ﻣﻼﮐ ﺑﺎب ۳
 ↵۱ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ» :ﻣــﻦ ﻗﺎﺻــﺪ ﺧــﻮد را ﻣﻓﺮﺳــﺘﻢ ﺗــﺎ راه را ﺑــﺮای ﻣــﻦ آﻣــﺎده ﺳــﺎزد .ﺳــﭙﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .آن ﻧﺒای ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪارش
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣآﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ«.
۲اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺎﻗﺖ آن روز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻗﺘ او ﻣآﯾﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﻮد؟
او ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺎزری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﭘﺎک ﻣﺳﺎزد.
۳او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺻﺎف ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺎک ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دل ﺻﺎف
ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۴ .آﻧﺎه ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﺎه ﻣﻦ ﺑﺮای داوری ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺑﺮﺿﺪ ﺟﺎدوﮔﺮان ،زﻧﺎﮐﺎران،
ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺧﻮرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﻠّﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن
و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻣﻦ ﻧﻤﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
ﻣﺠﺎزات دزدان
۶ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ای ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ.
۷ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺘﺎن از اﺣﺎم ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ ،وﻟ اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزم .ﺷﻤﺎ ﻣﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؟« »۸آﯾﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺧﺪا را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ؟ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادهاﯾﺪ «.ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ را
ﻓﺮﯾﺐ دادهاﯾﻢ؟« در ﭘﺮداﺧﺖ ده ﯾﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣآورﯾﺪ۹ .ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮا
ﻓﺮﯾﺐ ﻣدﻫﯿﺪ ↵۱۰ .دهﯾﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮراک ﮐﺎﻓ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر روزﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﻣﮔﺸﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را آنﭼﻨﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
داد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﻤﮔﺬارم ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻧﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ۱۲ .اﻗﻮام دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ
زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
وﻋﺪۀ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﻧﻨﺪهای ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ «.وﻟ ﺷﻤﺎ ﻣﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ؟« ۱۴ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ» :ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮرات او را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﺮا
در درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ؟ ۱۵ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻣﺘﺒﺮ
ﭼﻄﻮر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﺮان ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘّ ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺠﺎزات
رﻫﺎﯾ ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ«.
۱۶آﻧﺎه ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﻮش داد و

ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﭘﺲ در ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﮔﺎری ،اﺳﻢ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎم او را
ﮔﺮاﻣ ﻣداﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﻣﻌﯿﻦ ،اﯾﺸﺎن
ﻗﻮم ﺧﺎص ﻣﻦ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ آﻧﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪری ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد را ﻣﺑﺨﺸﺪ.
۱۸آﻧﺎه ﺑﺎر دﯾﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻮﮐﺎران و ﺑﺪﮐﺎران و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.

