ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷ ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
زﻧﺪﮔ و ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷ ﻧﺒ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﮐﺸﺪ .ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول
ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن زﻧﺪﮔ ﻫﻮﺷ اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺒ ﺧﺪا ،در ﺣﻮﻣﺖ
ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط آن در ﺳﺎل  ۷۲۲ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در دوران ﻫﻮﺷ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﻧﺎﺷﺮی ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
از ﮐﻤ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ
از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻮﺷ ﻧﺒ ﻫﻢ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻮﺷ ﺑﺎ ازدواج ﻧﺎﮐﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺑ وﻓﺎﯾ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ
آن ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ زﻧﺶ ﺟﻮﻣﺮ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﭘﺮﺳﺘﺶ او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺤﻮم ﮐﺮد و ﺳﻘﻮط
آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد .اﻣﺎ در اﺧﯿﺮ ،رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑ زوال ﺧﺪا ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و راﺑﻄﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﻓﺮاﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ...دﻟﻢ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ .ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠ
ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ(۸ :۱۱) «.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ازدواج ﻫﻮﺷ و ﺧﺎﻧﻮادۀ او :ﻓﺼﻞ ۳ ‐ ۱
ﭘﯿﺎم ﻫﻮﺷ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۱۳ ‐ ۴
ﺗﻮﺑﮥ ﻣﺮدم و وﻋﺪۀ ﺧﺪا :ﻓﺼﻞ ۱۴

۱

۱در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰﯾﺎ ،ﯾﻮﺗﺎم ،آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﻮﺷ
۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﻮﺷ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد» :ﺑﺮو ﺑﺎ ﯾ زن زاﻧﯿﻪ ازدواج ﮐﻦ ﺗﺎ از راه زﻧﺎ
۳

ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪه و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻫﻮﺷ
رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻮﻣﺮ دﺧﺘﺮ دﺑﻼﯾﻢ ازدواج ﮐﺮد .آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺬار ،زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺰودی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﻧ را ﮐﻪ ﺟﺪش ،ﯾﯿﻬﻮ ،در درۀ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮم۵ .در آن روز
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در درۀ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ درﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣ دﻫﻢ«.
۶

ﺟﻮﻣﺮ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮی زاﺋﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم او را ﻟُﻮروﺣﺎﻣﻪ ،ﯾﻌﻨ
۷

»رﺣﻤﺖ ﻧﺸﺪه« ﺑﺬار ،زﯾﺮا ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﻧﻤ ﺑﺨﺸﻢ .اﻣﺎ
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ،آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤ اﺳﭙﻬﺎ و ﺳﻮاران ﺷﺎن«.
۸ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺟﻮﻣﺮ ﻟُﻮروﺣﺎﻣﻪ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم او را ﻟُﻮﻋﻤ ،ﯾﻌﻨ» ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﺬار ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
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ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪای آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.

ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۰

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ ﺑ اﻧﺪازه و ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻌﻮض اﯾﻨﻪ

ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ «،ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ«.
۱۱ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾ ﭘﯿﺸﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .روز ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﭼﻪ روز ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲

۱ﭘﺲ ﺑﺮادران ﺗﺎن را ﻋﻤ ،ﯾﻌﻨ» ﻗﻮم ﻣﻦ« و ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺎن را روﺣﺎﻣﻪ ،ﯾﻌﻨ» رﺣﻤﺖ ﺷﺪه«

ﺧﻄﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻮﻣﺮ ﺑ وﻓﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑ وﻓﺎ
۲

ﻣﺎدر ﺗﺎن را ﺗﻮﺑﯿ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا او زن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ دﯾﺮ ﺷﻮﻫﺮ او ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ از
۳

زﻧﺎﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺧﻮدﻓﺮوﺷ ﻧﻨﺪ ،ورﻧﻪ او را ﻣﺜﻞ روزی ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﮐﻨﻢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺸ و ﺑ آب از ﺗﺸﻨ ﻫﻼﮐﺶ ﻣ ﺳﺎزم۴ .ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ رﺣﻢ
۵

ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر ﺷﺎن زﻧﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑ ﺣﯿﺎﺋ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :دﻧﺒﺎل
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﻣ روم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎن و آب و روﻏﻦ و ﺷﺮﺑﺖ و ﭘﻮﺷﺎکِ ﭘﺸﻤ و ﮐﺘﺎﻧ ﻣ دﻫﻨﺪ«.
۶اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﻮاری از ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﺪور او ﻣﮐﺸﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ۷ ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪود ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮ اول ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﻧﺰد او ﺑﻮدم وﺿ
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻢ«.
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۸

او ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﻣﺼﺮف
۹

ﻣﮐﺮد ،ﻣ دادم .وﻟ ﺣﺎﻻ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب را ﮐﻪ در وﻗﺖ و ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺮای او ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﺮدم ﺑﻪ او
ﻧﻤ دﻫﻢ و ﭘﻮﺷﺎکِ ﭘﺸﻤ و ﮐﺘﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﺑﺮﻫﻨ اش ﺑﻪ او ﻣ دادم ،ﭘﺲ ﻣﮔﯿﺮم.
۱۰

ﻗﺒﺎﺣﺖ او را در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ او را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت

ﺑﺪﻫﺪ.

۱۱

ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷ ﻫﺎ ،ﻋﯿﺪﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ و اﯾﺎم ﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ.

۱۲

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و

درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮش را ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزم .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﻠ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ
در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﺮد ،ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺮ و زﯾﻮر ﻣ آراﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﻣ رﻓﺖ و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اش
۱۴

ﭘﺲ ﻣﻦ او را دوﺑﺎره ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ ﺑﺮم و ﺑﺎ او ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺮم و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ.

۱۵در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣ دﻫﻢ و وادی ﻋﺨﻮر ﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »دروازۀ
اﻣﯿﺪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آوردم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در آن روز ﻣﺮا ﺑﺠﺎی »ﺑﻌﻞ ﻣﻦ« »ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ« ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﺪ۱۷ .دﯾﺮ
ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﻌﻞ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد و او را ﯾﺎد ﮐﻨﺪ۱۸ .در آن وﻗﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻣ ﺑﻨﺪم .ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﺑﻪ ﺟﻨﻬﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۹ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮی و ﺑﺎ راﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻘﺪ
ﻣ ﺑﻨﺪم۲۰ .ﺗﺮا از روی ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻔﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزم و آﻧﺎه ﻣﺮا ﺑﺤﯿﺚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳ.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز دﻋﺎﻫﺎی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﺎران را
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ

۲۲

و زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ و اﻧﻮر و زﯾﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۳

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد در

زﻣﯿﻦ ﻣﮐﺎرم .ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ »رﺣﻤﺖ ﻧﺸﺪه« ﺑﻮدﻧﺪ رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم »ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ« ﻣﮔﻮﯾﻢ »ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ« و آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺧﺪای
ﻣﺎ ﻫﺴﺘ«.

ﻫﻮﺷ دوﺑﺎره ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﯾﺠﺎ ﻣ ﺷﻮد

۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو دوﺑﺎره زﻧﺖ را ﺑﯿﺎور .او را ﺑﺎ آﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮد دﯾﺮی اﺳﺖ و

زﻧﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﺑﺪار؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ،ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻣﺎﯾﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﯿﻬﺎی ﮐﺸﻤﺸ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻣ دارم«.
۲ﭘﺲ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و آن زن را ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﯿﺮ ﺟﻮ ﺧﺮﯾﺪم۳ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺪت
زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺤﺸﺎ دﺳﺖ ﺑﺸ و ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻧﺸﻮی و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮت ﻣ ﺑﺎﺷﻢ«.
۴

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺪون ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﯿﺸﻮا ،ﺑﺪون ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
۵

ﻣﻘﺪس و ﺑﺪون ﺑﺖ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺑﻪ ﯾ از
اوﻻدۀ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﯾﻨﺪ و در اﯾﺎم
واﭘﺴﯿﻦ از ﮐَﺮم و اﺣﺴﺎن او ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮐﻨﺪ

۴

۱ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﺘﻬﻢ

ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ وﻓﺎداری ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳ وﺟﻮد ﻧﺪارد۲ .ﻣﺮدم ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دروغ

ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،آدم ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ دزدی و زﻧﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﻬﻢ ﺧﻮن ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان زﻣﯿﻦ
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ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﺘ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ از
ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮐﻨﺪ
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ و او را ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺪاﻧﺪ.

ای ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ۵ .ﺷﺐ و روز ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺎدر ﺗﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ۶ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻢ.
۷ﻫﺮﻗﺪر ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺷﻮﮐﺖ و
ﺷﻮه آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻨ و رﺳﻮاﺋ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ۸ .ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮص زﯾﺎد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۹ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻢ
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۰ .آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،وﻟ ﺳﯿﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،وﻟ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ از ﯾﺎد
ﺑﺮده و ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ را ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﻧﺎ و ﺷﺮاب ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ ،ﻋﻘﻞ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا زاﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۲ .آن ﻫﺎ از
ﯾ ﺗﻪ ﭼﻮب ﺑ ﺟﺎن ﻣﺸﻮره ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ و از ﻋﺼﺎی ﭼﻮﺑ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ آن ﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط و ﻫﺮ
ﻧﻮع درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﯾ ﺑﺖ دارﻧﺪ.
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در آﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮان ﺗﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی و ﻋﺮوﺳﺎن ﺗﺎن زﻧﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۴

اﻣﺎ ﻣﻦ دﺧﺘﺮان و ﻋﺮوﺳﺎن ﺗﺎن را

ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ در ﺟﺎﻫﺎی
ﺧﻠﻮت ﻣ روﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۵

ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮدا ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮی .از روی

رﯾﺎ در ﺟِﻠﺠﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺖ آون ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻧﺮو و ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮر۱۶ .ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎش ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﮐﺸ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮه ای در ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی وﺳﯿ و
ﺧُﺮم ﺗﻐﺬﯾﻪ اش ﮐﻨﻢ۱۷ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻟﺒﺴﺘﮥ ﺑﺘﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ راه آن ﻫﺎ ﻧﺮو۱۸ .آن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
آﻧﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺷﻬﻮت ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻣ روﻧﺪ .آن ﻫﺎ اﻓﺘﻀﺎح را ﺑﺮ ﻋﺰت و
ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﺮﺟﯿ ﻣ دﻫﻨﺪ۱۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۵

۱ای ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ای ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﺷﻤﺎ

ﻣﺤﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻔﻪ و ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﻣﺮدم
ﺳﺮﮐﺶ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺤﺪ و ﺑ رﺣﻤﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ۳ .ﻣﻦ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و
ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﻣﺨﻔ ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮاﯾﻢ زﻧﺎ ﮐﺮده و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۴اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣﺎﻧ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا روح زﻧﺎﮐﺎری در
آن ﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ۵ .ﻏﺮور ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺷﻬﺎدت
ﻣ دﻫﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻓﺮاﯾﻢ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺧﻮرد.
۶آن ﻫﺎ ﺑﺎ رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ او را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا او
ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۷ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
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ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻠ و داراﺋ ﺷﺎن ﯾﺠﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻨ ِاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
۸

زﻧ ﺧﻄﺮ را در ﺟِﺒﻌﻪ و راﻣﻪ و ﺑﯿﺖ آون ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﯾﺪ .ای ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ
۹

ﺑﺎﺷﯿﺪ! ای اﻓﺮاﯾﻢ ،روز ﻣﺠﺎزات ﺗﻮ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﺑﺰودی وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮی .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ واﻗﻌﺎً آﻣﺪﻧ اﺳﺖ.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا زﻣﯿﻦ ﻫﺎ را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﯿﻼب ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰم.

۱۱

اﻓﺮاﯾﻢ ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻤ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﻨﺪ۱۲ .ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ.
۱۳

وﻗﺘ اﻓﺮاﯾﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﯾﻬﻮدا ﻣﺘﻮﺟﻪ زﺧﻢ ﺧﻮد ﺷﺪ ،اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﺷﻮر

رو آورد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ
زﺧﻤﺶ را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﺪ۱۴ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺎر ﺧﻮد را ﻣ درد ،ﻣﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﯾﻬﻮدا را ﻣ درم و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮم و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﭼﻨ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
۱۵

ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده در ﺣﺎل

ﺑﯿﭽﺎرﮔ و درﻣﺎﻧﺪﮔ در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻤ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ دراز ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﻮﺑﮥ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا

۶

۱ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺎ را درﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .او ﻣﺎ را

زﺧﻤ ﮐﺮد و او ﻫﻢ زﺧﻢ ﻣﺎ را درﻣﺎن ﻣﮐﻨﺪ۲ .ﭘﺲ از دو روز دوﺑﺎره ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزد و در
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۳

روز ﺳﻮم ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰاﻧﺪ و آﻧﺎه در ﺣﻀﻮر او زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .ﻇﻬﻮر او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﯾﻘﯿﻨ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﻣ آﯾﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎران ﺑﻬﺎری و ﺑﺎران آﺧﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﺪ.
۴اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﻓﺮاﯾﻢ و ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ دوﺳﺘ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و
۵

ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﺎﻫ زودﮔﺬر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ام ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻫﻼﮐﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ داوری ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻋﻘﻪ ای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ۶ .ﻣﻦ
از ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
۷اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدم ،ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۸ .ﺟﻠﻌﺎد ،ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎران و
ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ۹ .ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﺰﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ در راه ﺷﯿﻢ ﺧﻮن ﻣﺮدم را
ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ.

۱۰

ﻣﻦ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺤ

ﺑﻮده ام .اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۱ای ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺎن روزی را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام.

۷

۱

ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﻢ و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﮐﺎﻣﺮان ﺳﺎزم ،دﯾﺪم ﮐﻪ

آن ﻫﺎ دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻧﻤﮐﺸﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ؛ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دزدی و در
ﺟﺎده ﻫﺎ راﻫﺰﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .آن ﻫﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺮدار زﺷﺖ آن ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﻤ ﭘﻮﺷﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ
ﺷﺎن آن ﻫﺎ را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﻢ«.

ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷﺮارت آن ﻫﺎ و رﻫﺒﺮان از دروغ آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬت
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۴

ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤ زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ و آﺗﺶ ﺷﻬﻮت آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮا آﻧﺮا ﻣﺸﺘﻌﻞ
۵

ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ آﻣﺎدۀ ﭘﺨﺘﻦ ﺷﻮد آﺗﺶ آﻧﺮا ﺷﻮر ﻧﻤ دﻫﺪ .در روزی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻦ
ﻣﮔﯿﺮد ،رﻫﺒﺮان از ﻧﺸﺌﮥ ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮه اش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
۶

ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻣﮔﺮدد .دﻟﻬﺎی ﺷﺎن از ﻣﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮر داﻏ اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آن ﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ آراﻣ ﻣ ﺳﻮزد و ﺑﻤﺠﺮدی ﮐﻪ ﺻﺒ ﺷﻮد ،آﺗﺶ آن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﮔﺮدد.
۷ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮرِ ﺳﻮزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻫﺒﺮان ﺧﻮد را ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﯾ ﭘﺲ از
دﯾﺮی ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﻤ ﺑﻄﻠﺒﺪ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎن آﻣﯿﺰش ﮐﺮده و ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ.
۹آﻣﯿﺰش ﺑﺎ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻗﻮت و ﻧﯿﺮوﯾﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮدش ﻧﻤ داﻧﺪ .ﻣﻮی ﺳﺮش
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟ او از آن ﺑ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ۱۰ .ﺧﻮدﺧﻮاﻫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎز ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ۱۱ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﻧﺎدان و ﺑ ﺷﻌﻮر اﺳﺖ .او ﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ ﺑﺎل ﻣ زﻧﺪ و ﮔﺎﻫ ﺑﻪ آﺷﻮر ﭘﺮواز
ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮوازش ﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣ اﻧﺪازم و او را ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه ای از ﻫﻮا ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣ آورم .آﻧﺎه او را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل زﺷﺘ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.
۱۳وای ﺑﺤﺎل آن ﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدﻧﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻦ دﻋﺎ و زاری ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻣ روﻧﺪ و ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ را ﺳﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﭘﺮورش دادم و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪم ،وﻟ آن ﻫﺎ در ﻋﻮض ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ۱۶ .آن ﻫﺎ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ رو ﻣ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻌ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺎن ﮐﺠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .رﻫﺒﺮان آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺑﺎن ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺼﺮﯾﺎن آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۸

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻧ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورﯾﺪ! دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
۲آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ ،ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد۳ ،زﯾﺮا اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۴اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و رﻫﺒﺮان ﺧﻮد را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎﺋ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺖ۵ .ای ﺳﺎﻣﺮه ،از ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋ ات
ﻣﺘﻨﻔﺮم .آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ وﻗﺖ از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﮔﻨﺎه دﺳﺖ
ﻣﮐﺸ؟ ۶آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﯾ ﺻﻨﻌﺘﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ اﺳﺖ .ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ
ﺳﺎﻣﺮه ﺧُﺮد و ذره ذره ﻣ ﺷﻮد۷ .آن ﻫﺎ ﺑﺎد را ﻣﮐﺎرﻧﺪ و ﮔﺮدﺑﺎد را درو ﻣﮐﻨﻨﺪ .زﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﻮراک ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻣ ﺷﻮد.
۸اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم آن ﭘﯿﺶ اﻗﻮام دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺴﺘﻪ و ﺑ ﻣﺼﺮﻓ ﺷﺪه اﻧﺪ۹ .ﻣﺜﻞ
ﮔﻮره ﺧﺮی ﺗﻨﻬﺎ و آواره ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و از آﺷﻮر ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻗﻮام دﯾﺮ را
اﺟﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﻇﻠﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او از ﭘﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
۱۱اﻓﺮاﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎ ﺟﺎﯾﺎه ﮔﻨﺎه ﺷﺪﻧﺪ.
۱۲ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ اﺣﺎم و ﻫﺪاﯾﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎری دادم ،وﻟ او ﻫﻤﻪ را اﺣﺎم ﻏﯿﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ رد ﮐﺮد.
۱۳ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿ
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از آن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﻧﻤ ﭘﺴﻨﺪم .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ و اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺟﺰا
ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ.
۱۴اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ ،وﻟ ﻣﻦ آﺗﺸ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ«.

ﺟﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۹

۱

ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺜﻞ اﻗﻮام دﯾﺮ وﺟﺪ و ﺧﻮﺷ ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ای و ﺑﻪ
۲

او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ای .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﺧﻮدﻓﺮوﺷ ﻧﻤﻮده ای .ﺧﺮﻣﻨﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی
ﺷﺮاب ﺳﺎزی ،ﻣﺮدﻣﺖ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﻧﻮرﻫﺎﯾﺖ در ﺗﺎﮐﻬﺎ ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۳ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دﯾﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در آﺷﻮر ﻏﺬا و
ﺧﻮراک ﻧﺠﺲ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۴ .در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ
و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﻤ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮراﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺮده ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮرد ﻧﺠﺲ ﻣﮔﺮدد اﯾﻦ ﻏﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻓ
ﮔﺮﺳﻨ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﺑﯿﺎورﻧﺪ۵ .‐۶ﭘﺲ وﻗﺘ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و روزﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﺼﺮﯾﺎن آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﻧﻤﻮده در ﺷﻬﺮ
ﻣﻤﻔﯿﺲ دﻓﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﻧﻘﺮه ﯾ را ﺟﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣ روﯾﺪ.
۷ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ و دوران ﻣﺠﺎزات ﺷﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ ،زﯾﺮا از روی ﺑﻐﺾ و ﻧﻔﺮت ،ﻧﺒ را اﺣﻤﻖ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮐﺴ را ﮐﻪ از ﺧﺪا
اﻟﻬﺎم ﻣﮔﯿﺮد ،دﯾﻮاﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ۸ .ﻧﺒ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻬﺒﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ رود ﺑﺮاﯾﺶ داﻣ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺣﺘ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﻫﻢ ﻋﺪاوت ﺧﻮد
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۹

را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﺪا
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻧﻮر در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺪران

ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮرس اﻧﺠﯿﺮ در ﻣﻮﺳﻤﺶ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻓﻐﻮر رﻓﺘﻨﺪ،
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺑﺖ ﻣﻨﻔﻮرِ ﺑﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰودی ﻣﺜﻞ ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻌﺸﻮق آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺮوه و ﻧﺠﺲ ﺷﺪﻧﺪ۱۱ .ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﻮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﭘﺮواز ﻣﮐﻨﺪ .زﻧﻬﺎی ﺷﺎن دﯾﺮ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﮔﯿﺮد۱۲ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻤﻪ
را از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮم و ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارم .وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،وای
ﺑﺤﺎل ﺷﺎن!«
۱۳اﻓﺮاﯾﻢ زﻣﺎﻧ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎل ﺟﻮان ﺧﺮﻣﺎ در ﻣﺮﻏﺰار ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺋ روﺋﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺒﺮد۱۴ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم از ﺗﻮ ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻫﺎﺋ
ﺑﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﻦ را در ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺷﺮارت اﻓﺮاﯾﻢ از ﺟِﻠﺠﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﻫﺎ
ﺑﯿﺰار ﺷﺪم .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮارت ﺷﺎن ،آن ﻫﺎ را از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﻣ راﻧﻢ .دﯾﺮ آن ﻫﺎ را دوﺳﺖ
ﻧﻤ دارم ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان ﺷﺎن ﻣﺘﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۶ .اﻓﺮاﯾﻢ رو ﺑﺰوال اﺳﺖ ،رﯾﺸﻪ اش
ﺧﺸ ﺷﺪه و دﯾﺮ ﺛﻤﺮی ﻧﻤ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ اﻃﻔﺎﻟ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻤ آورﻧﺪ و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﻫﻢ
ﺷﻮﻧﺪ ،آن اﻃﻔﺎل را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﯿﻠ ﻋﺰﯾﺰ اﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم«.
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ﻫﻮﺷ ﻧﺒ راﺟ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ
۱۷ﺧﺪای ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺳﺮﮔﺮدان و آواره ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪا ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ.

۱۰

۱ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎک ﭘﺮ از اﻧﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮﻗﺪر ﺛﻤﺮ ﺷﺎن زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﻓﺮوان ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
۲

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .دﻟﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد.
۳ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ ﻣ داﺷﺘﯿﻢ
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ؟« ۴آن ﻫﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯿﺠﺎ ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺎن ﻫﻤﻪ دروغ
اﺳﺖ .دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺳﻤ ﻣﺰرﻋﻪ ،در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣ روﯾﺪ.
۵اﻫﺎﻟ ﺳﺎﻣﺮه ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ ﺑﯿﺖ آون آﺳﯿﺒ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ درﺧﺸﻨﺪﮔ از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﺑﺖ ﺧﻮد ﺷﯿﻮن ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۶ .ﺑﺖ ﺷﺎن
ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﻧﺠﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻓﺮاﯾﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۷

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐِ ﮐﻤ از ﺑﺖ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﮐﻒِ روی آب ﻧﺎﺑﻮد
۸

ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آون ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣ روﯾﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻫﻮﻟﻨﺎک در ﺟِﺒﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﺪ
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و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﯾﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه زدﻧﺪ ،در ﺟﻨ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ؟
۱۰

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰم و آن ﻫﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ .اﻗﻮام دﯾﺮ را ﺑﻪ ﺟﻨ آن ﻫﺎ

ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.
۱۱اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺧﺮﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻨ ﺑﺮ ﮔﺮدن
ﻣﻘﺒﻮﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﺮ آﻣﺎده ﺷﻮد .ﯾﻬﻮدا ﻗﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻞ
ﺑﺰﻧﺪ۱۲ .ﭘﺲ ﺗﺨﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل دوﺳﺘ و ﻣﺤﺒﺖ را درو ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺮم ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎران رﺣﻤﺖ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاﺋ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ۱۳ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺪی و ﺷﺮارت را ﮐﺎﺷﺘﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻇﻠﻢ
و ﺑ اﻧﺼﺎﻓ را درو ﮐﺮدﯾﺪ و ﺛﻤﺮۀ دروغ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺧﻮردﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد اﺗﺎء ﻧﻤﻮدﯾﺪ۱۴ ،ﻟﻬﺬا ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﺟﻨ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺷﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ارﺑﯿﻞ را در ﺟﻨ ﺧﺮاب ﮐﺮد و ﻣﺎدران را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن
ﮐﺸﺖ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۵ .ای ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدد«.

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۱

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮوﻧﺶ آوردم
۲

و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪم .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر او را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪم ،زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻦ دور ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﻌﻞ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮد۳ .اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ راه رﻓﺘﻦ را ﯾﺎد
دادم و او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﭘﺮوردم ،وﻟ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻤﺨﻮارش ﺑﻮدم ﻫﯿ اﻫﻤﯿﺘ ﻧﺪاد.
۴رﺷﺘﮥ دوﺳﺘ را ﺑﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮدم و دﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﺴﻮﯾﺶ دراز ﻧﻤﻮدم .ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻦ را از
دوش اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ او ﺧﻮراک دادم.
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۵

ﭼﻮن او ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه
۶

آﺷﻮر ﺑﺮ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ ،ﺳﻨﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت
۷

اﻓﺮاﯾﻢ را در ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻫﺮﻗﺪر زاری ﮐﻨﻨﺪ ،آزاد
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۸ای اﻓﺮاﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ اَدﻣﻪ و زِﺑﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؟ دﻟﻢ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ .ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺧﯿﻠ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ۹ .از ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻢ و دﯾﺮ ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ اﻧﺴﺎن .ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ و در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ آﯾﻢ.
۱۰

آﻧﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن

ﻣ ﻏﺮم و ﭼﻮن ﻏﺮش ﮐﻨﻢ ،ﻟﺮزان و ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﻏﺮب ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۱ .ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺼﺮ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان از آﺷﻮر ﭘﺮواز ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ دروﻏﻬﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺧﺪای اﻣﯿﻦ و ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻐﺎوت ﻣﮐﻨﺪ.

۱۲

۱ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺚ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻧﺪ .ﺑﺎ آﺷﻮر

ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮ راﺑﻄﮥ ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
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۲

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﻬﻮدا ﺷﺎﯾﺖ دارد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده
۳

اﺳﺖ او را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ .ﯾﻌﻘﻮب در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و وﻗﺘ ﺑﺰرگ
۴

ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﺰاع ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری از
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺧﺪا را دﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
۶

۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ »ﯾﻬﻮه« ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد .ﺑﺎ دوﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﺎش.

ﺣﺮص و ﻣﺠﺎزاتِ ﺑﯿﺸﺘﺮِ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﺗﻘﻠﺒ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
و ﺣﯿﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارد۸ .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ داراﺋ و ﺛﺮوت را
۹

ﺧﻮدم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام و در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺮده ام و ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺮا دوﺑﺎره ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ دوراﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و در
اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدی ،در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨ.
۱۰ﻣﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم آن ﻫﺎ را ﺑﺎ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﻣﺜَﻠﻬﺎی زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺗﺮا را از ارادۀ
ﻣﻦ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ در ﺟﻠﻌﺎد دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﻧﺸﯿﺪی و در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدی .ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﯾﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺣﺘ در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۲ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﻮﭘﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﻮد زن ﮔﺮﻓﺖ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد و از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ۱۴ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﮐﻨﺪ.
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ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۳

۱در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻟﺮزه

ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه اﺳﺖ۲ .آن ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ
ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻘﺮۀ ﺧﻮد ﺑﺖ ﻫﺎی رﯾﺨﺘ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺮ و ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ
۳

اﺳﺖ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ!« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر
و ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﺎﻫ ﺑﺰودی ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﻦ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻮن دود ﮐﻪ از
دودرو ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﺰودی ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورد .ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﯾﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ۵ .ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ در
۶

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﺑ آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮراک دادم .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﻮردﯾﺪ و ﺷﻢ ﺗﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻐﺮور
۷

ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻨ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺗﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻢ۸ .ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﺳ ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ،
ﭘﺮدۀ دل ﺗﺎن را ﻣ درم ،ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺑﻠﻌﻢ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺷﻤﺎ را ﻣ درﻧﺪ.
۹ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﮔﺮ ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ،آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ؟ ۱۰ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و
رﻫﺒﺮاﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ آن ﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ۱۱در
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه دادم و در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد او را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
۱۲ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﻧﺪ۱۳ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪن دارد ،وﻟ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدک ﻟﺠﻮج و ﻧﺎداﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﺷﻮد۱۴ .آﯾﺎ او را از دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ و از ﭼﻨﺎل ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟ ای ﻣﺮگ ﺑﻼﻫﺎﯾﺖ را
ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و ای دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﺎﺑﻮدی و ﻫﻼﮐﺖ را ﺑﯿﺎور ،زﯾﺮا دﯾﺮ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۵ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﻓﺮاﯾﻢ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﺛﻤﺮ ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎد ﺳﻮزان ﺷﺮﻗ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑ آب و
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ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺸ ﺳﺎزد و ﺛﺮوت و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺘﺎراج ﺑﺒﺮد.

۱۶

ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻫﺎﻟ آن ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ
ﻣ رﺳﻨﺪ ،اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ ﺗﻪ ﺗﻪ و ﺷﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮥ ﺷﺎن درﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد«.

ﻫﻮﺷ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ

۱۴

۱ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺮد ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺗﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ۲ .ﺑﻪ

ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ و از روی ﻟﻄﻒ و
ﮐَﺮم ﻣﺎ را ﺑﺤﻀﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮﮔﺰاری ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺳﭙﺎس ﺑﺤﻀﻮرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
۳آﺷﻮر ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺮ
ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،زﯾﺮا ﯾﺘﯿﻤﺎن از ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.

وﻋﺪۀ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﺑ وﻓﺎﺋ ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﯿﺤﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ ،زﯾﺮا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ۵ .ﻣﻦ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﺑﺮ
ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن رﯾﺸﻪ
ﻣ دواﻧﺪ۶ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﯾﻪ ﻣ اﻧﺪازد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن زﯾﺒﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻮی
ﺧﻮش او ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﻠﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۷ .ﺑﺎر دﯾﺮ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﺮ و ﺗﺎزه و ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺷﻮﻓﺎن ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻌﻄﺮ و
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﮔﺮدد۸ .اﻓﺮاﯾﻢ دﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ دﻋﺎﯾﺶ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮم ،از او
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ درﺧﺖِ ﺳﺮو ،ﭘﻨﺎﻫﺎه او ﻣ ﺷﻮم«.
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آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺸﺪار
۹ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺎ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را درک ﮐﻨﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ
و آن ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ؟ زﯾﺮا راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﻋﺎدﻻن آن راﻫﻬﺎ را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻄﺎﮐﺎران در آن ﻫﺎ ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ.
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