۴شاید ادومیان که اوالدۀ عیسو

هستند بویند: «شهرهای ما ویران شده اند و ما م رویم آن ها را دوباره آباد م کنیم.»

اما خداوند قادر مطلق م فرماید: «اگر آن ها شهرهای خود را آباد کنند، من همه را

دوباره ویران م سازم. سرزمین آن ها «سرزمین شرارت» و خود شان «مردم که خداوند

تا ابد بر آن ها خشمین م باشد» نامیده م شوند.» ۵وقت شما همۀ اینها را به چشم

خود دیدید، م گوئید: «بزرگ و عظمت خداوند در آنسوی سرحدات اسرائیل هم

مشاهده م شود.»

فساد کاهنان

۶خداوند قادر مطلق به کاهنان م فرماید: «پسر، پدر خود را و غالم، آقای خود را

احترام م کند، پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام ندارید؟ اگر من آقای

شما هستم، وقار حرمت من کجا است؟ ای کاهنان، شما نام مرا ب حرمت ساخته اید و

م گوئید: «ما چطور نام ترا ب حرمت کرده ایم؟» ۷وقتیه شما خوراکه های نجس را

بر قرباناه من م گذارید، نام مرا ب حرمت م سازید. بل، با این کار خود، شما به

خوان من ب احترام م کنید. ۸آیا این کار شما قبی نیست که ی حیوان کور و لن و

بیمار را برای من قربان م کنید؟ اگر آن را به حاکم تان هدیه بدهید، آیا او آن را قبول

م کند و از شما راض و خوشنود م شود؟»

۹حاال شما کاهنان توق دارید که خدا بر شما رحم کند و شما را از فیض خود بهره مند
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سازد. خداوند قادر مطلق م فرماید که قصور از خود شما است. ۱۰ای کاش ی از

شما کاهنان دروازۀ عبادتاه مرا ببندد تا کس نتواند آتش بر قرباناه من بیفروزد. من

از شما راض نیستم و قربان های شما را نم پسندم. ۱۱از طلوع تا غروب آفتاب، نام من

در سراسر روی زمین و در بین تمام اقوام جهان با احترام و عزت یاد م شود و مردمان

دیر برای من خوشبوئ دود م کنند، قربان تقدیم م نمایند و به نام من احترام

م گذارند ۱۲اما شما نام مرا ب حرمت م سازید، زیرا م گوئید که خوان من نجس است

و غذای آن مروه است. ۱۳خداوند قادر مطلق م فرماید: «شما م گوئید خدمت که

برای من م کنید خسته کننده است، ول شما به نام من اهانت م کنید، زیرا شما

حیوانات را که بزور از مردم گرفته اید و آنهائ را که لن یا بیمار اند بعنوان قربان برای

من م آورید! آیا فر م کنید که من آن ها را م پذیرم؟ ۱۴لعنت بر آن کس که مرا فریب

بدهد، یعن وعده کند که برای من قوچ سالم را از گلۀ خود قربان کند و باز برود و

حیوان معیوب را به عنوان قربان برای من بیاورد. من پادشاه عظیم هستم و نام من در

بین اقوام جهان با عزت و احترام یاد م شود.»

۲ ۱خداوند قادر مطلق به کاهنان م فرماید: ۲«اگر به کالم من گوش ندهید و به نام
من احترام ننید، پس من بجای اینه شما را برکت بدهم، لعنت م کنم و در حقیقت

از همین حاال مورد لعنت من قرار دارید، زیرا شما کالم مرا در دلهای تان نم پذیرید.

۳من فرزندان تان را تنبیه م کنم، به روی تان سرگین حیوانات را م مالم و شما را از

حضور خود م رانم. ۴آناه م دانید که من بخاطری این اخطار را به شما دادم تا

پیمان را که با جد تان، الوی بسته بودم پابرجا بماند.

۵در پیمان خود ذکر کرده بودم که به کاهنانِ اوالدۀ الوی، حیات و آرامش م بخشم و

آن کار را هم کردم تا آن ها نیز متقابال به نام من احترام کنند و از من بترسند. ۶آن ها

حقیقت و راست را به مردم تعلیم دادند و از زبان شان حرف غلط شنیده نشد. آن ها در

راه من قدم برداشتند و از طریق راست انحراف نردند. ۷چون کاهنان سخنوی
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خداوند قادر مطلق هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق

راست را بیاموزند.

۸اما شما از راه راست انحراف کردید و با تعلیمات غلط تان باعث لغزش بسیاری از

مردم شدید. شما پیمان را که با جد تان بسته بودم، شستید. ۹من شما را در نظر مردم

خوار و حقیر م سازم، زیرا شما احام مرا نم پذیرید، در تعلیمات تان عدالت را

رعایت نم کنید و بین مردم تبعیض قائل م شوید.»

نافرمان از احام خداوند

۱۰آیا همۀ ما از ی پدر نیستیم؟ آیا همۀ ما را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یدیر

خیانت م کنیم و پیمان را که خدا با اجداد ما بست، م شنیم؟ ۱۱مردم یهودا خیانت

کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتب اعمال زشت شدند. مردم یهودا عبادتاه

محبوب خداوند را ب حرمت ساختند و با دختران بت پرست پیمان زناشوئ بستند.

۱۲خداوند همه کسان را که این کارها را کرده اند از بین قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل،

براند و دیر هرگز با مردم که برای خداوند قادر مطلق قربان م آورند، یجا نشوند.

۱۳کار دیری که م کنید اینست: شما قرباناه خداوند را از اشهای تان پر م سازید

و ناله و زاری م کنید، زیرا او دیر قربان هائ را که شما م آورید، نم پذیرد.

۱۴م پرسید: «چرا او قربان های ما را قبول نم کند؟» بخاطری که شما به همسر تان که

در جوان با او پیوند وفاداری بسته بودید، خیانت کردید و خدا شاهد کردار تان بود.

۱۵آیا آن زن را هم خدا نیافریده است؟ آیا روح و بدن انسان به خدا تعلق ندارند؟ خدا

از شما چه م خواهد؟ او م خواهد که فرزندان راستار و خداشناس داشته باشید. پس

حاال مواظب باشید که به همسر تان خیانت ننید.

۱۶خداوند، خدای اسرائیل م فرماید: «من از طالق متنفرم و از آن کس که در حق زن

خود ظلم م کند نفرت دارم، پس مواظب باشید که به زن تان خیانت ننید.»
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روز داوری نزدی است

۱۷شما با سخنان تان خداوند را خسته ساخته اید و بازهم م گوئید: «چونه او را خسته

ساخته ایم؟» با این سخنان تان او را خسته م سازید که م گوئید: «خداوند قادر مطلق

از کسان که کارهای بد م کنند راض است و آن ها را دوست دارد.» یا م گوئید:

«کارهای خدا عادالنه نیستند.»

۳ ۱خداوند قادر مطلق م فرماید: «من قاصد خود را م فرستم تا راه را برای من آماده
سازد. بعد خداوندی که منتظرش هستید ناگهان به عبادتاه خود م آید. آن قاصدی که

مشتاق دیدارش هستید، م آید و پیمان مرا به شما اعالم م کند.»

۲اما چه کس م تواند طاقت آن روز را داشته باشد؟ وقت او م آید، کیست که بتواند با

او روبرو شود؟ او مانند آتش است که فلز را تصفیه م کند و مثل صابون است که همه

چیز را پاک م سازد. ۳او مثل کس که نقره را صاف م کند، کاهنان را مانند طال و نقره

پاک م سازد تا آن ها با دل صاف هدایای خود را به خداوند تقدیم کنند. ۴آنوقت

هدایای مردم یهودا و اورشلیم مثل سالهای گذشته مورد پسند خداوند واق م شوند.

۵خداوند قادر مطلق م فرماید: «آناه من برای داوری پیش شما م آیم. برضد

جادوگران، زناکاران، کسان که قسم ناحق م خورند، آنهائ که در مزد کارگران تقلب

م کنند، اشخاص که در حق بیوه زنان و یتیمان و بیانان ظلم روا م دارند و از من

نم ترسند، شهادت م دهم.»

پرداختن عشریه

۶خداوند قادر مطلق م فرماید: «من خداوندِ تغییر ناپذیر هستم. به همین دلیل است که

شما، ای اوالدۀ یعقوب، از بین نرفته اید. ۷شما هم مثل پدران تان از احام من
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سرپیچ کرده و آن ها را بجا نیاورده اید، ول حاال وقت آنست که بسوی من برگردید تا

شما را ببخشم. شما م پرسید: چونه بسوی تو برگردیم؟ ۸آیا کس خدا را فریب

م دهد؟ ن، اما شما مرا فریب داده اید. م گوئید: ما چونه ترا فریب داده ایم؟ در ده

ی دارائ و هدایائ که برای من م آورید تقلب م کنید. ۹شما هم ملعون هستید،

زیرا مرا فریب م دهید. ۱۰ده فیصد دارائ تان را بطور کامل به عبادتاه من بیاورید تا

خوراک کاف موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های

آسمان را م گشایم و شما را از نعمت ها و برکات فراوان خود برخوردار م سازم.

۱۱حشرات و آفات را از کشور تان محو م کنم تا محصول زمین شما ضای نشود و

تاکستان های تان ب حاصل نردند. ۱۲اقوام دیر شما را خوشحال و کامران م خوانند

و کشور تان ی سرزمین با ثمر م شود.»

وعدۀ رحمت خداوند

۱۳خداوند م فرماید: «شما برضد من سخنان زشت گفته اید.» ول شما م پرسید: «ما

برضد تو چه گفته ایم؟» ۱۴شما گفته اید: «عبادت خدا ب فایده است. چرا ما همیشه از

احام او پیروی کنیم و یا با غم و اندوه برای بخشش بحضور خداوند قادر مطلق

برویم؟ ۱۵ببینید که مردم خودخواه و متبر چطور خوشبخت زندگ م کنند، اشخاص

بدکار کامیاب و سعادتمند م شوند و از مجازات نجات م یابند.»

۱۶آناه کسان که به خداوند احترام داشتند با یدیر به گفتو پرداختند. خداوند به

سخنان آن ها گوش داد و همه را شنید. بعد در کتاب یادگاری که در حضور خداوند بود،

نامهای همه کسان که بنام خداوند احترام داشتند، نوشته شدند. ۱۷خداوند قادر مطلق

م فرماید: «در آن روز معین، اینها قوم خاص من م باشند و مثل والدین که به فرزند

فرمانبردار خود رحم و شفقت نشان م دهند، من هم بر آن ها رحم م کنم. ۱۸آناه قوم

برگزیدۀ من م توانند مردم خوب و بد، اشخاص خداشناس و آنهائ را که بندگ مرا

نم کنند، از هم تشخیص بدهند.»

۶ / ۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


روز داوری خداوند فرام رسد

۴ ۱خداوند قادر مطلق م فرماید: «روز داوری من مانند تنور شعله ور فرام رسد و همۀ
اشخاص متبر و شریر را مثل کاه م سوزاند و آن ها طوری م سوزند که هی چیزی از

آن ها باق نم ماند. ۲اما برای شما که از نام من م ترسید، آفتاب عدالت با پرتو

شفابخش خود طلوع م کند. شما مثل گوساله ها از خوش جست و خیز م زنید. ۳در آن

روز معین، مردم بدکار را مانند خاکستر در زیر کف پاهای تان لدمال م کنید.

۴تعلیمات، فرایض و احام را که بر کوه سینا توسط بنده ام، موس به همۀ قوم اسرائیل

دادم، فراموش ننید.

یلیای نب۵پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هولناک که روز داوری خداوند است، من ا

را پیش شما م فرستم. ۶او دلهای پدران را بسوی پسران و دلهای پسران را بسوی پدران

مایل م سازد تا مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم.»
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