
نب اهکتاب می

معرف کتاب

میاه نب هم عصر اشعیای نب و از اهال دهده ای در سرزمین یهودا، یعن سلطنت

جنوب اسراییل بود. او این کتاب را چند سال پیش از سقوط حومت شمال اسراییل

که در ۷٢٢ ق.م. واق شد، نوشته است.

میاه میدانست که یهودا هم به آن مصیبت که بر سلطنت شمال اسراییل آمد و عاموس

نب آن را پیشوی نمود، گرفتار خواهد شد. او اعالن کرد که، خدا مردم یهودا را نیز

ویشان مجازات خواهد کرد. اما با وجود این پیش عدالت و ب به خاطر گناه بت پرست

ناامید کننده، میاه پیام ی آینده روشن و امید بخش را نیز خبر میدهد. در آیتهای~

ی تا چهار فصل چهارم، میاه تصویری از صل و آرامش جهان را که تحت قیادت

پادشاه حقیق خداوند برقرار خواهد شد پیشش میند. میاه ظهور پادشاه بزرگِ را

از نسل داوود پیشوی میند که نقشۀ نجات بشر را طرح نموده و آن را عمل میسازد.

میاه تنها نب ایست که محل دقیق تولد این پادشاه بزرگ، یعن مسی موعود را،

پیشوی میند.

ویوید: «...خداوند به ما گفته است که نیاه منظور خود را خالصه کرده میمی

چیست و چیزی که از ما میخواهد این است که انصاف، رحم و محبت داشته باشیم و با

فروتن در حضور خداوند خدای خود زنده گ کنیم.» (۶: ۸)

فهرست موضوعها
داوری اسراییل و یهودا: فصل ۱ ‐ ٣

احیای صل: فصل ۴ ‐ ۵
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پیام هوشدار و امید: فصل ۶ ‐ ۷
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۱ ۱ در دوران سلطنت یوتام، اَحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا، خداوند این پیام را
درباره سامره و اورشلیم در رویا به میاه مورشت داد.

مرثیه ای برای سامره و اورشلیم

۲ای اقوام جهان بشنوید!

ای ساکنین روی زمین گوش بدهید!

خداوند متعال از جایاه مقدس آسمان خود

علیه شما شهادت میدهد.

۳خداوند از بارگاه مقدس خود

بیرون م آید و بر فراز کوه ها میخرامد.

۴کوه ها در زیر قدمهایش

مانند موم آب میشوند

و همچون سیل از بلندی ها

به وادی ها سرازیر میردند.

۵همۀ این وقای به خاطر عصیان یعقوب و گناهان قوم اسراییل رخ میدهند. سبب عصیان

یعقوب، سرکش اسراییل و بت پرست یهود گناه کیست؟ گناه از سامره و اورشلیم است.

۶خداوند میفرماید: «من سامره را به ی تودۀ خاک و به ی جای که در آن تاکهای

انور را مینشانند، تبدیل مینم. سن و گل آن را به دره میریزم تا تهدابش نمایان
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شود. ۷تمام بتهایش ذره ذره میشوند و همه چیزهای که با مزد فاحشه های بتده به دست

آمده اند، در آتش میسوزند. دشمنان هدایای بت پرستان را تاراج کرده آنها را در جای

دیر به کار میبرند.»

گریه و ماتم

۸میاه گفت: «من گریه و ماتم مینم. با پای برهنه و تن عریان راه میروم و همچون

شغاالن از غم قولَه میشم و مانند شتر مرغها نوحه مینم، ۹زیرا زخم مردم سامره عالج

ناپذیر است و مردم یهودا هم بزودی به این بال دچار میشوند. نابودی و بربادی به

دروازه های اورشلیم، یعن مسن قوم برگزیدۀ من رسیده است.»

۱۰این خبر را به شهر جت نرسانید. نذارید که کس گریه شما را بشنود. ای اهل بیت

عفره، از فرط غم و شرمندگ در خاک بغلطید. ۱۱ساکنین شافیر عریان و سرافنده

تبعید میشوند. مردم صعنان جرأت نمینند که از شهر خارج شوند. وقت صدای شیون و

ماتم از بیت ایزل به گوش تان برسد، بدانید که آن جا خال از خطر دشمن نیست.

۱۲اهال ماروت در آرزوی رسیدن روزهای بهتری هستند، زیرا خداوند مصیبت را به

نزدی دروازه های اورشلیم آورده است. ۱۳ای ساکنین الکیش، اسپها را به عراده

ببندید و فرار کنید، زیرا شما اولتر از همه از گناهان مردم اسراییل پیروی کردید و سبب

شدید که مردم اورشلیم به راه گناه بروند. ۱۴حاال ای مردم یهودا، با شهر مورشت جت

وداع کنید. برای پادشاهان اسراییل از شهر اَکزِیب کم نمیرسد

۱۵ای مردم مریشه، خداوند شما را به دست دشمنان تسلیم میند. آنها شهر شما را

متصرف میشوند و رهبران اسراییل به مغارۀ عدوالم پناه میبرند. ۱۶در غم فرزندان

محبوب تان نوحه کنید. از غصه سرهای تان را مانند کلمرغ بتراشید، زیرا دشمنان

فرزندان تان را به کشورهای دور به اسارت میبرند.
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سرنوشت کسان که در حق فقیران ظلم مینند

۲ ۱وای بر شما که در شب نقشه های شوم میشید و وقت که صب میشود، آنها را
عمل میسازید. در هر فرصت که به دست آورید، مرتب کارهای زشت میشوید. ۲به

زمین و خانۀ مردم طم مینید و آنها را از ایشان بزور مییرید. مال و خانۀ هی کس از

دست شما در امان نیست.

۳بنابران خداوند میفرماید: «من تصمیم گرفته ام بر سر شما چنان بالی را نازل کنم که

نتوانید از آن فرار کنید. به روزگار بد گرفتار میشوید و دیر با کبر و غرور قدم

بر نم دارید. ۴در آن زمان، شما مثال و زبانزد مردم میشوید. با تلخ نوحه سرای مینید

تباه شدیم، زیرا خداوند سرزمین ما را از ما گرفت و بین مردم لویید: ما بو می

تقسیم کرد که ما را به اسارت بردند.»

۵پس آن وقت که سرزمین را به قوم برگزیدۀ خود بازگردانم، شما از آن سهم نمییرید.

۶اما مردم به من میویند: «برای ما موعظه نن و این حرفها را بزبان نیاور. خدا

نمیخواهد که ما خوار و رسوا شویم.

۷ای خاندان یعقوب، آیا میدانید که مورد نفرین خداوند قرار گرفته اید؟ آیا فر مینید

که صبر او تمام شده است؟ آیا او واقعاً با شما چنین رفتار میند؟ خیر، سخنان او به

کسان که اعمال و کردار درست داشته باشند، نیوست.»

۸خداوند میفرماید: «اما شما بر ضد قوم برگزیدۀ من برخاسته و دشمن آنها شده اید.

مردان که از میدان جن بر میردند، به این امید میباشند که در وطن خود در امان

خواهند بود، اما شما لباس شان را میدزدید و آنها را برهنه مینید. ۹زنان قوم برگزیدۀ مرا

از خانه های عزیز شان بیرون میرانید و کودکان آنها را از حق و برکات که من به آنها

داده ام، برای همیشه محروم مینید. ۱۰برخیزید و بروید! دیر در این جا در امان
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نخواهید بود، زیرا به خاطر گناهان شما این جا محوم به فنا شده است.

۱۱اگر شخص دروغو و فریباری بیاید و با شما درباره کیف و لذت شراب صحبت

کند، فوراً او را به پیامبری میپذیرید.

وعدۀ نجات

۱۲ای یعقوب، من تمام خاندان تو را جم مینم و بازمانده گان اسراییل را فراهم

آورده و مانند گوسفندان در طویله بر میردانم. جمعیت آنها افزایش مییابد و شور و

غوغای شان دشت و دمن را پر میند. ۱۳راه را برای شان باز مینم. آنها را از اسارت

نجات داده به سرزمین خود شان هدایت مینمایم و من، خداوند پادشاه و پیشوای آنها

میشوم.»

میاه رهبران اسراییل را سرزنش میند

۳ ۱ای پیشوایان یعقوب و ای رهبران اسراییل، بشنوید! شما باید مفهوم عدالت را
بدانید، ۲اما برعس، شما از خوب متنفرید و بدی را دوست دارید. قوم برگزیدۀ مرا

زنده پوست مینید و گوشت بر استخوان آنها باق نمیذارید. ۳گوشت آنها را

میخورید، پوست آنها را از بدن شان جدا کرده استخوانهای شان را مانند گوشت ته ته

مینید و در دی میاندازید. ۴آن گاه به حضور خداوند دعا و زاری مینید، ول او

دعای شما را نمیشنود و به خاطر اعمال و کردار زشت تان روی خود را از شما میپوشاند.

۵خداوند میفرماید: «ای انبیا، شما قوم برگزیدۀ مرا گمراه کرده اید. کس که به شما پول

میدهد، برایش دعای خیر مینید و کس را که پول نمیدهد، تهدید مینمایید. ۶روز

روشن شما بپایان رسیده است و آفتاب بر شما نخواهد تابید تا دیر رویای نبینید و

پیشوی ننید.» ۷فالبینان و آنان که آینده را پیشوی مینند شرمنده و رسوا میشوند
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و از خجالت روی خود را میپوشانند.

۸اما من سرشار از قدرت روح خداوند هستم و با جرأت میتوانم یعقوب را به عصیان او

و قوم اسراییل را به گناهان شان متوجه سازم. ۹پس ای پیشوایان خاندان یعقوب و

رهبران قوم اسراییل که از عدالت متنفرید و راست را گناه جلوه میدهید، به گپ من

گوش بدهید! ۱۰شما صهیون را به خون و اورشلیم را بر ظلم و ب عدالت بنا کرده اید.

۱۱حاکمان رشوت میخورند، کاهنان تا مزد نیرند، تعلیم نمیدهند و انبیا هم به رایان

نبوت نمینند. با اینهم این اشخاص ادعا دارند که چون خداوند با آنهاست، لهذا

خطری متوجه آنها نیست.

۱۲ پس به خاطر شما صهیون مانند کشتزاری قلبه شده و اورشلیم به تودۀ خاک تبدیل

میردد و کوه که عبادتاه بر آن بنا یافته است، به جنل مبدل میشود.

جهان صل
(همچنان در اشعیا ٢: ٢ ‐ ۴)

۴ ۱در روزهای آخر، کوه که عبادتاه خداوند بر آن بنا یافته است، بلندترین کوه دنیا
میشود و اقوام زیادی به آن جا م آیند ۲و میویند: «بیایید که بر کوه خداوند و عبادتاه

خدای یعقوب برویم. او به ما راه را که انتخاب کرده است، نشان میدهد تا مطابق آن

رفتار کنیم، زیرا شریعت از صهیون و کالم خداوند از اورشلیم صادر میشود.»

۳ خداوند دورترین قومهای جهان را داوری میند و ایشان را تنبیه مینماید. مردم از

شمشیرهای خود گاوآهن و از نیزه های خود اره میسازند. قوم بروی قوم دیری شمشیر

نمیشد و به جن و خونریزی خاتمه داده میشود. ۴ هر کس در تاکستان و در زیر

سایۀ درخت انجیر خود، بدون ترس، در صل و آرامش زنده گ میند. این وعده را

خداوند قادر مطلق داده است.
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۵اقوام جهان خدایان خود را میپرستند و از آنها پیروی مینند، ول ما برای همیشه

خداوند، خدای خود را عبادت مینیم و پیرو احام و هدایات او میباشیم.

بازگشت قوم اسراییل به وطن

۶خداوند میفرماید: «در آن روز مردمان لن و غمدیده را که از دیار شان رانده شده و

جزا دیده بودند، جم مینم ۷از اشخاص لن و بازمانده گان قوم که در تبعید بسر

میبرند، ی قوم نیرومند میسازم. من در کوه صهیون، از آن روز تا ابد، بر آنها سلطنت

مینم.»

۸ای کوه دختر صهیون، تو برج دیده بان خداوند هست. او از باالی تو مراقب قوم

برگزیدۀ خود است و تو را مثل دوران سابق، پایتخت سلطنت مقتدری میسازد. ۹چرا

فریاد میزن؟ چرا مانند زن که در حال زایمان باشد، درد میش؟ آیا به خاطر این است

که پادشاه نداری و مشاورینت همه مرده اند؟ ۱۰ای دختر صهیون، مثل ی زن که

میزاید، از درد بخود بپی و بنال، زیرا تو باید از این شهر بیرون بروی و در صحرا

زنده گ کن. تو به بابل برده میشوی، اما در آن جا خداوند به دادت میرسد و تو را از

دست دشمنان نجات میدهد. ۱۱اقوام زیادی علیه تو با هم متفق شده اند و میویند:

«صهیون باید نابود شود! ما این شهر را خراب مینیم!» ۱۲اما آنها از ارادۀ خداوند آگاه

نیستند و نمیدانند که خداوند آنها را مانند خوشه های گندم در خرمناه جم میند.

۱۳خداوند میفرماید: «ای دختر صهیون، برخیز و دشمنان را بزیر قدمهایت پایمال کن.

من به تو قدرت و نیرو میبخشم و شاخهای آهنین و سمهای برنج عطا مینم تا اقوام

زیادی را شست بده. اموال را که بزور و جبر به دست آورده اند، از آنها بیر و به

من، خداوند که مال تمام جهان هستم، تقدیم کن.»

۵ ۱ای مردم اورشلیم، سپاه تان را جم کنید و آماده شوید، زیرا شهر تان محاصره
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شده است! دشمنان بر پیشوای اسراییل حمله مینند.

وعدۀ ظهور پیشوا از بیت لحم

۲ «ای بیت لحم افراته، گرچه تو ی از کوچترین شهرهای یهودا هست، با اینهم از تو

پیشوای ظهور میند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسراییل سلطنت میند.»

۳خداوند قوم برگزیدۀ خود را تا زمان که زن حامله فرزند خود را بدنیا بیاورد، به دست

دشمن تسلیم میند. آن گاه بقیۀ مردم که در تبعید بسر میبرند، به وطن خود بر میردند

و با سایر قوم اسراییل یجا میشوند. ۴وقت آن پیشوا بیاید، با قدرت و جالل خداوند،

خدای خود مردم خود را رهبری میند. قوم برگزیدۀ او در آرامش و امنیت بسر میبرند،

زیرا مردم سراسر روی زمین از بزرگ و عظمت او آگاه میشوند ۵و او صل را به جهان

م آورد.

وقت مردم آشور به کشور ما حمله کنند و استحامات دفاع ما را درهم شنند، ما

رهبران شجاع و نیرومند خود را به مقابلۀ آنها میفرستیم. ۶ آنها با زور شمشیر آشور،

کشور نمرود را فت مینند. اگر آشوریان به سرزمین ما حمله بیاورند، او ما را از دست

آنها نجات میدهد.

۷آن گاه بازمانده گان قوم اسراییل که در بین اقوام دیر زنده گ مینند، برای آنها مانند

به خداوند میشوند، نه به بن آورند. آنها مت شبنم و باران از جانب خداوند برکت م

آدم. ۸بازمانده گان اسراییل در بین اقوام دیر مانند شیر در میان حیوانات جنل و

رمه های گوسفند بوده هنام عبور همه را پایمال میند و میدَرد و کس نمیتواند آنها را

نجات بدهد. ۹قوم اسراییل بر دشمنان غالب میشوند و همۀ آنها را از بین میبرند.

بتها و سالح از بین میروند
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۱۰خداوند میفرماید: «در آن روز تمام اسپها و عراده های شما را نابود میسازم. ۱۱همه

شهرهای سرزمین تان را با قلعه های شان خراب مینم. ۱۲جادوگری را از بین میبرم و به

حیات فالیران خاتمه میدهم. ۱۳بتها و مجسمه های شما را میشنم و دیر چیزهای

ساختۀ دست خود را سجده و پرستش نمینید. ۱۴مجسمه های بت اَشیره را از جا کنده

شهرهای تان را ویران مینم ۱۵و با خشم و غضب خود از آن اقوام که از من اطاعت

نمینند، انتقام مییرم.»

دعوای خداوند علیه اسراییل

۶ ۱به آنچه که خداوند میفرماید گوش بدهید:
برخیز ای خداوند و دعوای خود را ارائه فرما. بذار که کوه ها و تپه ها کالم تو را

بشنوند.

۲ای کوه ها، ای تهدابهای جاویدان زمین، به دعوای خداوند گوش بدهید! خداوند با

قوم برگزیدۀ خود دعوا دارد. او اسراییل را متهم میسازد.

۳خداوند میفرماید: «ای قوم برگزیدۀ من، من به شما چه کرده ام؟ چه باری را بر شما

تحمیل کرده ام؟ جواب بدهید! ۴ من شما را از مصر بیرون آوردم و از بند غالم و

اسارت آزاد کردم. موس، هارون و مریم را فرستادم تا شما را راهنمای کنند. ۵ ای قوم

برگزیدۀ من، بیاد آورید که باالق، پادشاه موآب چه نقشه ای برای نابودی شما داشت و

بِلعام، پسر بِعور به او چه جواب داد و از شطیم تا جِلجال چه اتفاق افتاد. اینها را

به خاطر بیاورید تا بدانید که من برای نجات و سالمت شما چه کارهای کرده ام.»

خواست خداوند

۶با چه چیزی به حضور خداوند متعال بیایم و او را سجده کنم؟ ۷اگر بهترین گوسالۀ
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یساله را جهت قربان سوختن بیاورم، آیا خداوند از من خوشنود میشود؟ اگر هزاران

قوچ و ده ها هزار دریای لبریز از روغن زیتون را هدیه کنم، آیا از من راض میشود؟ اگر

فرزند اول خود را برای کفارۀ گناه خود قربان کنم، آیا گناه مرا میبخشد؟ ۸ن، خداوند

به ما گفته است که نیوی چیست و چیزی که از ما میخواهد این است که انصاف،

رحم و محبت داشته باشیم و با فروتن در حضور خداوند خدای خود زنده گ کنیم.

۹به آواز خداوند که در شهر ندا میدهد، گوش بدهید. شخص عاقل کس است که به نام

خداوند احترام داشته باشد. خداوند میفرماید: «ای مردم که در شهر جم شده اید،

بشنوید! ۱۰خانه های گناهاران پر از اموالیست که از راه تقلب و با ترازوی خیانت

به دست آمده اند. ۱۱پس چطور میتوانم این اشخاص را که از سن و ترازوی تقلب کار

مییرند، ببخشم؟ ۱۲ثروتمندان شما به مردم ظلم مینند، مردم شما دروغ میویند و

گپ راست از زبان شان شنیده نمیشود. ۱۳بنابران میخواهم که شما را به خاطر گناهان تان

نابود کنم. ۱۴هر قدر بخورید سیر نمیشوید و همیشه از گرسنه گ رن میبرید. مال و

ثروت ذخیره مینید، اما هم را از دست میدهید، زیرا آنچه را که جم کرده اید، در

جن از بین میبرم ۱۵خواهید کاشت، ول درو نخواهید کرد. از زیتون روغن خواهید

کشید، اما خود تان از آن استفاده نخواهید کرد. از انور شراب خواهید ساخت، مر از

آن شراب نخواهید نوشید، ۱۶ زیرا شما از احام عمری و اعمال خاندان اخاب پیروی

مینید. مشوره و کارهای آنها را سرمشق خود قرار میدهید. پس من شما را از بین میبرم

تا مورد تحقیر مردم جهان قرار گیرید و خوار و رسوا شوید.»

فساد اخالق قوم اسراییل

۷ ۱وای به حال من! زیرا به شخص گرسنه ای م مانم که وقت میوۀ تابستان چیده
گرسنه گ انجیری برای رف وری نمییابد و هیمیشود، بر درختان میوه ای و بر تاکها ان

خود پیدا نمیند. ۲مردم نی از روی زمین محو شده اند و هی شخص خدا شناس در

بین مردم دیده نمیشود. هم برای ریختن خون برادران خود در کمین نشسته و برای
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کشتن یدیر دام گسترده اند. ۳دستهای شان برای شرارت و جنایت چاالک است.

حاکم و قاض رشوه مییرند. اشخاص بزرگ و متنفذ به آنها میویند که چه میل دارند

و چه میخواهند و آنها هم برای نف ایشان نقشه میشند. ۴بهترین افراد شان مثل خار

هستند و حت اشخاص نی آنها بدتر از خس و خار میباشند.

روز مجازات آنها فرا رسیده است و هم مضطرب و پریشان خواهند شد. ۵به دوست و

رفیق حت به زنت اعتماد نن و متوجه گپ زبانت باش. ۶ در این وقت و زمان پسر،

پدر خود را توهین میند. دختر مخالف مادر است و عروس با خشوی خود جن و

دعوا میند. دشمن ی شخص اهل خانۀ او میباشد.

۷اما چشم امید من به سوی خداوند است و با اعتماد منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد.

خدای من دعای مرا قبول میند.

خداوند قوم اسراییل را نجات میدهد

۸ای دشمنان بر روزگار بد من خوش ننید، زیرا وقت بیفتم دوباره بر میخیزم. هرگاه در

تاری باشم، خداوند، خودش نور و روشن من میشود ۹ما در برابر خداوند گناه

کرده ایم، بنابران ما برای مدت قهر و غضب او را متحمل میشویم، اما سرانجام در برابر

دشمنان از ما حمایت میند و آنها را به خاطر بدی های که در حق ما کرده اند، جزا

میدهد. او ما را از تاری به روشن هدایت مینماید و ما کار نجات بخش او را مشاهده

مینیم. ۱۰آن گاه دشمنان که از روی طعنه به ما میفتند: «خداوند، خدای شما

کجاست؟» چون میبینند که خداوند حام ماست، شرمنده و سرافنده میشوند و با

چشمان خود خواهیم دید که آنها مانند گل کوچه پایمال میردند.

۱۱ای اسراییل، روزی فرامیرسد که دیوارهای شهرهایت دوباره آباد میشوند و سرحداتت

به نقاط دور توسعه مییابند. ۱۲در آن روز قومت از آشور و مصر، از نواح دریای فرات،

از سواحل بحرها و کوهستانهای دوردست پیش تو بر میردند، ۱۳اما سایر کشورهای
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روی زمین به خاطر گناهان ساکنین شان ویران میشوند.

رحمت خداوند بر اسراییل

۱۴ای خداوند، بیا و چوپان و رهبر قوم برگزیده ات باش و آنها را که همچون گوسفندان

در جنلها تنها و ب راهنما مانده اند، مثل دوران گذشته به چراگاه های سرسبز باشان و

جلعاد هدایت فرما.

۱۵خداوندا، مانند زمان که ما را از کشور مصر بیرون آوردی، برای ما معجزه های بزرگ

نشان بده. ۱۶اقوام دیر کارهای تو را میبینند و با وجود تمام قدرت که دارند، شرمنده

میشوند و از ترس کر و گن میردند ۱۷مثل مار زمین را میلیسند و مانند خزنده گان از

غارهای خود بیرون خزیده با ترس و لرز به سوی تو که خداوند خدای ما هست، باز

میردند.

۱۸کیست خداوندا مانند تو که گناه را ببخشد، تو مثل و مانند نداری. تو گناهان را

م آمرزی و تقصیرات بازمانده گان قوم برگزیده ات را میبخش، و به خاطر رحمت و

شفقت که داری، برای همیشه خشمین نمیمان. ۱۹دوباره بر ما مهربان میشوی. گناهان

ما را بزیر قدمهایت پایمال مین و همه را در اعماق بحر میافن. ۲۰به وعده ی که به

قوم برگزیده ات، یعن اوالدۀ ابراهیم و یعقوب داده ای وفادار بوده و آنها را از محبت

پایدارت برخوردار میسازی.
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