ﻣﻴﻜﺎﻩ
اﻳﻦ آﺘﺎب آﻤﯽ ﭘﻴﺶ از ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در  722ق .م .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻴﻜﺎﻩ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺒﻴﺎ ،در اﻳﻦ آﺘﺎب ﺑﺮﺿﺪ ﮔﻨﺎهﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺁﻳﻨﺪﻩای ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دهﺪ آﻪ در
ﺁن ﺑﺮآﺖ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻗﻮﻣﺶ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻨﺎهﺎﻧﯽ آﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﻬﺮﻩآﺸﯽ از ﻓﻘﺮا و ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ از
دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻣﻴﻜﺎﻩ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ اورﺷﻠﻴﻢ و ﺳﺎﻣﺮﻩ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻬﺎی ﻳﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﺪﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
وﻳﺮان ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺎرﻳﮏ ،ﻣﻴﻜﺎﻩ از ﻧﻘﺸﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻮﻋﻮد
ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪء ﻧﺠﺎﺗﯽ را آﻪ ﺧﺪا ﻃﺮح آﺮدﻩ ،ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁورد .ﻣﻴﻜﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽای اﺳﺖ آﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﺴﻴﺢ را ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ آﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻜﺎﻩ ﻳﺎدﺁوری ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎهﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،اﻣﺎ او آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ
دوﺳﺖ دارد و ﺁﻧﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻴﻜﺎﻩ  18 :7ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را
ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺗﻮ ﮔﻨﺎهﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽﺁﻣﺮزی و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ داری رﺣﻢ
آﻨﯽ«.

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻮﺗﺎم و ﺁﺣﺎز و ﺣﺰﻗﻴﺎ،
1
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻳﻬﻮدا ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم را در ﺑﺎرﻩ
اورﺷﻠﻴﻢ و ﺳﺎﻣﺮﻩ ،ﺑﺼﻮرت رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺎﻩ ﻣﻮرﺷﺘﯽ داد.

ء

ﻣﺠﺎزات ﺳﺎﻣﺮﻩ و اورﺷﻠﻴﻢ

7ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎﻳﺶ ﺧﺮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺘﻜﺪﻩهﺎی ﺁراﺳﺘﻪء ﺁن
آﻪ از هﺪاﻳﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ آﺸﻴﺪﻩ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ«.

ﮔﺮﻳﻪ و ﻣﺎﺗﻢ
ء

2ای ﺗﻤﺎم ﻗﻮمهﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ! ای هﻤﻪ ﺳﺎآﻨﺎن زﻣﻴﻦ ﮔﻮش
دهﻴﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﻀﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدهﺪ.
3اﻳﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺧﻮد را در ﺁﺳﻤﺎن
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻩ و از ﻓﺮاز آﻮهﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺁﻳﺪ.
4آﻮهﻬﺎ در زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻮم ﺁب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻴﻞ از ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎ ﺑﻪ درﻩ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
5ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻳﻬﻮدا اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻇﻠﻢ ﺳﺎﻣﺮﻩ و اورﺷﻠﻴﻢ را آﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻬﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻳﻬﻮدا هﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮﻩ را ﺑﺼﻮرت
ﺗﻮدﻩای از ﺧﺎک درﻣﯽﺁورم؛ ﺁن را ﭼﻨﺎن ﺷﻴﺎر
ﻣﯽآﻨﻢ آﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای آﺸﺖ اﻧﮕﻮر از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ
آﺮد .ﺣﺼﺎر و ﻗﻠﻌﻪهﺎی ﺁن را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻩ،
ﺳﻨﮕﻬﺎﻳﺶ را ﺑﻪ درﻩ ﻣﯽرﻳﺰم ﺗﺎ ﺑﻨﻴﺎدش ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد.
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ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽآﻨﻢ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮم ،ﻣﺜﻞ ﺷﻐﺎل زوزﻩ
ﻣﯽآﺸﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻐﺪ ﺷﻴﻮن ﻣﯽآﻨﻢ .از ﻏﺼﻪ و
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮهﻨﻪ و ﺗﻦ ﻋﺮﻳﺎن راﻩ ﻣﯽروم،
9ﭼﻮن زﺧﻢ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ از ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏ دروازﻩهﺎی اورﺷﻠﻴﻢ ﺁﻣﺎدﻩ اﻳﺴﺘﺎدﻩ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﺠﺎزات آﻨﺪ.
10اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺖ* ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ و ﻣﮕﺬارﻳﺪ اهﺎﻟﯽ ﺁﻧﺠﺎ

*

در اﺻﻞ ﻋﺒﺮی در ﺁﻳﺎت  10اﻟﯽ  15ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت دﻳﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ,و ﺑﻴﻦ اﺳﻢ هﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺁن ﺷﻬﺮ
ﺁﻣﺪﻩ راﺑﻄﻪ ای وﺟﻮد دارد» :ﺟﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮔﻔﺘﻦ« اﺳﺖ,
»ﺑﻴﺖ ﻋﻔﺮﻩ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺎک«» ,ﺷﺎﻓﻴﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»زﻳﺒﺎ«» ,ﺻﻌﻨﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن«» ,ﺑﻴﺖ
اﻳﺼﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﺎﻧﻪء ﭘﻬﻠﻮﻳﯽ«» ,ﻣﺎروت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﺗﻠﺨﯽ«» ,ﻻﮐﻴﺶ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮔﺮوﻩ )اﺳﺒﺎن(«» ,ﻣﻮرﺷﺖ
ﺟﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﺮوس ﺟﺖ«» ,اﮐﺬﻳﺐ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﻓﺮﻳﺐ«» ,ﻣﺮﻳﺸﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺴﻠﻂ«.

ﻣﻴﮑﺎﻩ

ﮔﺮﻳﻪء ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ! ای ﺳﺎآﻨﺎن ﺑﻴﺖﻋﻔﺮﻩ از ﺷﺪت
درد و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ در ﺧﺎک ﺑﻐﻠﻄﻴﺪ! 11ﻣﺮدم ﺷﺎﻓﻴﺮ
ﻋﺮﻳﺎن و ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اهﺎﻟﯽ
ﺻﻌﻨﺎن ﺟﺮأت ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدم ﺑﻴﺖاﻳﺼﻞ را ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ،ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ
در ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﻧﻴﺴﺖ12 .ﺳﺎآﻨﺎن ﻣﺎروت ﺑﯽﺟﻬﺖ
در اﻧﺘﻈﺎر روزهﺎی ﺑﻬﺘﺮی هﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻀﺪ
اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺗﻠﺨﯽ و ﻣﺮارت در اﻧﺘﻈﺎر اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
13ای ﻣﺮدم ﻻآﻴﺶ ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ! ﺑﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮاﺑﻪهﺎی
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﻩ ،ﻓﺮار آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮ
ﻳﻬﻮدا ﺑﻮدﻳﺪ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را دﻧﺒﺎل آﺮدﻳﺪ
و ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮهﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺷﺪﻳﺪ.
14ای ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا ،ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرﺷﺖ ﺟﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا اﻣﻴﺪی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺁن ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻬﺮ اآﺬﻳﺐ
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ اﺳﺖ15 .ای ﻣﺮدم
ﻣﺮﻳﺸﻪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺎر ﻋﺪوﻻم ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد.
16ﺑﺮای ﺑﭽﻪهﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺁﻧﻬﺎ را از
ﺁﻏﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ رﺑﻮد و دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺁﻧﻬﺎ را
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ .از ﻏﺼﻪ ﺳﺮهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻴﺪ،
زﻳﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی دور دﺳﺖ
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن
وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪهﺎی
 2ﺷﻮم ﻣﯽآﺸﻴﺪ و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ
را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻳﺪ .هﺮ آﺎر ﺑﺪی آﻪ از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺁﻳﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدهﻴﺪ2 .ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺮدم ﻃﻤﻊ ﻣﯽآﻨﻴﺪ و
ﺁﻧﻬﺎ را از ﭼﻨﮕﺸﺎن درﻣﯽﺁورﻳﺪ .اﻣﻮال و ﺧﺎﻧﻪء آﺴﯽ
از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
3ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻼ ﻧﺎزل آﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد از ﺁن ﻓﺮار
آﻨﻴﺪ .روزﮔﺎرﺗﺎن ﺳﻴﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﺒﺮ راﻩ
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ رﻓﺖ4 ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﻳﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد و
ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻳﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎ را ﺁوارﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و
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اﻣﻮاﻟﻤﺎن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان دادﻩ اﺳﺖ «.ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ
را ﻣﺴﺨﺮﻩ آﺮدﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ5 .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻤﯽ
از ﺁن ﻧﺨﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ«.
6وﻟﯽ ﺁﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :اﻳﻦ ﭼﻴﺰهﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻴﺎور،
در اﻳﻨﻤﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻦ! ﻣﺎ هﺮﮔﺰ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮا
ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ«.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ،ﺁﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﯽآﻨﻴﺪ
ﺻﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽآﻨﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻴﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
راﺳﺖ آﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ؟ 8وﻟﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻀﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻳﺪ و ﺑﺮ ﺑﺮادراﻧﺘﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﻨﻴﺪ
و ﭘﻴﺮاهﻦ آﺴﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد ﻣﯽرﺑﺎﻳﻴﺪ.
9ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن را از ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﯽراﻧﻴﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺧﺪادادی ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽآﻨﻴﺪ10 .ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و ﺑﺮوﻳﺪ! اﻳﻨﺠﺎ دﻳﮕﺮ در اﻣﻨﻴﺖ و
ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎهﺎن ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
»11اﮔﺮ ﺁدم وﻟﮕﺮد و دروﻏﮕﻮﻳﯽ ﺑﻴﺎﻳﺪ و از ﻟﺬت
ﺷﺮاب و ﺑﺎدﻩﻧﻮﺷﯽ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﻓﻮری او را
ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮی ﻗﺒﻮل ﻣﯽآﻨﻴﺪ.

وﻋﺪﻩء ﺑﺎزﮔﺸﺖ
»12ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ آﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻗﻮم ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﺁﻏﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻮ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﻣﻤﻠﻮ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ13 .ﻣﻦ راﻩ را ﺑﺮای
اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ از ﻣﻴﺎن دروازﻩهﺎی ﺷﻬﺮهﺎﻳﯽ
آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ اﺳﻴﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﻮر آﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺸﺎن هﺴﺘﻢ اﻳﺸﺎن
را رهﺒﺮی ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.

اﺧﻄﺎر ﺑﻪ رهﺒﺮان و اﻧﺒﻴﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ای رهﺒﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﮔﻮش آﻨﻴﺪ! ﺷﻤﺎ
 3آﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻴﺪ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ،
2وﻟﯽ در ﻋﻮض از ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮﻳﺪ و ﺑﺪی را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻳﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽآﻨﻴﺪ و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮ

ﻣﻴﮑﺎﻩ

3

ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻳﺪ3 .ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻴﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ از
ﺗﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﻣﯽآﻨﻴﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ آﻪ
ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ آﺮدﻩ در دﻳﮓ ﻣﯽرﻳﺰﻧﺪ ،ﺧﺮد ﻣﯽآﻨﻴﺪ4 ،ﭘﺲ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ او ﺑﻪ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش ﻧﺨﻮاهﺪ داد .او روی ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮاهﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺮﺗﻜﺐ آﺎرهﺎی زﺷﺖ ﺷﺪﻩاﻳﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای اﻧﺒﻴﺎی دروﻏﮕﻮ آﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا
ﮔﻤﺮاﻩ آﺮدﻩ ،ﺑﺮای آﺴﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺰد ﻣﯽدهﺪ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻴﺪ و آﺴﯽ را آﻪ ﻣﺰد
ﻧﻤﯽدهﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ 6ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺷﺐ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ رؤﻳﺎ ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮاهﺪ آﺮد و روزﺗﺎن ﺗﺎرﻳﮏ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ7 .ﺻﻮرتهﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ«.
8و اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻗﺪرت روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩام ﺗﺎ ﺑﺪون
ﺗﺮس ،ﮔﻨﺎهﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻼم آﻨﻢ9 .ﭘﺲ
ای رهﺒﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻔﺮت دارﻳﺪ و
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دهﻴﺪ! 10ای آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
اورﺷﻠﻴﻢ را از ﺧﻮن و ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ11 ،ای رهﺒﺮان
رﺷﻮﻩﺧﻮار ،ای آﺎهﻨﺎن و اﻧﺒﻴﺎﻳﯽ آﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺰد
ﻧﺪهﻨﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﯽآﻨﻴﺪ و ﻧﺒﻮت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،وﻟﯽ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل واﻧﻤﻮد ﻣﯽآﻨﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ دارﻳﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ12 «.ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎ
ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪﻩ ،ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدﻩای ﺳﻨﮓ درﺧﻮاهﺪ
ﺁﻣﺪ و آﻮهﯽ آﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
و اﻣﺎ در روزهﺎی ﺁﺧﺮ ،آﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ
 4ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻮﻩ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم از
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ2 ،ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ
دﻳﺪن آﻮﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﻳﻢ و ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
زﻳﺎرت آﻨﻴﻢ .او راهﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ
و ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد؛ ﭼﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ و
آﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﻴﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد«.

3ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎ داوری ﺧﻮاهﺪ آﺮد و ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی دور
دﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ .اﻳﺸﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎ و ﻧﻴﺰﻩهﺎی
ﺧﻮد را درهﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ،از ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎوﺁهﻦ و ارﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .دوﻟﺘﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎن هﻢ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد4 .هﺮآﺲ در ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد
در ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،زﻳﺮا ﭼﻴﺰی آﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .اﻳﻦ وﻋﺪﻩ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل دادﻩ اﺳﺖ.
5ﻗﻮمهﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽآﻨﻨﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد و از او ﭘﻴﺮوی ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ وﻃﻦ
6و7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :در ﺁن روز ﻗﻮم ﺑﻴﻤﺎر و ﻟﻨﮓ
ﺧﻮد را آﻪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،دوﺑﺎرﻩ در وﻃﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮاهﻢ
رﺳﺎﻧﻴﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮم ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﻢ ﺁورد ،و
ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ در اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاهﻢ آﺮد8 .ای
اورﺷﻠﻴﻢ ،ای ﺑﺮج دﻳﺪﻩﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا ،ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﯽ ﻳﺎﻓﺖ!«
9ای اورﺷﻠﻴﻢ ﭼﺮا ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁوری؟ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ زﻧﯽ
آﻪ ﻣﯽزاﻳﺪ ،درد ﻣﯽآﺸﯽ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ آﻪ
ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻧﺪاری و ﻣﺸﺎوراﻧﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ 10ای
ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ از درد ﺑﺨﻮد ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ و ﺑﻨﺎﻟﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻩ ،در ﺻﺤﺮا زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻴﺪ!
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دور دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ؛ وﻟﯽ
در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﭼﻨﮓ
دﺷﻤﻦ رهﺎﻳﯽ ﺑﺨﺸﻢ.
11درﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ ﻗﻮمهﺎی زﻳﺎدی ﺑﻀﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺸﻨﻪء ﺧﻮن ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﻤﺎ
را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻨﺪ12 ،وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ از ﻗﺼﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽاﻃﻼﻋﻨﺪ و
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ آﻪ روزی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻓﻪهﺎ در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎﻩ ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﻨﺪ.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ
و اﻳﻦ ﺧﺮﻣﻦ را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺁهﻨﻴﻦ و
ﺳﻤﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ داد ﺗﺎ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری را

ﻣﻴﮑﺎﻩ

ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را آﻪ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
ﺁوردﻩاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﺪ«.
ای ﻟﺸﻜﺮ اورﺷﻠﻴﻢ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺷﻬﺮ
 5ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ! دﺷﻤﻦ ﺑﻪ رهﺒﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاهﺪ زد.

وﻋﺪﻩء ﻇﻬﻮر رهﺒﺮی از ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ اﻓﺮاﺗﻪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ
در ﻳﻬﻮدا روﺳﺘﺎی آﻮﭼﻜﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ از
ﺗﻮ آﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاهﺪ آﺮد آﻪ از ازل ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ و او ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رهﺒﺮی ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد«.
3ﺧﺪا ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ آﺮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁورد*.
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻘﻴﻪء ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻪ در اﺳﺎرت هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ء
4وﻗﺘﯽ او ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻠﻪ
ﺧﻮد را ﺧﻮاهﺪ ﭼﺮاﻧﻴﺪ .ﻗﻮم او در اﻣﻨﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ او ﭘﯽ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد5 ،و او ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاهﺪ
ﺁورد .هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺁﺷﻮریهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ هﺠﻮم
ﺁوردﻩ ،وارد ﻗﻠﻌﻪهﺎﻳﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،رهﺒﺮان ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ 6و اﻳﺸﺎن ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﻴﺮهﺎی از ﻏﻼف آﺸﻴﺪﻩ ،ﺁﺷﻮر ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ
»ﻧﻤﺮود« را ﻓﺘﺢ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﺁﺷﻮریهﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ ،او ﻣﺎ را از دﺳﺖ اﻳﺸﺎن
ﺧﻮاهﺪ رهﺎﻧﻴﺪ.
7ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮای ﻗﻮمهﺎی ﺑﺴﻴﺎر،
ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎراﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن8 .اﻳﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ درﻧﺪﻩ در ﻣﻴﺎن ﮔﻠﻪهﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد،
آﻪ هﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﯽآﻨﺪ و ﻣﯽدرد و آﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﻮد9 .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﺧﻮاهﺪ اﻳﺴﺘﺎد و ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.

*

اﺷﺎرﻩای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﻴﺢ از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﻴﺎ .14 :7
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ﻣﺠﺎزات ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :در ﺁن زﻣﺎن
ﺗﻤﺎم اﺳﺒﻬﺎ و ﻋﺮاﺑﻪهﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد،
11ﺷﻬﺮهﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻩ ،هﻤﻪء ﻗﻠﻌﻪهﺎﻳﺘﺎن را
وﻳﺮان ﺧﻮاهﻢ آﺮد12 .ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاهﻢ
داد و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮرت
آﻨﻴﺪ13 .ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ
ﻋﺒﺎدت ﻧﺨﻮاهﻴﺪ آﺮد14 .ﺑﺘﻬﺎﻳﯽ را آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاهﻢ آﺮد و ﺷﻬﺮهﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک
ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
»15ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ از اﻗﻮاﻣﯽ آﻪ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ«.

دﻋﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﻪ دﻋﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻮش ﻓﺮا دهﻴﺪ!
 6ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و دﻋﻮی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻩ و
ﺑﮕﺬار آﻮهﻬﺎ و ﺗﭙﻪهﺎ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﯽ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
2ای آﻮهﻬﺎ ،ای اﺳﺎﺳﻬﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ دﻋﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻓﺮا دهﻴﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﻜﺎﻳﺖ
دارد و او اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﭼﻪ آﺮدﻩام آﻪ از ﻣﻦ
ﺧﺴﺘﻪ و روﮔﺮدان ﺷﺪﻩاﻳﺪ؟ ﺟﻮاب دهﻴﺪ! 4ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردم ،از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن دادم و ﻣﻮﺳﯽ،
هﺎرون و ﻣﺮﻳﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را هﺪاﻳﺖ آﻨﻨﺪ5 .ای
ﻗﻮم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻق ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻮﺁب ﺳﻌﯽ
آﺮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻠﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﺑﻌﻮر ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد آﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻦ او را وادار آﺮدم ﺑﺠﺎی ﻟﻌﻨﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎی
ﺧﻴﺮ آﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ از ﺷﻄﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺠﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺁورﻳﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻪ اﻳﻦ هﻤﻪ را ﺑﺮای ﺧﻴﺮ و
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ آﺮدﻩام«.

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
6وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺁﻳﻴﻢ،
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺤﻀﻮر او ﺑﻴﺎورﻳﻢ؟ ﺁﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪهﺎ
را ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ او از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
7اﮔﺮ هﺰاران ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دﻩهﺎ هﺰار ﻧﻬﺮ ﭘﺮ از روﻏﻦ

ﻣﻴﮑﺎﻩ
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زﻳﺘﻮن ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻨﻴﻢ او از ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ؟
ﺁﻳﺎ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻨﻴﻢ
او ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺎ را ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ؟ 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ
آﻪ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .ﺁﻧﭽﻪ او از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ آﻪ رﺣﻢ و اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ آﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﯽ
اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺑﺠﺎ ﺁورﻳﻢ.

ﮔﻨﺎﻩ و ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﻴﻞ
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ﻧﺪا ﻣﯽدهﺪ! هﺮ آﻪ
ﻓﻬﻢ دارد ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش دهﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دهﻴﺪ! 10ای
ﮔﻨﺎهﻜﺎران ،در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد ﮔﻨﺠﻬﺎﻳﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪاﻳﺪ آﻪ
از اﻣﻮال دزدی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺮازوهﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩاﻳﺪ11 .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ آﻪ ﻣﻦ آﺴﺎﻧﯽ
را آﻪ از ﺗﺮازوهﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ
ﺑﺒﺨﺸﻢ؟ 12ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺧﻮد را از
راﻩ ﻇﻠﻢ و زور ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩاﻧﺪ .هﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
دروﻏﮕﻮﻳﯽ ﻋﺎدت آﺮدﻩاﻧﺪ و ﺣﺮف راﺳﺖ از
دهﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﻧﻤﯽﺁﻳﺪ!
»13ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎهﺎﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺧﻮاهﻢ آﺸﻴﺪ14 .ﺧﻮراک ﺧﻮاهﻴﺪ ﺧﻮرد ،وﻟﯽ هﺮﮔﺰ
ﺳﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و هﻤﻴﺸﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺑﺮد .ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ذﺧﻴﺮﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاهﻢ داد15 .ﺧﻮاهﻴﺪ آﺎﺷﺖ ،وﻟﯽ درو
ﻧﺨﻮاهﻴﺪ آﺮد .از زﻳﺘﻮن ،روﻏﻦ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ
ﺧﻮدﺗﺎن از ﺁن ﺑﯽﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻧﮕﻮر را زﻳﺮ ﭘﺎ
ﻟﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ آﺮد ،وﻟﯽ ﺷﺮاب ﺁن را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ،
16زﻳﺮا از آﺎرهﺎی ﭘﻠﻴﺪ »ﻋﻤﺮی« ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﭘﺴﺮش
»اﺧﺎب« ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ .ﺷﻤﺎ از راﻩ و رﺳﻢ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاهﻢ
آﺸﻴﺪ .ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و ﻗﻮمهﺎ
از ﺷﻤﺎ ﻋﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ«.

ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ﭼﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ! ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪای
هﺴﺘﻢ آﻪ روی درﺧﺘﻬﺎ ﻣﻴﻮﻩای ﻧﻤﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ

ﺗﺎآﻬﺎ اﻧﮕﻮری ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽآﻨﺪ .هﻴﭻ اﻧﮕﻮر و اﻧﺠﻴﺮی ﺑﺮ
درﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ2 .هﻴﭻ ﺁدم ﺧﻮب و
ﭘﺮهﻴﺰآﺎری روی زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .هﻤﻪ ﻗﺎﺗﻠﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪء ﻗﺘﻞ ﻣﯽآﺸﻨﺪ3 .دﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن
ﺑﺮای ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ .ﺣﺎآﻢ و ﻗﺎﺿﯽ هﺮ
دو رﺷﻮﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ .ﺁدﻣﻬﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺷﻮﻩ
ﻣﯽدهﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی اﻳﺸﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽآﺸﻨﺪ4 .ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﻳﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ روز ﻣﺠﺎزات ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮا
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
5ﺑﻪ هﻴﭽﻜﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻜﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺖ و ﻧﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺴﺮت! 6زﻳﺮا در اﻳﻦ روزﮔﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر
اهﺎﻧﺖ ﻣﯽآﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد و
ﻋﺮوس ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺷﻮهﺮش دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽآﻨﺪ .ﺁری ،اهﻞ
ﺧﺎﻧﻪء ﺷﺨﺺ ،دﺷﻤﻨﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
7و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ .ﺻﺒﺮ ﻣﯽآﻨﻢ ﺗﺎ
ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دهﺪ .او دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاهﺪ
ﻓﺮﻣﻮد.

ﻧﺠﺎت ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
8ای دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻨﺪﻳﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﺑﻴﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﺎﺳﺖ! اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﯽ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد! 9وﻗﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد ،زﻳﺮا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻩاﻳﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم او در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﺮدﻩ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎم
ﺑﺪﻳﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ،در روﺷﻨﺎﻳﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد و ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﺠﺎﺗﺒﺨﺶ او ﺧﻮاهﻴﻢ
ﺑﻮد10 .ﺁﻧﮕﺎﻩ دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎﺳﺖ و از اﻳﻦ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻃﻌﻨﻪ زدﻩ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آﺠﺎﺳﺖ؟« ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ آﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻞ آﻮﭼﻪهﺎ
ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
11ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺷﻬﺮهﺎﻳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ12 ،و ﻗﻮم ﺗﻮ از ﺁﺷﻮر و ﻣﺼﺮ،
از ﻧﺎﺣﻴﻪء رود ﻓﺮات ،و از درﻳﺎهﺎ و آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎی

ﻣﻴﮑﺎﻩ
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دور دﺳﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺸﺖ13 .اﻣﺎ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺮدﻣﺸﺎن وﻳﺮان
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ء

14ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻴﺎ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺒﺎﻧﯽ آﻦ؛ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد
را رهﺒﺮی ﻓﺮﻣﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ را آﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎهﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺎن و ﺟﻠﻌﺎد هﺪاﻳﺖ آﻦ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺑﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﺷﻤﺎ را از اﺳﺎرت ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺁوردم ،ﻣﻌﺠﺰﻩهﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ آﺮد«.

16ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن آﺎرهﺎی او را ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ و از ﻗﺪرت
ﻧﺎﭼﻴﺰﺷﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺗﺮس دﺳﺖ ﺑﺮ دهﺎن
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺸﺎن آﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ17 .ﻣﺜﻞ ﻣﺎر
از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺧﺰﻳﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد.
18ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ را ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺗﻮ
ﮔﻨﺎهﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽﺁﻣﺮزی و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ داری رﺣﻢ آﻨﯽ19 .ﺑﻠﯽ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد .ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ را زﻳﺮ ﭘﺎهﺎی ﺧﻮد
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺧﻮاهﯽ آﺮد و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺧﻮاهﯽ
اﻓﻜﻨﺪ! 20ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻳﻌﻘﻮب وﻋﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮدی ﻣﺎ را
ﺑﺮآﺖ ﺧﻮاهﯽ داد و هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﺧﻮاهﯽ ﻓﺮﻣﻮد.

