ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐ ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻼﮐ ﻧﺒ در ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺠ و زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐ 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 .ﻣﻼﮐ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ راﺳﺘ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐ از آﻣﺪن ﻣﺴﯿ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﻼﮐ 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
ﻣ ﺷﻮد و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ »ﺑﺮه ای« ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۱۶ :۲ ‐ ۱ :۱
ﻗﻀﺎوت ﺧﺪا و وﻋﺪۀ رﺣﻤﺖ :ﻓﺼﻞ ۶ :۴ ‐ ۱۷ :۲

۱/۷

۱

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻣﻼﮐ ﻧﺒ.

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
۴

ﺷﻐﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﻟ ﺟﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ «.ﺷﺎﯾﺪ ادوﻣﯿﺎن ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣ روﯾﻢ آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
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 ﺷﻮﻧﺪ۵ «.وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد دﯾﺪﯾﺪ ،ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﺰرﮔ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺴﻮی ﺳﺮﺣﺪات اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد«.

ﻓﺴﺎد ﮐﺎﻫﻨﺎن
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را و ﻏﻼم ،آﻗﺎی ﺧﻮد را

اﺣﺘﺮام ﻣﮐﻨﺪ ،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
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻧﺎم ﺗﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ؟« ۷وﻗﺘﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮراﮐﻪ ﻫﺎی ﻧﺠﺲ را
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﻦ ﻣﮔﺬارﯾﺪ ،ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﻠ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮان ﻣﻦ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﻣﮐﻨﯿﺪ۸ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺒﯿ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺣﯿﻮان ﮐﻮر و ﻟﻨ و
ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آﯾﺎ او آن را ﻗﺒﻮل
ﻣﮐﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ راﺿ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺷﻮد؟«
۹ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻮﻗ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ

۲/۷

ﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻮر از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ۱۰ .ای 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 ﭘﺴﻨﺪم۱۱ .از 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ اﺣﺘﺮام
ﻣﮔﺬارﻧﺪ

۱۲

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮان ﻣﻦ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ

و ﻏﺬای آن ﻣﺮوه اﺳﺖ.

۱۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،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 ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮم؟

۱۴

ﻟﻌﻨﺖ 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

۱

۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا در دﻟﻬﺎی ﺗﺎن ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.
۳ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ روی ﺗﺎن ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣ ﻣﺎﻟﻢ و ﺷﻤﺎ را از
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣ راﻧﻢ۴ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮی اﯾﻦ اﺧﻄﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ
ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪ ﺗﺎن ،ﻻوی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۵در ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎنِ اوﻻدۀ ﻻوی ،ﺣﯿﺎت و آراﻣﺶ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و
آن ﮐﺎر را ﻫﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ۶ .آن 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 ﻧﺮدﻧﺪ۷ .ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﺨﻨﻮی

۳/۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻃﺮﯾﻖ
راﺳﺘ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
۸

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از راه راﺳﺖ اﻧﺤﺮاف ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ ﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺑﺴﯿﺎری از
۹

ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪ ﺗﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺷﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ،در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺎن ﻋﺪاﻟﺖ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۰

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

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ 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.
۱۳

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

و ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﻣﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا او دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ آورﯾﺪ ،ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد.
۱۴ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ؟« 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
ﺣﺎﻻ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻨﯿﺪ.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﻃﻼق ﻣﺘﻨﻔﺮم و از آن ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺣﻖ زن
ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﻔﺮت دارم ،ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺗﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻨﯿﺪ«.

۴/۷

روز داوری ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ
۱۷

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﻮﻧﻪ او را ﺧﺴﺘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ؟« ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎن او را ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ راﺿ اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارد «.ﯾﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ:
»ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﻋﺎدﻻﻧﻪ 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 اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ«.
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 ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد۳ .او ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺻﺎف ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ دل ﺻﺎف ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۴ .آﻧﻮﻗﺖ
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
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،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 اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ،از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ۷ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺗﺎن از اﺣﺎم ﻣﻦ

۵/۷

ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده اﯾﺪ ،وﻟ ﺣﺎﻻ 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 .ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ :ﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده اﯾﻢ؟ در ده
۹

ﯾ داراﺋ و ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ آورﯾﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤ ﻣﻠﻌﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﯿﺪ.

۱۰

ده 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 ﻣﮔﺸﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم.
۱۱

ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت را از ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺿﺎﯾ ﻧﺸﻮد و

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺮدﻧﺪ۱۲ .اﻗﻮام 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 ﻣﮐﻨﻨﺪ ،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 ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ 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 ﻣﮐﻨﻢ۱۸ .آﻧﺎه ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﺑﺪ ،اﺷﺨﺎص ﺧﺪاﺷﻨﺎس و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺮا
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

۶/۷

روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ

۴

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ 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
۲

آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،آﻓﺘﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ
ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻃﻠﻮع ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﺧﻮﺷ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﯿﺪ۳ .در آن
روز ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در زﯾﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎن ﻟﺪﻣﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۴

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

دادم ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.
۵ﭘﯿﺶ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن آن روز ﻋﻈﯿﻢ و ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮐﻪ روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ
۶

را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .او 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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