ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺎه ﻧﺒ
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  ۷٢٢ق.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 اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺧﺪا ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ
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.
ﻣﯿﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده ﻣﯿﻮﯾﺪ...» :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 زﻧﺪهﮔ ﮐﻨﯿﻢ(۸ :۶) «.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ
داوری اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ٣ ‐ ۱
اﺣﯿﺎی ﺻﻠ :ﻓﺼﻞ ۵ ‐ ۴
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۷ ‐ ۶  ﻓﺼﻞ:ﭘﯿﺎم ﻫﻮﺷﺪار و اﻣﯿﺪ
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۱

 ۱در 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
۲

ای 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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ﺷﻮد۷ .ﺗﻤﺎم 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 ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ«.

ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ
۸

ﻣﯿﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯿﻨﻢ .ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎن راه ﻣﯿﺮوم و ﻫﻤﭽﻮن
۹

ﺷﻐﺎﻻن از ﻏﻢ ﻗﻮﻟَﻪ ﻣﯿﺸﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯿﻨﻢ ،زﯾﺮا زﺧﻢ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺮه ﻋﻼج
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﺑﺰودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ 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.

۱۱

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ 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 اﺳﺖ۱۳ .ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻻﮐﯿﺶ ،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 ﺑﺮوﻧﺪ۱۴ .ﺣﺎﻻ 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 ﻋﺪوﻻم ﭘﻨﺎه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ۱۶ .در 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

۱

وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻮم ﻣﯿﺸﯿﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺻﺒ ﻣﯿﺸﻮد ،آﻧﻬﺎ را
۲

ﻋﻤﻠ ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ .در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮدم ﻃﻤ ﻣﯿﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺰور ﻣﯿﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﮥ ﻫﯿﮐﺴ از
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﯾ را ﻧﺎزل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻗﺪم
۴

ﺑﺮ ﻧﻤ دارﯾﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺎل و زﺑﺎﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻠﺨ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾ ﻣﯿﻨﯿﺪ
و ﻣﯿﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺎ ﺑﻠ ﺗﺒﺎه ﺷﺪﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣ
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 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ 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 ﻣﯿﻨﯿﺪ۹ .زﻧﺎن 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 ﻣﯿﻨﯿﺪ۱۰ .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ 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.
۱۱

اﮔﺮ 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 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن 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 ﻣﯿﻨﺪ۱۳ .راه 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

۱

ای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﯾﻌﻘﻮب و ای رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را

ﺑﺪاﻧﯿﺪ۲ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﺲ ،ﺷﻤﺎ از ﺧﻮﺑ ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﺪ و ﺑﺪی را دوﺳﺖ دارﯾﺪ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا
زﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺘ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﯿﺬارﯾﺪ۳ .ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﺪن ﺷﺎن ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻪ ﺗﻪ
ﻣﯿﻨﯿﺪ و در دﯾ ﻣﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ۴ .آنﮔﺎه 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 ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ۶ .روز
روﺷﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﺮ روﯾﺎی ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻧﻨﯿﺪ۷ «.ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
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و از ﺧﺠﺎﻟﺖ روی ﺧﻮد را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
۸

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎر از ﻗﺪرت روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن او
۹

و ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزم .ﭘﺲ 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.
 ۱۲ﭘﺲ 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.

ﺻﻠ ﺟﻬﺎﻧ
)ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺷﻌﯿﺎ (۴ ‐ ٢ :٢

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 ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد«.
 ۳ﺧﺪاوﻧﺪ 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 زﻧﺪهﮔ 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
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﻨ و ﻏﻤﺪﯾﺪه را ﮐﻪ از دﯾﺎر ﺷﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه و
۷

ﺟﺰا دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤ ﻣﯿﻨﻢ از اﺷﺨﺎص ﻟﻨ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن ﻗﻮم ﮐﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﯾ ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯿﺴﺎزم .ﻣﻦ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ،از آن روز ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯿﻨﻢ«.
۸

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

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ دوران ﺳﺎﺑﻖ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻘﺘﺪری ﻣﯿﺴﺎزد۹ .ﭼﺮا
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
زﻧﺪهﮔ ﮐﻨ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮی ،اﻣﺎ در آن ﺟﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دادت ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺗﻮ را از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ۱۱ .اﻗﻮام 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

۸ / ۱۳
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺷﺪه اﺳﺖ! دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮای اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ.

وﻋﺪۀ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺸﻮا از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
» ۲ای 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 .آنﮔﺎه ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﯾﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ۴ .وﻗﺘ آن ﭘﯿﺸﻮا ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺟﻼل 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.
۷آنﮔﺎه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ زﻧﺪهﮔ ﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎران از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ آورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ
آدم۸ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن 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 ﺑﺪﻫﺪ۹ .ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺘﻬﺎ و ﺳﻼح از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ
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۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺗﻤﺎم اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺴﺎزم۱۱ .ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﺮاب ﻣﯿﻨﻢ۱۲ .ﺟﺎدوﮔﺮی را از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮم و ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﻓﺎﻟﯿﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯿﺪﻫﻢ۱۳ .ﺑﺘﻬﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺸﻨﻢ و دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن را وﯾﺮان ﻣﯿﻨﻢ

۱۴

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه

۱۵

و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد از آن اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ

ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯿﯿﺮم«.

دﻋﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ

۶

۱

ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ:

ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﻮای ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺬار ﮐﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﮐﻼم 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.
۳

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

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ام؟ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ!  ۴ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و از ﺑﻨﺪ ﻏﻼﻣ و
اﺳﺎرت آزاد ﮐﺮدم .ﻣﻮﺳ ،ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ ۵ .ای ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻق ،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 ﺳﻼﻣﺘ 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 زﻧﺪهﮔ 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!

۱۰

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

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ.

۱۱

ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺒﺨﺸﻢ؟

ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﮐﻪ از ﺳﻨ و ﺗﺮازوی ﺗﻘﻠﺒ ﮐﺎر

۱۲

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ و

ﮔﭗ راﺳﺖ از زﺑﺎن ﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد.

۱۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن

ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ۱۴ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮔﺮﺳﻨﻪﮔ 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 اﺧﻼﻗ ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ

۷

۱وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ! زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪ ای ﻣ ﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﯿﻮۀ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﭼﯿﺪه

ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ای و ﺑﺮ ﺗﺎﮐﻬﺎ اﻧﻮری ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ و ﻫﯿ اﻧﺠﯿﺮی ﺑﺮای رﻓ ﮔﺮﺳﻨﻪﮔ
ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﻨﺪ۲ .ﻣﺮدم 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 اﻧﺪ۳ .دﺳﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﺎﻻک 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 ﻣﯿﺸﻨﺪ۴ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ 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 ﺷﺪ۵ .ﺑﻪ 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
ﻣﯿﻨﯿﻢ۱۰ .آنﮔﺎه 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 ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ۱۲ .در آن روز ﻗﻮﻣﺖ از آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ ،از ﻧﻮاﺣ درﯾﺎی ﻓﺮات،
از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻫﺎ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی دوردﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺮدﻧﺪ۱۳ ،اﻣﺎ 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 ﺑﺪه۱۶ .اﻗﻮام دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و از ﺗﺮس ﮐﺮ و ﮔﻨ ﻣﯿﺮدﻧﺪ

۱۷

ﻣﺜﻞ ﻣﺎر زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﻠﯿﺴﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰﻧﺪهﮔﺎن 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 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﻣﯿﺒﺨﺸ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ و
ﺷﻔﻘﺘ ﮐﻪ داری ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧ۱۹ .دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯿﺸﻮی .ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ را ﺑﺰﯾﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯿﻨ و ﻫﻤﻪ را در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻣﯿﺎﻓﻨ.

۲۰

ﺑﻪ وﻋﺪه ﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ،ﯾﻌﻨ اوﻻدۀ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﯾﻌﻘﻮب داده ای وﻓﺎدار ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ
ﭘﺎﯾﺪارت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺴﺎزی.
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