
اورشلیم
ویران
میشود

586ق.م

اولینگروه
تبعیدیانبه
اورشلیمباز
میگردند
537ق.م

کاربازسازی
معبدآغاز
میشود

536ق.م

زکریانبیَحجَـّیو
میشوند
520ق.م

کاربازسازی
معبدبه
پایان

میرسد
516ق.م

مـالکـــی

آمارحیاتی:
هدف:

قومخدارامتوجهگناهانشانسازد
ورابطهشانراباخداترمیمکند.

نویسنده:
مالکی

مخاطبین:
قوم و اورشلیم، ساکن یهودیان

خدادرهمهجا
تاریخنگارش:

تقریــبًا430ق.م
زمینهتاریخی:

انبیای زکریا، و َحجَـّی مالکی،
دورانبعدازتبعیدبودندکهبرای
جنوبی( )حکومت یهودا مردم
نبوتمیکردند.َحجَـّیوزکریا
مردمراسرزنشکردهبودندکه
کوتاهی معبد بازسازی در چرا
ورزیدهاند.مالکیآنانرامتوجه
اینگناهشانساختکهنسبتبه
معبدبیاعتناشدهاندوعباداتشان

دروغینوناپاکاست.
آیاتکلیدی:

میفرماید: متعال قادر »خداوند
روزداوریمثلتنوریشعلهورفرا
میرسدوهمهاشخاصمغرورو
بدکاررامانندکاهمیسوزاند...اما
برایشماکهترسمرادردلدارید،
شفابخش پرتو با عدالت آفتاب
خودطلوعخواهدکردوشماشاد
وسبکبالمثلگوسالههاییکهبه
خیز و جست میروند، چراگاه

خواهیدنمود.«)1:4و2(.
شخصیتهایمهم:

مالکی،کاهنان
مکانهایمهم:
اورشلیم،معبد

میاندازد زمین به را گلدانی سهلانگاری سر از کسی
بر حد از بیش انگشتانکودکیخردسال میشکند؛ و
عروسکیفشارمیآوردوآنرامیشکند؛دستانتنومند
فردیخشمگینبرچیزیپالستیکیفشارآورده،آنرا
پارهمیکند.پاکسازییامرمتآنچهریختهیاخراب
شده،وقتوپولفراوانیمیطلبد،اماسنگینبهاترازآن
مرّمتروابطیاستکهازهمگسسته.بیوفایی،ناراستی،
سخنانکینهتوزانهوسوگندهایپایمالشدههمگیباعث
ازهمپاشیدنروابطظریفشخصیوواردآمدنجراحاتیاستکهبهاینآسانیها

نمیتوانمرمتشانکرد.اماازهمهغمانگیزتر،گسسترابطهباخدااست.
محبتخداعالیوکاملاست.اومحبتشرادرعملنشانمیدهد:برکاتوعطایای
فراوانبهمامیبخشد،هدایتمانمیکندوازمامحافظتبهعملمیآورد.اوخدایی
باوفااستوبهوعدههاییکهبهقومخاصخوددادهعملمیکند.اماآنانپیوستهو
لجوجانهاینخدایپرمحبترارّدمیکنند،عهدیراکهبااوبستهاندزیرپامیگذارند،
خدایاندیگررامیپرستند،وهرطوردلشانمیخواهدزندگیمیکنند.ازاینرو،

رابطهبینآنهاوخدافرومیپاشد.
امااینگسستترمیمناپذیرنیست.هنوزامیدباقیاست.خداقادراستآنچهراکه
گسستهوازهمپاشیده،شفابخشد،ترمیمکندوازنواحیانماید.اوآمادهبخشش

است،ومعنایفیضنیزهمیناست.
آری،ایناستپیاممالکی،نبیخدادراورشلیم.اوبایهودیان،اینقومبرگزیدهخدا،
ازنااطاعتیلجوجانهشانسخنمیگوید.اولبهسراغکاهنانمیرود)1:1-9:2(،وبعد
همازسرکشیونااطاعتیدیگرانسخنمیگوید)10:2-15:3(.قوماسرائیلنامخدا
رابیحرمتساختهبودند)6:1(،پرستششانراستیننبود)7:1-14(،دیگـرانرابه
گناهمیکشاندند)7:2-9(،فرامینخدارازیرپامیگذاشتند)11:2-16(،شرارتو
بدیرا»خوب«میخواندند)17:2(،دهیکوهدایاییراکهازآنخدابودبرایخود
نگاهمیداشتند)8:3-12(،ومغرورومتکبرشدهبودند)13:3-15(.رابطهآنهاباخدا
گسستهشدهبود،ومیبایستبهاینخاطرداوریومجازاتمیشدند.بااینحال،در
میاناینهمهشرارت،عدهاندکیکههمانمعدودباقیماندهوفاداربودند،همچناناز
خداپیرویمیکردندواوراحرمتمینهادند.وخداوعدهدادکهبرکاتشرابراین

افرادجاریسازد)18-16:3(.
اینهمهبیوفاییقطعًاوحشتناکاستوسزاوارمجازات،امادرپسآن،پیامامید
وامکانبخششنمایاناست.واینحقیقتبهزیباییدرفصلچهار،آیهدوبیان
شدهاست:»امابرایشماکهترسمرادردلدارید،آفتابعدالتباپرتوشفابخش
خودطلوعخواهدکرد،وشماشادوسبکبالمثلگوسالههاییکهبهچراگاهمیروند،

جستوخیزخواهیدنمود.«
کتابمالکیباوعدهظهور»رسولیدیگرشبیهایلیاینبی«بهپایانمیرسد.این
رسولتازه،بخششخداراازطریقتوبهوایمانبرایهمهمیسرمیسازد)5:4و6(.



استر
ملکه
ایران

میشود
479ق.م

خشایارشا
پادشاه
ایران

میشود
465ق.م

عزرابه
اورشلیم
میآید

458ق.م

نحمیابه
اورشلیم
میآید
445ق.م

مالکی
نبی

میشود
430ق.م

جنبهخاص:
شیوهای به مالکی ادبی سبک
استکهدرآنپیوستهسؤاالتیاز
سویخداوقومشعنوانمیشود

)بهعنوانمثالدر7:3و8(.

کتابمالکیپلیاستبینعهدعتیقوعهدجدید.بههنگاممطالعهاینکتاب،تصور
کنیداینپیغامخدابهقومشخطاببهخودشمااست.ببینیدبهراستیچقدرنسبتبه
خدامتعهدید،چقدرازرویصداقتاورامیپرستید،وزندگیتانچقدردرمسیراو
است؟آنگاهاجازهدهیدخدابامحبتوبخششخود،رابطهتانراباخودترمیمکند

وازنواحیاسازد.

تقسیمبندیکلی:

1-کاهنانگناهکار)9:2-1:1(
2-قومگناهکار)15:3-10:2(

3-معدودافرادوفادار)6:4-16:3(

مالکی،قوموکاهنانرابهاینخاطرکهنسبتبهعبادتخداسستو
بیاعتناشدهبودندومطابقکالمخدازندگینمیکردند،سختسرزنش
کرد.اگرکاهنانبهخداوفادارنبودند،چطورمیتوانستندمردمرارهبری
کنند؟آنانبهجایاینکهرهبرانروحانیمردمباشند،برایآنهاسنگ
لغزشبودند.اگرمرداِنقوماسرائیلزنانخودراطالقمیدادندوبازنان
بتپرستازدواجمیکردند،چطورمیتوانستندبرایفرزندانشاننمونه
خوبیباشندورهبریشانکنند؟رابطهآنانباخدادیگربرایشاناهمیت
چندانینداشت.مانیزآنگاهکهبهرابطهمانباخداآنطورکهبایدوشاید
بهانمیدهیم،میتوانیمباکنارگذاشتنعاداتگناهآلودخودومعطوف
ساختنفکروذهنمانبرخداوند،اینرابطهراتقویتکنیموهرروزه

بهترینهایخودرابرایخداکناربگذاریم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

آنگاهمحبتخدا حتی دارد، دوست را خود قوم خدا
کهنسبتبهاوبیاعتنایندیاازاونااطاعتی
او به که را کسانی میخواهد او میکنند.
وفادارندغرقدربرکاتسازد.آری،محبت

اوراپایانینیست.

ازآنجاکهخدابینهایتمارادوستدارد،
چنین است. متنفر القید زندگی و ریا از
آن نتواند خدا میشود باعث زندگیای
رابطهایراکهمیخواهد،باماداشتهباشد.
آنچهکهبهخدامیدهیمونحوهزندگیمان،
نشانمیدهدکهچقدردرمحبتماننسبتبه

خداازرویصداقتعملمیکنیم.

مالکیانگشتاتهامرابهسویکاهناندرازگناهکاهنان
آنان میسازد. محکوم را آنان و میکند
میدانستندخداازآنهاچهمیخواهد،وبااین
حال،قربانیهاییکهبهحضوراومیآوردند
ناشایستوبیارزشبود،خدمتشانازروی
و مغرور و تنبل افرادی و نبود، صداقت
بیمسؤولیتبودند.اینکاهنان،عبادتخدا

واجرایفرامیناوراسرسریمیگرفتند.

انحراف دچار خود مذهبی رهبران اگر
رهبری را مردم میتوانند چطور شوند،
و هستیم رهبر نوعی به همگی ما کنند؟
بنابراین داریم. عهده بر مسؤولیتهایی
هرگزازمسؤولیتهاییکهبردوشتاناست
معیار راحتطلبی نگذارید و مشوید غافل
زندگیتانشود.القیدیوغیرمسؤوالنهعمل
کردن،نااطاعتیازخدااست.خدارهبرانی

میخواهدکهامین،وفاداروصادقباشند.

قومازواقعهتبعیددرسعبرتنگرفتهبودندگناهمردم
بودند.مردان نداده انبیاگوش بهسخنان و
درکمالسنگدلیزنانباوفایشانراطالق
میدادندتابازنانجوانتِربتپرستازدواج
کنند.واینکاربرخالفاحکامخدابود،
زیراسرپیچیازدستوراودرموردازدواج
بود،وتعلیموتعّلمدینیفرزندانرانیزبه
را قوم دل غرور، اما میانداخت. مخاطره

سختکردهبود.

را خود بهترینهای که است شایسته خدا
بهحضورشبیاوریمواورابهبهترینوجه
ازدلوجان نهیمو عبادتکنیم،حرمت
باعث گناه اما باشیم. وفادار او به نسبت
خود واقعی وضعیت به نسبت که میشود
غرور ندهید اجازه بنابراین شویم. بیاعتـنا
مانعازآنشودکهوقتونیرو،پول،ازدواج

وخانوادهتانراهمگیتقدیمخداکنید.

محبتخدانسبتبهقوموفادارش،ازطریقآمدنخداوند
تمام اثباتمیرسد. به آمدنمسیحموعود
بهتحقق امیدهایقومتحترهبریمسیح
موعود، مسیح آمدن روز پیوست. خواهد
برایمعدودکسانیکهبهخداوفادارماندهاند
روزتسلیوشفا،وبرایآنانکهاورارد
کردهاند،روزداوریومجازاتخواهدبود.

قلب آمد، جهان این به که اول بار مسیح
تمامکسانیراکهبهاوایمانآوردندپاک
بازگردد، دومکه بار او طاهرساخت. و
کسانیراکهمغرور،القیدوبیتفاوتاندیا
برایآمدناوآمادهنیستند،رسواومحکوم
میتواند خدا حال، این با ساخت. خواهد
کسانیراکهنزداوآیندشفابخشدورابطه
گسستهشانراباخودترمیمکند.آری،همه
کسانیکهنزداوآیندمیتوانندازبخشش

اوبهرهمندگردند.



1ـکاهنانگناهکار)۹:۲-۱:۱(
محبتخدانسبتبهقومش

ایناستپیامخداوندكهبوسیلةمالكینبیبهاسرائیلدادهشد.1
2و3خداوندمیفرماید:»منشماراهمیشهدوستداشتهام!«

ولیشمامیگویید:»توچگونهمارادوستداشتهای؟«
خداوندمیفرماید:»منجدشمایعقوبرامحبتنمودم،هرچندالیقمحبت
نبود،وبهاینترتیبنشاندادمكهشمارادوستدارم،ولیعیسوراكه
برادرشبودردكردموسرزمینكوهستانیاوراویراننمودموآنراجای

شغالهایبیابانساختم.«
4شایدادومیهاكهفرزندانعیسوهستندبگویند:»مابرمیگردیموسرزمین
ویرانخودرادوبارهآبادمیكنیم.«ولیخداوندقادرمتعالمیگوید:»اگر
آنها»سرزمین ویرانشخواهمكرد.سرزمین دوباره من آبادكنند را آن
شرارت«خواندهخواهدشدومردمشانبه»قومیكهخداوندآنهاراهرگز

نمیبخشد«،مشهورخواهندگردید.«
5ایقوماسرائیل،وقتیباچشمانخودآنچهراكهخداونددرسراسردنیاانجام
میدهدببینید،خواهیدگفت:»براستیكهقدرتعظیمخداونددرآنسوی

مرزهایمانیزدیدهمیشود.«

1:1
اش1:13
زکر1:9

2:1
روم13:9

1:1
اش1:13
زکر1:9
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روم13:9

4:1
اش9:9

4:1
اش9:9

5:1
مز27:35؛10:58و11

میکا4:5

5:1
مز27:35؛10:58و11

میکا4:5
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از  پس است، عهدعتیق نبی آخرین که مالکی  1:1
َحجَـّی،زکـریاونحمـیا،یعنیدرحدودسال430ق.م،
تقریبًا معبد بازسازی زمان از میکرد. نبوت و موعظه
و شـور آن رفتهرفـته مردم و میگـذشت، قـرن یک
میدادنـد. دست از خدا عبـادت برای را سـابق اشتیاق
میکاه و ارمیا اشعیا، که هیجانانگیزی پیشگوییهای
دربـارهمسـیحموعودکردهبودنـدهیچیکعملینشده
سرخوردگی و یأس احساس مردم رو این از و بود،
میکردندوبیتفاوتشدهبودند.بسیاریازآنگناهانی
کهباعثشدهبوداورشلیمدرسال586ق.منابودشود،
هنوزدریهودارواجداشت.دراینمیان،مالکیازطریق
بهتصـویرکشــیدِنگفتگوییملموسوتکاندهندهبین
متوجه را ریاکار مردم قومسنگدلش،میکوشد خداو

گناهشانسازد.
2:1و3اولینپیغامیکهخداازطریقمالکیبرایمردم
داشتهام.« دوست همیشه را شما »من بود: این داشت
اگرچهاینپیامبهطورمشخصتنهادرمورداسرائیلبود،
پیامامیدیاستبرایهمهمردمدرتماماعصار.متأسفانه،
بسیاریازمردمدرموردحقیقیبودنمحبتخدابسیار

و سیاسی پیشرفت راصرفًا موفقیت ومالک بدبیناند
اقتصـادیمیدانند.ازآنجاکهدستگاهحکومتیاسرائیل
فاسدبودومردمنیزازلحاظاقتصادیفقیربودند،چنین
تصورمیکردندکهخداآنهارادوستندارد.اماآناندر
اشتباهبودند.خداتمامابناءبشررادوستدارد،زیراآنها
راخودآفریدهاست.منتهیپاداشابدیاوتنهامخصوص

کسانیاستکهبهاووفادارند.
2:1-5عبارت»عیسورا...ردکردم«،صرفًابدینمعنا
استکهخدایعقوبراانتخابکردتاازطریقاوقوم
اسرائیلومسیحموعودظهورکنند.پسمنظوراشارهبه
پدر عیسو داد اجازه خدا نیست. عیسو ابدی سرنوشت
بعدها ادومیان، یعنی قوم، این منتهی ملتیبزرگشود،
یکیازسرسختتریندشمناناسرائیلشدند.شرحاین
داستاندرپیدایش19:25-34و30:27-43آمدهاست.
وازآنجاکهخداتصمیمگرفتمردمدنیاراازطریق
یعقوبوقومیکهازنسلاوبودندبرکتدهد،همیشه
بهآنانتوجهیخاصداشت.امانکتهغمانگیزایناست
کهاینقومپسازآنکهخداآنهارابرگزید،تصمیم

گرفتنداوراردکنند.



خداقربانیهایناکاملراردمیکند
6خداوندقادرمتعالبهكاهنانمیفرماید:»پسر،پدرخودراوغالم،ارباب

خویشرااحتراممیكند.پساگرمنپدرشماهستماحتراممنكجاست؟
بیحرمت مرا نام اربابشماهستم،حرمتمنكجاست؟شما من اگر و
كردهاید.میگویید:»ماچگونهنامتورابیحرمتكردهایم؟«7شماهنگامی
ناممرابیحرمتمیكنیدكهقربانیهایناپاکرویقربانگاهمنمیگذارید.
را بیمار و لنگوكور 8حیوانات تحقیرمیكنید. مرا اینكارتان با بلی،
برایمنقربانیمیكنید.آیااینقبیحنیست؟اگرآنرابهحاكمخودهدیه

میكردیدآیااوآنرامیپسندیدوازشماراضیمیشد؟
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6:1ببخداکاهنانرامتهمکردبهاینکهحرمتاو
الگوی قوم برای روحانی لحاظ از و نمیدارند نگاه را
خوبینیستند.معبددرسال516ق.مبازسازیشدهبودو
مراسمعبادتیدرآنجااجرامیشد،منتهیکاهنانخدارا
بیداری بهطورشایستهعبادتنمیکردند.عزرایکاهن
روحانیعظیمیراسببشـدهبود،امابهزمـانمالکیکه
میرسیم،یعنیسالـهاپسازمرگعـزرا،میبینیممنصب
کهانتروبهزوالاست.عبادتخدادیگرآنپویاییو
شوروغیرتگذشتهرانداشت،وبیشترحرفهکاهنان

تصورمیشدتاپرستشقلبیخدا.
اینکهقربانیهای به اسرائیلرامتهمکرد 6:1-8خدا
او نام اینکار با اومیکنندو ناپاکومعیوبتقدیم
بهسانقربانیای باید ما رابیحرمتمیسازند.زندگی
زندهبرایخداباشد)رومیان1:12(.اگرتنهااززیادی
گناه نیز ما بدهیم، خدا به خود نیروی و پـول وقت،
اینپرستندگانراتکرارمیکنیمکهحاضرنبودندچیز
باارزشیبهخدابدهند.آنچهبهخدامیدهیم،نشاندهنده

احساسواقعیمانسبتبهاواست.
7:1و8اگرازدیدگاهیعملیبهقضیهنگاهکنیم،کاماًل

منطقیبودکهیهودیانبهترینحیواناترابرایخودشان
کنند. قربانی نمیخواستند، که را آنهایی و دارند نگاه
امااینقربانیهابرایخدابود،وخداشایستهاستکه
بهترینهایخودراتقدیماوکنیم.وقتیبهترینچیزهایمان
رابهاومیدهیم،بااینکاربهاواحتراممیگذاریمونشان
میدهیمکهبهاواعتمادداریمکهنیازهایمانرابرآورده
این باشد، بهاومیدهیمدرجهدو اماوقتیآنچه سازد.
معنااستکهخدادرزندگیماندردرجه بدان تلویحًا
دوماهمیتقراردارد.شمابهخداچهمیدهید؟آیامالک

دادنتان،رفاهطلبیومصلحتاندیشیاست؟
برای ناشـایست بهطرزی دالئـل این به مـردم  7:1و8
بودند، مصلحتاندیش )1 میگذراندند: قربـانی خدا
یعنیمیخواستنددرتقدیمقربـانیبهخداتاحدامکـان
یعنی بودند، سهلانگـار و القید )2 کنند؛ صرفهجـویی
خدا تقدیم چگونه قربانیهایشان که نمیدادند اهمیتی
میشود؛و3(یاغیونامطیعبودند،یعنیهرطوردلشان
میخواستقربانیمیکردند،نهمطابقآنچهخدادستور
احساس و نشاندهندهحالت آنها، دادن نحوه بود. داده

واقعیشاننسبتبهخدابود.

مالکی
مالکـیتقریـبًامقارن
سال430ق.مبهعنوان
یهودا مردم برای نبی
او نبــوتمیکـــرد.
آخریننبیعهدعتیق

است.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

مردم اما میگذشت، قرن یک تقریبًا معبد و اورشلیم شهر بازسازی زمان از
رفتهرفتهنسبتبهعبادتخداسستوبیاعتناشدهبودند.

رابطهمردمباخدابهعلتگناهگسستهشدهبودوازاینرومجازاتدرانتظارشان
بود.اماآنمعدودکسانیکهتوبهمیکردند،ازبرکاتخدابهرهمندمیشدندکه

وعدهفرستادنمسیحموعودنشاندهندهآناست.

پیامدهای غیرمسؤوالنه، و القید زندگی و خدا، به نسبت بیاعتنایی ریاکاری،
ویرانگریدارد.خدمتوعبادتخدابایدهموارهدرزندگیمادراولویتباشد،

چهدرحالحاضروچهدرابدیت.

هیچنبیبامالکیهمعصرنبود.



9»دعامیكنیدومیگویید:»خداوندا،برمارحمكن!خداوندا،لطفتوشامل
حالمابشود!«ولیوقتیكهچنینهدایاییمیآورید،چطورانتظاردارید

دعایشمارااجابتكنم؟«
را درها كاهنان، شما از یكی كاش »ای میفرماید: متعال قادر 10خداوند

میبستتاچنینهدایاییرویقربانگاهمنگذاشتهنشود.ازشماراضینیستم
وقربانیهایشمارانمیپذیرم.

11»ناممندرسراسرجهانبوسیلةمردمغیریهودمورداحترامقرارخواهد
گرفتوآنهابهاحترامناممنبخورخوشبوخواهندسوزانیدوقربانیهای
پاکتقدیمخواهندكرد.آریآنهاناممرابااحترامفراوانیادخواهندكرد.
زیرا مرانجسمیكنید، قربانگاه و بیحرمتمیسازید مرا نام 12ولیشما
بهخداوند برآنمیگذارید.13میگویید:»خدمتكردن معیوب حیوانات
كارمشكلوخستهكنندهایاست«،وازدستوراتمنسرپیچیمیكنید.
حیواناتدزدیدهشده،لنگوبیماربرایمنقربانیمیكنید.آیافكرمیكنید
منآنهاراازدستشماقبولخواهمكرد؟14لعنتبركسیكهبخواهدمرا
فریبدهدوباآنكهنذركردهقوچسالمیازگلةخودهدیهكند،حیوان
معیوبیبرایمنقربانینماید.منپادشاهعظیمهستمومردمدنیابایداسممرا

باترسواحترامیادكنند.«
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10:1کاهنانبهعنـوانواسطهبینخداومردم،وظیفه 
داشتندخصائلوصفاتالهیرامنعکسسازند.آنانبا
میشدند باعث ناپاک، و معیوب قربانیهای پذیرفتن
را قربانیهـایی چنین نیز خدا که کنـند تصور مردم
در اغلب مسیحی افرادی بهعنـوان نیز ما میپذیــرد.
نیز ما زیرا داریم، قرار کاهنـان این مشـابه وضعیتی
منعکسکننده خانوادهمـان اعضـای و دوستان بـرای
خدایـیم.آناندرموردصفاتالهیخداچهتصویریرا
درشمامیبینند؟اگرشمانیزگناهراسرسریبگیریدو
بیاعتناازکنارآنبگذرید،دستکمیازکاهنانزمان

مالکیندارید.
11:1درکتابمالکینیزبهمضمونیکهدرسرتاسر
»اسم میخوریم: بر است، شده تکرار مدام عهدعتیق
مندرسراسرجهانبوسیلهمردمغیریهودمورداحترام
قرارخواهدگرفت...آنهااسممرابااحترامفراوانیاد
همانا که داشت برگزیده قومی خدا کرد.« خواهند
یهودیــانبودندوازطریقآنهامیخواسـتتماممردم
همچنان نیز امروزه خدا دهد. برکت و نجـات را دنیا
میخواهددنیاراازطریققومخودبرکتونجاتدهد،

امااینکقـوماوراتمـامآنکسـانیتشکیلمیدهند
ایماندارند،چهیهودی،چهغیریهودی.قوم او به که
و خوشبو قربانی و مسیحیاناند، اکنون خدا برگزیده
پسندیدهمابرایخداوندهمانازندگیتازهایاستکه
درمسیحداریم)2قرنتیان14:2و15(.آیاحاضریدخود
رادراختیارخداقراردهیدتاشمارابرایبلندکردن
از اینمأموریت ببرد؟ نامخوددرمیانملتهابهکار
خانهخودتانودرمیانخویشانوهمسایگانتانآغاز

میشود.
13:1خیلیهافکرمیکنندپیرویازخداباعثمیشود
زندگیراحتوآسانتریداشتهباشند.آنچهآنانجستجو
است این واقعیت اما است. بیدردسر خدایی میکنند،
بینهایتدشوار اغلب معیارهایخدا مطابق کهزیستن
وطاقتفرسااست.اوممکناستمارابهداشتنیک
زندگیتوأمبافقرودردورنجفراخواند.امااگرخدمت
بهخدابرایمابیشازهرچیزدیگراهمیتداشتهباشد،
با مقایسه در دهیم ازدست باید آنچه دیدکه خواهیم
آنچهبهدستخواهیمآورد،یعنیزندگیجاودانباخدا،

هیچارزشیندارد.



خدابهکاهنانخودهشدارمیدهد

ایكاهنان،بهایناخطارخداوندقادرمتعالگوشدهید:2
»اگرخودرااصالحنكنیدوناممرااحترامننمایید،شماراشدیدًامجازات
خواهمكرد،وبجایاینكهشمارابركتدهم،شمارالعنتخواهمنمود.درواقع
ازهمینحاالشمازیرلعنتهستید،زیرااوامرمرادردلخودجاینمیدهید.

3»فرزندانشماراتنبیهمیكنموسرگینحیواناتیراكهبرایمقربانیمیكنید
بهصورتتانمیپاشموشمارامثلسرگینبیرونمیاندازم.4آنگاهخواهید
قوانینو تاشمارابسوی بهشماكردم ایندلیلچنیناخطاری به فهمید
دستوراتیكهبهجدتانالویدادهبودم،بازگردانم.5هدفازاینقوانیناین
بودكهبهكاهناننسلالویحیاتوآرامشببخشدتاایشانبااجرایآنها
نشاندهندكهاحتراموترسمرادردلدارند.6كاهناننسلالویقوانین
حقیقیرابهقومتعلیممیدادند.نهدروغمیگفتندونهتقلبمیكردندبلكه
ازراههایمنپیروینموده،آنچهراكهراستبودبعملمیآوردند.آنها

توانستندبسیاریراازراههایگناهآلودبازگردانند.
زیرا بشناسند، را خدا بتوانند مردم تا دهند تعلیم را قوانین باید 7»كاهنان
كاهنانسخنگویانخداوندقادرمتعالهستندومردمبایدبرایراهنماییپیش
آنهابیایند؛8ولیشماراههایخداوندراترکكردهایدوباراهنماییهایخود
بسیاریراازراهراستمنحرفساختهاید.شماقوانینكاهنانراشكستهاید.
9بنابراین،منشمارادرنظرمردمپستوخوارمیگردانم،زیرااحكاممرا

نگهنمیداریدودراجرایقوانین،انصافرارعایتنمیكنید.«
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1:2و2وقتیخداازمامیخواهدناماوراجاللدهیم، 
منظورشایناستکهاورابپرستیم.ومنظورازپرستیدن
خدانیزایناستکهاعترافکنیماوخدایقادرمطلق،
با و است کامل او فقط است؛ زمین و آسمانها خالق

محبتکاملخود،بهسراغبشرگناهکارمیآید.
نظرخدا 1:2و2کاهنانچیزهاییراکهبینهایتدر
طریق از بارها خدا هرچند نمیگرفتند، جدی بود مهم
کالمشاینچیزهارابهآنانیادآوریکردهبود.شما
خدا برای همه از بیش چیزهایی چه میفهمید کجا از
مهماست؟اوراباتمامیدل،جانوقّوتخوددوست
او آنچه به که است معنا بدان این .)5:6 )تثنیه بدارید
درکالمشمیگــویدگوشفرادهیدوآنگاهباتمامی
دل،فکروارادهخودتصمیمبگیریدبهآنچهاومیگوید
عملکنید.وقتیخدارادوستمیداریم،کالماوبهسان
چراغینورانیمارادراعمالروزانهمانهدایتمیکند.
کاهنانزمانمالکیخدارادوستنداشتند،وبههمین

جهتنمیدانستندخواستاوچیست،واهمیتیهمبهاین
موضوعنمیدادند.

الویان، نام. همین به بود قبیلهای مؤسس الوی  4:2
نخستدرخیمهعبادتوآنگاهدرمعبد،بهخدمتخدا
مشغولبودند.اینقبیلهکاماًلوقفخدمتبهخدابودو

بهاینکاراختصاصیافتهبود)اعداد54-47:1(.
7:2و8مالکیازکاهنانخشمگینبودزیراکالمخدارا
نمیدانستند،وایـنعدمآگاهیسببشدهبودقومخدارابه
بیراههبکشند.ناآگاهیآنانتعمدیوغیرموّجهبود.شبانان
ورهبرانقومخدابایدکالمخدارابدانند،یعنیبایدبدانند
اینکالمچهمیگوید،معنایآنچیست،وبرایزندگی
روزمرهچهکاربردیدارد.شماچهمقدارازوقتخودرا

بهمطالعهوفراگیریکالمخدااختصاصمیدهید؟
بانفوذ و افرادسرشناس بودند داده اجازه کاهنان 9:2
شریعتخدارازیرپابگذارند.آنانچنانبهحمایتاین
افرادمتکیبودندکهجرأتنداشتنددرموردگناهانشانبه



2ـقومگناهکار)۱۵:۳-۱۰:۲(
تقلبدراورشلیم

آفریده خدا یک بوسیلة ما همگی آیا نیستیم؟ پدر یک از ما همة 10آیا
نشدهایم؟پسچرابهیكدیگرخیانتمیكنیموعهدیراكهخداباپدران
مابستمیشكنیم؟11مردمیهودا،دراورشلیمودرسراسرخاکاسرائیلبه
خداخیانتورزیده،گناهبزرگیمرتكبشدهاند،زیرامردانیهوداباگرفتن
زنانبتپرست،خانةمقدسومحبوبخداوندراآلودهكردهاند.12خداوند
تمامكسانیراكهچنینكردهاندخواهكاهنباشند،خواهغیركاهن،ازقوم

خوداسرائیلاخراجخواهدكرد.
خداوند دیگر زیرا میكنید، پر خود اشكهای با را خداوند قربانگاه 13شما
هدایایشمارانمیپذیردوبركتیبهشمانمیدهد.14میگویید:»چراخداوند
ماراترکكردهاست؟«دلیلشاینستكهشمابههمسرتانكهدرجوانیبا
ویپیوندوفاداریبستهبودید،خیانتكردهایدوخداوندكهشاهداینپیوند
بوده،خیانتشمارادیدهاست.15خداوندشمارابایكدیگرپیونددادوشمادر
نظراویکتنشدید.حال،خداازشماچهمیخواهد؟اومیخواهدكهفرزندان

خداشناسداشتهباشید.پسمواظبباشیدكهبههمسرخودخیانتنكنید.
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آنانهشداردهند.آیادرکلیسایشمانیزکسانیهستند 
کهآزادانهخطامیکنندبدونآنکهکسیازآنهاانتقاد
کند؟درکلیسابینهیچکسنبایدبهسببثروتیامقام
وموقعیتشتبعیضقائلشد.بگذاریدمعیارهایتانهمانی
گروهی از هرگز  است. آمده خدا کالم در که باشد
خاصجانبدارینکنیدوبااینکارخودرادرنظرخدا

خواروحقیرنسازید)ر.ش.یعقوب4-1:2(.
میدادند نشان خود خانههای در مردم  16-10:2
علنًا که است درست شدهاند. بیوفا خدا به نسبت که
نمیگفتندمنکرخدایند،اماطوریزندگیمیکردندکه
داشت رواج بهشدت طالق ندارد. وجود خدایی گویی
میدادند. طالق را زنانشان تنّوع محض صرفًا مردان و
کاری هر میتوانند گویی که میکردند رفتار طوری
دلشانمیخواهدانجامدهندوکسینیستکهمجازاتشان
کند.مانمیتوانیمرابطهباخداراجدایازبقیهجنبههای

زندگیمانبدانیم.اوبایدخداوندکلزندگیمانباشد.
اتمامبازسازیمعبدوتکمیل از 11:2و12مردمپس
دیوارهایشهر،ازاینکهمیدیدندپیشگوییهایگذشته
انبیارفتهرفتهتحققمییابدبههیجانآمدند.امابهمرور
زمان،آنچهدرموردنابودیدشمنانخداوآمدنمسیح
مردم نتیجه در و نشد عملی بود پیشگوییشده موعود
و سست خدا احکام از اطاعت به نسبت شده، دلسرد

گناهانی به بهتدریج سهلانگاری این شدند. سهلانگار
زشتانجامید،کهازدواجبابتپرستانازجملهآنهابود.
قوم به گناهی چنین مورد در پیشتر نیز نحمیا و عزرا

هشداردادهبودند)عزرا9و10؛نحمیا31-23:13(.
14:2مردمازوضعیتبدخودمینالیدندوحالآنکه
میکنند سعی اغلب مردم بودند. خودشان اصلی مقصر
دیگرانرامقصرجلوهدهندتاکمتراحساسگناهکنند.
مشکل دچار وقتی نمیکند. دوا را دردی کار این اما
میشوید،اولخودتانراتفتیشکنید.آیااگررفتارو

رویهتانراعوضکنید،مشکلبرطرفنخواهدشد؟
را زنانخود بودندکه درآنزمانمردها 14:2و15
میشدند بیوفا خود زن به نسبت آنان میدادند. طالق
وطالقشانمیدادندتابازنانجوانترازدواجکنند.وبا
اینکار،پیوندبینزنوشوهرراکهخدامقررداشته
بود)آندوازاینپسیکخواهندبود(،ونیزهدفاز
چنینپیوندیرا)کهتربیتکردنفرزندانیخداشناس
بود(نادیدهمیگرفتند.مرداننهتنهابهزنانشانخیانت
میکردند،بلکهنسبتبهپیوندشانباخداوهدفروحانی

چنینرابطهاینیزبیاعتنابودند.
15:2و16منظورازاینجملهکه»مواظبباشیدبههمسر
خودخیانتنکنید«ایناستکهنسبتبهعهدازدواجتان
قومخود با بهعهدیکه باشیدکهخدا همانقدروفادار



16خداوند،خدایاسرائیلمیفرماید:»منازطالقنفرتدارم،ونیزازاینكه

كسیظلمراهمچونجامهبهتنكند.پسمواظبروحهایخودباشیدواز
خیانتبپرهیزید.«

17شماباحرفهاییكهمیزنیدخداوندراخستهكردهاید!
میپرسید:»باكدامحرفها؟«

بااینحرفهاكهمیگویید:»خداییكهبهانصافداوریمیكندكجاست؟
مثلاینكهاوبدكارانرادوستداردوازآنهاراضیاست!«

آمدنخداوند

خداوندقادرمتعالمیفرماید:»قاصدخودرامیفرستمتاراهرابرای3
منآمادهكند.سپسخداوندیكهانتظارشرامیكشیدناگهانبه
خانةخودخواهدآمد.آنرسولیكهشمامشتاقدیدارشهستیدخواهدآمد

وعهدمرابهشمااعالنخواهدكرد.«
وكیستكه باشد؟ داشته را او مقابل در ایستادن یارای 2اماكیستكه
بتواندآمدنشراتحملكند؟زیرااوهمچونآتشسوزانیاستكهفلزرا
تصفیهمیكندومثلصابونیاستكهكثیفترینلباسهاراپاکمیكند.
3اومانندكسیكهفلزراتصفیهمیكندكاهنانراهمچونطالونقرهپاک
خواهدكردتاآنهابادلپاکهدایارابهخداوندتقدیمكنند.4آنگاهمثل
گذشته،خداوندازهدایاییكهمردمیهوداواورشلیمبرایشمیآورندخشنود

خواهدشد.
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بستپایبندووفاداراست.الزماستزنوشوهردررابطه
زناشوییهمیشهآنشورزمانازدواجراحفظکنندتااز
اینطریقتعهدشانرازندهنگاهدارندوازمصاحبتباهم
لذتبرند.شورواشتیاقآنهاصرفًابایدمعطوفیکدیگر

باشد.
را مردمچطورحقایق اینکهمیدید از خدا 6:3-17:2
وارونهجلوهمیدهندخستهشدهبود.اوقصدداشتآنانیرا
کهمیگفتند»چونخداسکوتکردهالبدبااعمالشانموافق
است«،بهشدتمجازاتکند.نیزبرآنبودکهکسانیرا
کهایمانیدروغینداشتندتنبیهکند.پطرسرسولنیزبهما
هشدارمیدهدکهبهتراستباعیسیمسیحآشناشویمتادر

برابرچنینتوهماتیمصونبمانیم)2پطرس18-15:3(.
1:3دراینآیهازدوقاصدیاپیامآورسخنبهمیانمیآید.
اولیرامعمواًلیحیایتعمیددهندهمیدانند)متی10:11؛
لوقا27:7(.امامنظورازقاصددوم،عیسییعنیهمانمسیح

موعوداستکههممالکیوهمیحییتعمیددهندهراهرا
برایشهموارساختند.

3:3درفرایندتصفیهفلزات،فلزخامراآنقدرباآتش
حرارتمیدهندتاذوبشودوناخالصیهابهسطحفلز
حاصل، و میدارند بر را ناخالصیها این آنگاه بیاید.
اگر است. صیقلیافته و صاف سطحی با خالص فلزی
فلزحرارتنمیدیدوذوبنمیشد،تصفیهنیزصورت
فلزجدا ازسطح ناخالصیها هنـگامیکه نمیگــرفت.
میشود،تصویرفردتصفیهگربرسطحصافوصیقلی
است. طور همین نیز ما مورد در مییابد. انعکاس فلز
وقتیخداماراپاکوخالصمیسازد،کسانیکهدر
اطرافماهستندرفتهرفتهخواهندتوانستتصویرخدارا
درزندگیمانببینند.خدامیگویدکهرهبران)دراینجا
الویان(بایدبهویژهبرایانجاماینفرایندخالصسازیدر

زندگیشانآمادهباشند.



5خداوندقادرمتعالمیفرماید:»منبرایداوریبهمیانشماخواهمآمدوبضد

بدكارانشهادتخواهمدادیعنیبضدجادوگران،زناكارانودروغگویان،
بضدتمامكسانیكهحقكارگرانخودرانمیدهند،وكسانیكهبهبیوه

زنان،یتیمانوغریبانظلممیكنندوازمننمیترسند.«

قومخداازاومیدزدند
6خداوندقادرمتعالمیفرماید:»منخداوندیتغییرناپذیرهستم.بههمیندلیل

استكهشما،اینسلیعقوب،تابحالازبیننرفتهاید.7هرچندشماهممثل
پدرانخودازاحكاممنسرپیچینموده،آنهارابهجانیاوردهاید،ولیاینک
بسویمنبازگشتنماییدومنشماراخواهمبخشید.میگویید:مگرماچه

كردهایمكهبایدبازگشتكنیم؟
8»آیاكسیازخدادزدیمیكند؟ولیشماازمندزدیكردهاید!

»میپرسید:مقصودتچیست؟
»مقصودمدهیکهاوهدایاست.9ایقوماسرائیل،همةشماملعونهستید،
زیراازمالمنمیدزدید.10دهیکداراییخودرابطوركاملبهخانةمن
امتحانكنیدو اینترتیبمرا به باشد. تاخوراکكافیدرآنجا بیاورید
ببینیدچگونهروزنههایآسمانرابازمیكنموشماراازبركاتخودلبریز
میسازم!11منحشراتوآفاترااززمینشمادورمیكنمتامحصولتاناز
بیننرودوتاكستانهایتانمیوةفراوانبدهند.12همةقومهاشماراخوشبخت

خواهندخواند،زیراصاحبسرزمینیباصفاخواهیدبود.«
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ازدادن  قوممیخواهدکه از 6:3-12مالکیمصرانه
است خدا به متعلق که را آنچه و نروند طفره دهیک
برایخودنگاهندارند.نظامدهیکدرزمانموسیآغاز
این از قسمتی .)22:14 تثنیه ؛ 34-30:27 )الویان شد
از نداشتند اجازه آنان زیرا میرسید، الویان به دهیک
خودزمینیداشتهباشند)اعداد20:18و21(.امادرزمان
خدا به که کسانی از حمایت جهت دهیک مالکی،
الویان رو این از و نمیرفت، بهکار میکردند خدمت
مجبوربودندبرایتأمینمعاشخودکارکنند.ماهرچه
داریمازآِنخدااست،بنابراینوقتیحاضرنیستیمبخشی
ازآنچهراکهاوخودبهمادادهبهاوبازگردانیم،درواقع
ازاومیدزدیم.آیاشماخودخواهانهبهتمامآنچهبهشما
دادهشدهچنگمیزنید،یااینکهحاضریدقسمتاولآن

راجهتگسترشملکوتخدابهاوبازگردانید؟
7:3ظاهرًاصبرخداراپایانینیست!مردمدرتمامطول
تاریخپیوستهازفرامینخداسرپیچیکردهوحتیاورا
بهتمسخرگرفتهاند،وبااینحالاوبازآمادهاستآنها

رابپذیرد.امامردمدراینجاچنانجسوروگستاخشدهاند
کهبهخودجرأتداده،میگویندکههیچگاهازاحکام
خداسرپیچینکردهاند!بسیاریازمردمهدیهبخششو
احیاراردکردهاندزیراحاضرنبودهاندگناهانخودرا
بپذیرند.شماازاینگونهافرادپیروینکنید.خداحاضر
خوب را شرارت و بدی هرگز اما ببخشد، را ما است

نخواهدخواند.
8:3-12مردمزمانمالکی،دستورخدامبنیبردادن
نادیدهمیگرفتند.ممکن بهمعبدرا دهیکدرآمدخود
استازاینمیترسیدندکهآنچهرابهزحمتبهدست
آوردهاندازدستبدهند،امادراینموردسختدراشتباه
بودند،زیراخداوندفرمودهاست:»بدهیدتابهشماداده
شود«)لوقا38:6(.بههنگامدادن،بایدتوجهداشتهباشیم
کهبرکاتیکهخداوعدهاشرادادههمیشهجنبهمادی
نداردوممکناستبهطورکاملبررویاینزمینتجربه
نشود،امادرزندگیآیندهقطعًاازاینبرکاتبرخوردار

خواهیمشد.



او به اوسخناندروغگفتهاید؛ولیشما 13خداوندمیفرمایدكهشمابضد

میگویید:»بضدتوچهگفتهایم؟«
14و15گفتهاید:»عبادتخداواطاعتازاوبیفایدهاست.چرابرایاعمالمان

بایدبهحضورخداوندبرویمواظهارپشیمانیكنیم؟ببینیدچطورآدمهای
متكبرخوشبختزندگیمیكنندوبدكارانكامیابمیشوندوباوجوداینكه

مرتكباعمالزشتمیشوندخداآنهارامجازاتنمیكند!«

3-معدودافرادوفادار)۶:۴-۱۶:۳(
گفتگو به یكدیگر با داشتند، دل در را خداوند ترس كه كسانی 16آنگاه
نشستندوخداوندبهگفتگویآنانگوشدادوسخنانایشانراشنید.سپس
دركتابیكهدرحضورخداوندبوداسامیكسانیكهترسخداوندرادردل
داشتندوناماوراگرامیمیداشتند،نوشتهشد.17خداوندقادرمتعالمیفرماید:
و بود خواهند من خاص قوم آنها كردهام، تعیین من كه روزی آن »در
همانطوركهیکپدر،پسرمطیعخودرامیبخشد،مننیزایشانراخواهم
بخشید.18آنگاهخواهیددیدكهخدابااشخاصخوبوبد،باخدمتگزاران

خودوآنانیكهاوراخدمتنمیكنند،چگونهرفتارمیكند.«

روزعظیمداوریخداوند

خداوندقادرمتعالمیفرماید:»روزداوریمثلتنوریشعلهورفرا4
میرسدوهمةاشخاصمغروروبدكاررامانندكاهمیسوزاند.آنها

ماننددرختتاریشهخواهندسوختوخاكسترخواهندشد.
2»امابرایشماكهترسمرادردلدارید،آفتابعدالتباپرتوشفابخش
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13:3-15اینآیاتبهنگرشغرورآمیزمردمنسبتبه 
خدامیپردازد.وقتیمیگوییم»عبادتخداچهفایدهای
چه من  برای خدا »عبادت میگوییم واقع در دارد؟«
خودخواهانه کاماًل انگیزهمان بنابراین دارد؟« فایدهای
است.سؤالماندرواقعبایداینباشد:»عبادتچهفایدهای
این به صرفًا بپرستیم را خدا باید ما دارد؟« خدا برای

خاطرکهاوخدااستوسزاوارپرستش.
16:3کتابیادفتریادگاریکهدراینجاازآنصحبت
میشودخواهواقعیباشدخواهتمثیلی،منظوراصلیاین
استکهخداهمیشهکسانیراکهنسبتبهاووفادارندو
اورادوستمیدارندوحرمتمینهندوازاومیترسند،

بهیادخواهدآورد.
تنوری آتِش بهسان خدا غضب داوری، روز در  2:4
شعلهوربرشریرانفرودخواهدآمد)1:4(،امااوبرای

کسانیکهدوستشمیدارندوازاواطاعتمیکنند،مانند
گرمایشفابخشآفتابخواهدبود.یحیایتعمیددهنده
کسانی بر نور مسیح، آمدن با که کرد پیشگویی
کرد خواهد طلوع میبرند بهسر گناه تاریکی در که
مکاشفه23:21و24 و اشعیا20:60 در .)79-76:1 )لوقا
میخوانیمکهدرشهرمقدسخدادیگربهنوراحتیاجی

نیست،زیراخداخودنوراست.
امیداست. از اینآخرینآیاتعهدعتیقآکنده  2:4
زندگیکنونیهرقدرهمکهدشوارونومیدکنندهباشد،
آیندهدردستخدااستواوهمهچیزرااحیاخواهدکرد.
ماکهخدارادوستداشتهایموبهاوخدمتکردهایم،
مشتاقانهدرانتظارشادیوبرپاییجشنیباشکوهمیباشیم.
مادامکهدرزندگیخودبهخدااعتمادداشتهباشیم،این

امیدبرایآیندهمتعلقبهمااست.



خودطلوعخواهدكرد،وشماشادوسبكبالمثلگوسالههاییكهبهچراگاه
میروند،جستوخیزخواهیدنمود.3درآنروزیكهمنتعیینكردهام،

بدكارانرامثلخاكسترزیرپایخودلهخواهیدكرد.
4»دستوراتوقوانینیراكهبركوهسیناتوسطخدمتگزارخودموسیبههمة

قوماسرائیلدادمبهیادداشتهباشیدوازآناطاعتكنید.
5»پیشازفرارسیدنروزبزرگوهولناکداوریخداوند،منرسولیشبیه
بهم دوباره را فرزندان و پدران دلهای 6او میفرستم. برایشما نبی ایلیای
نزدیکخواهدكردواینباعثخواهدشدكهمنسرزمینشماراویران

نكنم.«
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بهموسی  ایناحکامکهدرکوهحوریب)سینا(  4:4
دادهشد،شالودهحیاتمدنیواخالقیومذهبیقوماست
)خروج20؛تثنیه5:4و6(.مانیزامروزهبایدکماکاناز
ایناحکامپیرویکنیم،زیرابرایتمامنسلهاکاربرد

دارد.
بود تاریخ انبیـای بزرگـترین از یکی ایلـیا  5:4و6
)سرگذشتاودر1پادشاهان17تا2پادشاهان2آمده
است(.پسازوفاتمالکی،صدایانبیایخدابهمدت
چهارصدسالخاموشماند.اماپسازآنپیامریمیآمد
شبیهایلیا،تاظهورمسیحرانویددهد)متی10:17-13؛
لوقا17:1(.ایننبی،یحیایتعمیددهندهبود.اومردمرا
فراخواندتاازگناهانخودتوبهکنند،وبدینترتیب
قلبآنانرابرایپذیرفتنعیسیمسیحآمادهکرد.این
عین در هم و میشد، اتحاد و نزدیکی باعث هم امر
حالبرکسانیکهحاضرنبودندازگناهانشانبازگردند

داوریخدارانازلمیساخت.
6:4مالکیدرموردپیرویازخدا،رهنمودهایعملی
ارائهمیدهد.میگویدخداشایستهاستکهبهترینهای
خودرابهاودهیم)7:1-10(،بایدحاضرباشیماشتباهات

خانوادگی زندگی برای )1:2و2(، کنیم اصالح را خود
اولویتقائلشویم)13:2-15(،اجازهدهیمخدازندگی
ماراتصفیهوپاکوخالصسازد)3:3(،ودهیکدرآمد
خودرابهاوبدهیم)8:3-12(.نیزنبایداجازهدهیمغرور

جاییدرزندگیماداشتهباشد)15-13:3(.
مالکیدرپایانپیامهایش،بهروزعظیمداوریاشاره
میکند.اینروزبرایکسانیکهبهخداوفاداربودهاند،
روزشادیوآغاززندگیابدیدرحضورخداخواهد
نادیدهگرفتهاند،»مثلکاه اماکسانیکهخدارا بود.
مردم به آنکه برای خدا .)1:4( شد« خواهند سوزانده
کمککندخودرابرایاینروزآمادهسازند،یکنبی
تعمیددهنده یحیی همان )که فرستاد خواهد ایلیا شبیه
باشد(.اوراهرابرایعیسی،یعنیمسیحموعود،هموار
خواهدساخت.درآغازعهدجدید،ایننبیرامیبینیم
کهمردمرافرامیخواندازگناهانخودتوبهکنندو
به نسبت تعهدی چنین الزمه گردند. باز خدا بهسوی
خداایناستکهدرزندگیازخیلیچیزهاصرفنظر
خواهد را آن ارزش پایان در که مطمئنیم اما کنیم،

داشت.


