
 

ميكاه
 
، مانند ساير  ميكاه.   است  شده نوشته.  م.  ق 722 در  اسرائيل  ی شمال  حكومت  از سقوط پيش  ی آم  آتاب اين

 در  دهد آه  یخبر م  یا  از آينده  حال گويد، اما در عين ی م  سخن  اسرائيل  برضد گناهان  آتاب انبيا، در اين
 . خواهد شد  قومش  حال  شامل خدا  برآت آن

از   یاز فقرا و سرپيچ  یآش ، بهره یپرست  بود از بت  عبارت ساخت ی م  خدا را خشمگين آه  یگناهان
   دشمنان ، بدست يهودا و اسرائيل  ی، پايتختها  و سامره  اورشليم آند آه یم  ی پيشگوي ميكاه.  خداوند دستورات
 . خواهند شد ويران

 موعود  مسيح. گويد ی م  بشر نيز سخن نجات  ی خداوند براء از نقشه ، ميكاه ک تصوير تاري ين ا در مقابل
 تولد   محل  آه است  یا ی تنها نب ميكاه.  اجرا درآورد ، به  آرده  خدا طرح را آه  ی نجاتء خواهد آمد تا نقشه

 .   است آرده  ی را پيشگوي مسيح
آنند  ی م  توبه را آه  یبيند، اما او آسان ی خود را م  قوم  خداوند گناهان هرچند آند آه یم  ی يادآور ميكاه
 را   گناه  آه  تو نيست مثل  یخداوندا، خداي«: گويد ی م چنين 18 :7  ميكاه. بخشد ی را م  دارد و آنان دوست
  رحم  ی دار  دوست ون، چ یمان ی نم و تا ابد خشمگين  یآمرز ی خود را م  قوم  بازماندگان تو گناهان. ببخشد

 ». یآن

  و آحاز و حزقيا، يوتام   سلطنت  دوراندر
 ء  را در باره  پيام  يهودا، خداوند اين پادشاهان

 . داد  مورشتی  ميكاه  رؤيا به ، بصورت  و سامره اورشليم
  
   و اورشليم  سامره مجازات

   گوش  زمين  ساآنانء همه  یا! ها بشنويد  قوم تمام  یا2
   خود بضد شما شهادت  مقدس خداوند از خانه! دهيد
 .دهد یم
  خود را در آسمان  ی فرمانرواي خداوند تخت  کاين3
. آيد ی م  زمين  و از فراز آوهها به نموده  کتر

شوند و مانند  ی م  آب  موم  مثل آوهها در زير پاهايش4
 .گردند ی سرازير م  دره  از بلنديها به سيل

   و يهودا اتفاق  اسرائيل  مردم  گناهان  اينها بسبب تمام5
   را آه  و اورشليم  سامره  و ظلم پرستی بت. افتد می

 .  است  و يهودا هستند، پر ساخته  اسرائيل پايتختهای
   را بصورت شهر سامره«: فرمايد یخداوند م6

 شيار   را چنان ؛ آن آورم یدرم  کاز خا  یا توده
  ده استفا  انگور از آن آشت  ی برا  بتوان  آه آنم یم

،   نموده  را خراب آن  یها حصار و قلعه. آرد
 . شود  نمايان  تا بنيادش ريزم ی م  دره  را به سنگهايش

   آن ءآراسته  یها  خرد خواهند شد و بتكده  بتهايش تمام7
   آشيده  آتش  به  شده  ساخته پرستان بت  ی از هدايا آه

 ».خواهند شد
 

   و ماتم گريه
   زوزه  شغال ، مثل گيرم ی م و ماتم  آنم ی م  گريه من8
 و  از غصه.  آنم ی م  و مانند جغد شيون آشم یم

،  روم ی م  راه  عريان  و تن برهنه  یبا پا  یسرافكندگ
.  شفا يابد  آه  عميقتر از آنست  من  قوم  زخم چون9

   ايستاده  آماده اورشليم  یها دروازه  کخداوند نزدي
 . آند ت مرا مجازا  تا قوم است

 آنجا   نگوييد و مگذاريد اهالی*  شهر جت  را به اين10

                                                 
  میبازی با کلمات ديده 15 الی 10در اصل عبری در آيات    *

اسم هر شهر و مطلبی که در مورد آن شهر و بين , شود
, است» گفتن«به معنی » جت«: داردای وجود  آمده رابطه

به معنی » شافير«, » خاکء خانه«معنی به » عفره بيت«
بيت «, »بيرون آمدن«به معنی » صعنان«, »زيبا«

ی به معن» ماروت«, » پهلويیءخانه«به معنی » ايصل
مورشت «, »)اسبان(گروه «به معنی » الکيش«, »تلخی«

به معنی » اکذيب«, »عروس جت«به معنی » جت
 .»مسلط«به معنی » مريشه«, »فريب«
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   از شدت عفره  بيت  ساآنان ای!  شما را بشنوندء گريه
 شافير  مردم11!  بغلطيد  در خاک درد و شرمندگی

  اهالی. شوند  می  برده  اسارت  به  و سرافكنده عريان
. ايند بي  بيرون هايشان آنند از خانه  نمی  جرأت صعنان
   را بشنويد، بدانيد آه ايصل  بيت  مردم  ماتم  صدای وقتی

  جهت  بی  ماروت ساآنان12.   نيست در آنجا پناهگاهی
 خداوند بضد   هستند، چون  بهتری در انتظار روزهای

   در انتظار ايشان  و مرارت  و تلخی  برخاسته اورشليم
 . است

  های  عرابه نبر سريعتري!  بشتابيد  الآيش  مردم ای13
 شهر   شما اولين ، فرار آنيد، چون خود سوار شده
 آرديد   را دنبال  اسرائيل پرستی  بت  گناه يهودا بوديد آه

 . شديد  ساير شهرها سرمشق و برای
  ی خداحافظ  جت  يهودا، با شهر مورشت مردم  یا14

  شهر اآذيب.   نيست  آن نجات  یبرا  یآنيد، زيرا اميد
  مردم  یا15 .  است  را فريفته  اسرائيل پادشاهان
 خواهند شد و   بر شما مسلط ، دشمنانتان مريشه
 . خواهند برد  پناه  غار عدوالم  به  اسرائيل بزرگان

 آنها را از   آنيد، چون خود گريه  یها بچه  یبرا16
 خواهند ربود و ديگر هرگز آنها را  آغوشتان

 را بتراشيد، خود  ی سرها از غصه. نخواهيد ديد
  دور دست  ی سرزمينها  را به  عزيزتان زيرا فرزندان

 .  خواهند برد  اسارت به
 

   ظالمان سرنوشت
  های ، بر بستر خود نقشه  شب  بر شما آه وای
خيزيد تا آنها   زود بر می آشيد و صبح  می شوم
   برآيد انجام  از دستتان  آه هر آار بدی.  سازيد را عملی

آنيد و   می  طمع  مردم های  زمينها و خانه به2. دهيد می
   آسیء  و خانه اموال. آوريد  درمی آنها را از چنگشان

 .  نيست  شما در امان از دست
 بر سر شما   قصد دارم من«: فرمايد ی خداوند م پس3

 فرار   و شما قادر نخواهيد بود از آن  آنم بال نازل
   و ديگر با تكبر راه خواهد شد  سياه روزگارتان. آنيد

خواهيد آرد و   یسراي  نوحه بلكه4 ، نخواهيد رفت
 خداوند.   و نابود شديم  خراب خانه«:  خواهيد گفت

 و   نموده  و ما را آواره  ما را از ما گرفته سرزمين

 شما   مردم آنگاه» .  است  داده  ديگران  را به اموالمان
  آه  یهنگام5 .د شما خواهند خندي  به  آرده را مسخره
  ی شود، شما سهم  بازگردانده  آنان  به  من  قوم سرزمين
 ».  نخواهيد داشت از آن

 نياور،   چيزها را بر زبان اين«: گويند ی م آنان  یول6
 رسوا  ما هرگز اينچنين!   نكن در اينمورد صحبت

 ». شد نخواهيم
آنيد  ، آيا فكر می  يعقوب  خاندان ای«: فرمايد خداوند می7

 با شما   با خشونت  اينچنين  آه  است  شده  تمام صبر من
   آه  با آسانی  من دانيد آه ؟ مگر نمی آنم  می صحبت
  ولی8؟  رانم  می  سخن  آردار باشند با مهربانی راست

آنيد   می  ظلم ايد و بر برادرانتان  برخاسته شما بضد من
. رباييد رد می دا  شما اطمينان  به  را آه  آسی و پيراهن

رانيد و   می  بيرون هايشان  را از خانه  زنان بيوه9
   محروم  خدادادی  حق  را از هرگونه فرزندانشان

 و  اينجا ديگر در امنيت! برخيزيد و برويد10. آنيد می
   مكان  شما اين  نخواهيد بود، زيرا بخاطر گناهان آسايش
 .  است  فنا شده  به محكوم

  بيايد و از لذت  یرد و دروغگوي ولگ اگر آدم«11
او را   ی بزند، فور  حرف برايتان  ینوش  و باده شراب

 .آنيد ی م قبول  ی پيغمبر به
 

   بازگشت ءوعده
   بازماندگان  من رسد آه یم  ی، زمان اسرائيل  یا«12
 و  گردانم ی باز م  آغل  به  تو را مانند گوسفندان قوم

مملو از   ی مرتع تو، بار ديگر مانند سرزمين
  ی را برا  راه من13 . خواهد شد گوسفند، پر از جمعيت

  یشهرهاي  یها  دروازه  تا از ميان آنم ی باز م ايشان
 خود   سرزمين ، به  در آنها اسير هستند عبور آرده آه

   ايشان  هستم  ايشان  خداوند و پادشاه آه  من. بازگردند
 ». آرد خواهم  یرا رهبر

 
  اسرائيل  ی و انبيا  رهبران هاخطار ب

 شما!  آنيد ، گوش اسرائيل  بنی  رهبران ای
 را بدانيد،   عدالت  بايد مفهوم  هستيد آه آسانی

   را دوست  متنفريد و بدی  از خوبی  در عوض ولی2
 بر  آنيد و گوشتی  مرا می  قوم شما پوست. داريد می
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 از  عيد، پوستبل آنها را می3. گذاريد  نمی  باقی بدنشان
   آه  را مانند گوشتی آنيد و استخوانهايشان  جدا می تنشان
  پس4آنيد،  ريزند، خرد می  می  در ديگ  آرده تكه تكه

 شما   دعای  بطلبيد او به  از خداوند آمک  آه زمانی
 خود را از شما برخواهد  او روی.  نخواهد داد گوش

 .يدا  شده  زشت  آارهای گرداند، زيرا مرتكب
 مرا   قوم دروغگو آه  یانبيا  یا«: فرمايد یخداوند م5

دهد با  ی شما مزد م  به آه  یآس  ی، برا  آرده گمراه
 مزد  را آه  یطلبيد و آس یم  یبلند سالمت  یصدا
 شما را فرو  شب  یتاريك6 نماييد؛ یدهد تهديد م ینم

. نكنيد  ی تا ديگر رؤيا نبينيد و پيشگوي خواهد گرفت
  ک تاري  خواهد آرد و روزتان  بر شما غروب بآفتا

 خواهيد  خود را از خجالت  یها صورت7 .خواهد شد
شما   یبرا  ی خدا جواب پوشاند، زيرا ديگر از جانب

 ».نخواهد آمد
   تا بدون ام  خداوند پر شده  روح  از قدرت و اما من8

  سپ9.   آنم  آنها اعالم  را به  اسرائيل  قوم ، گناهان ترس
 داريد و   نفرت  از عدالت  آه  اسرائيل  رهبران ای
   آه  آسانی ای10!  دهيد  گوش  من آنيد، به  می انصافی بی

   رهبران ای11ايد،   پر ساخته  و ظلم  را از خون اورشليم
 شما مزد   تا به  آه  و انبيايی  آاهنان خوار، ای رشوه

 در  ، ولینماييد  نمی آنيد و نبوت  نمی ندهند موعظه
 داريد و   خدا توآل  به آنيد آه  وانمود می  حال عين
   هيچگونه ، پس  ماست خداوند در ميان«: گوييد می

 با  بخاطر شما اورشليم12» . ما نخواهد رسيد  به آسيبی
 درخواهد   سنگ ای  توده ، بصورت  شده  يكسان خاک

   قرار دارد به  خداوند بر آنء  خانه  آه آمد و آوهی
 . خواهد شد  تبديل جنگل

 
  ی جهان صلح

  خداوندء  خانه  آخر، آوه و اما در روزهای
 از   خواهد شد و مردم  جهان  آوه مشهورترين

  بياييد به«:  خواهند گفت2،   آنجا آمده سراسر دنيا به
 را   اسرائيل  خدایء  و خانه  خداوند برويم  آوه ديدن

   ما خواهد آموخت  را به خود او راههای.   آنيم زيارت
 و   شريعت  آرد؛ چون  خواهيم  عمل  آن و ما مطابق

 ».شود  صادر می  خداوند از اورشليم آالم

   خواهد آرد و به ها داوری  قوم خداوند در ميان3
 دور   در سرزمينهای  بزرگ  قدرتهای  بين اختالفات

  های  شمشيرها و نيزه ايشان.  خواهد بخشيد  پايان دست
 خواهند   و اره ، از آنها گاوآهن  شكسته خود را درهم

 نخواهند افتاد و خود را   هم دولتها ديگر بجان.  ساخت
 خود ء  در خانه هرآس4.  نخواهند آرد  آماده  جنگ برای

   آه  خواهد آرد، زيرا چيزی  زندگی  و امنيت در صلح
 را   وعده اين.   شود وجود نخواهد داشت  ترس باعث

 .  است  داده داوند قادر متعالخ
آنند و از آنها   می  خود را عبادت  خدايان  جهان های قوم5

 خود را   ما تا ابد خداوند، خدای نمايند، ولی  می پيروی
 . نمود  خواهيم  آرد و از او پيروی  خواهيم عبادت

 
   وطن  به  اسرائيل  قوم بازگشت

   بيمار و لنگ  روز قوم در آن«: فرمايد خداوند می7و6
   و تنبيه  شده  خود رانده  از سرزمين خود را آه

   خواهم  قدرت  به  خودشان  در وطن اند، دوباره گشته
 آورد، و   بوجود خواهم  نيرومندی رسانيد و از آنها قوم

  ای8.  آرد  خواهم  بر آنها سلطنت  تا ابد در اورشليم من
   سلطنت  و قدرت قوت خدا،  بانی  ديده  برج ، ای اورشليم

 »!  يافت  باز خواهی  سابق خود را مثل
  ی زن ؟ چرا مثل یآور ی چرا فرياد برم اورشليم  یا9
   آه  است  علت  اين ؟ آيا به یآش یزايد، درد م ی م آه

  یا10 اند؟  رفته  از بين و مشاورانت  یندار  یپادشاه
 بايد  چون از درد بخود بپيچيد و بناليد،   اورشليم مردم
! آنيد  ی، در صحرا زندگ نموده  ک شهر را تر اين

  یشويد؛ ول ی تبعيد م  بابل  دور دست  سرزمين شما به
   و شما را از چنگ رسم ی داد شما م  به در آنجا من

 . بخشم  یرهاي  دشمن
 بضد شما   زيادی های  قوم  آه  است درست11

خواهند شما  ی شما هستند و م خون ء اند و تشنه برخاسته
اطالعند و   آنها از قصد خداوند بی ولی12را نابود آنند، 

   خداوند آنها را مثل رسد آه  فرا می  روزی دانند آه نمی
 .آند  می  جمع ها در خرمنگاه بافه

 پا خيزيد   به  اورشليم مردم  یا«: فرمايد یخداوند م13
 و  نآهني  ی شما شاخها  به من.  را بكوبيد  خرمن و اين
را   یبسيار  ی داد تا قومها  خواهم برنجين  یسمها
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   چنگ  زور به  به  را آه  نماييد و اموالشان پايمال
   است زمين  یتمام  ک مال  خداوند آه اند، به آورده
 ». آنيد تقديم

 
  شويد، زيرا شهر  آماده  لشكر اورشليم ای

   رهبر اسرائيل  به دشمن!   است  شده محاصره
 . خواهد زد بهضر

 
  لحم از بيت  ی ظهور رهبرء وعده

  ، هر چند آه  افراته لحم  بيت ای«: فرمايد خداوند می2
 از   با وجود اين  نيستی  بيش  آوچكی در يهودا روستای

   بوده  از ازل  ظهور خواهد آرد آه  من  برای تو آسی
» . خواهد نمود  را رهبری  اسرائيل  من  و او قوم است

 خواهد آرد تا   تسليم  دشمن  دست  خود را به ا قومخد3
. * دنيا آورد  فرزند خود را به  حامله  زن  آه زمانی
 هستند باز   در اسارت  آه  اسرائيل  قومء  بقيه آنگاه

.  خواهند شد  خود ملحق  برادران  و به خواهند گشت
 ء  خود گله  خداوند، خدای  و جالل  او بيايد با قوت وقتی4

   زندگی  او در امنيت قوم. خود را خواهد چرانيد
   او پی  عظمت  به  جهان  مردم خواهند آرد، زيرا تمام

 خواهد   ارمغان  به  و سالمتی و او صلح5خواهند برد، 
   ما هجوم  سرزمين ها به  آشوری  آه هنگامی. آورد
 نيرومند خود   شوند، رهبران هايمان ، وارد قلعه آورده
 با  و ايشان6 فرستاد؛   آنها خواهيمء  مقابله را به

  ، آشور، سرزمين  آشيده  از غالف شمشيرهای
  ها به  آشوری  آه زمانی.  خواهند آرد را فتح» نمرود«

   ايشان ور شوند، او ما را از دست  ما حمله سرزمين
 .خواهد رهانيد

بسيار،   های  قوم  برای  اسرائيل  قوم  بازماندگان آنگاه7
 خدا  آنها به.  خداوند خواهند بود  از جانب  و بارانی شبنم

ها   قوم  در ميان ايشان8.   انسان  به  نه اعتماد خواهند داشت
 گوسفند خواهند بود،  های  گله  در ميان مانند شير درنده

  درد و آسی آند و می  می  عبور پايمال  هنگام آه
   در برابر دشمنانش  اسرائيل قوم9.  او شود تواند مانع نمی

 .خواهد ايستاد و آنها را نابود خواهد آرد

                                                 
 .14: 7ای است به تولد مسيح از مريم باکره کنيد به اشعيا  اشاره   *

   اسرائيل  قوم مجازات
   زمان در آن«: فرمايد ی م  اسرائيل  قوم خداوند به10

 برد،   خواهم شما را از بين  یها  اسبها و عرابه تمام
 را  هايتان  قلعهء ، همه  نموده شما را خراب  یشهرها11

   خواهم شما پايان  ی جادوگر به12 . آرد  خواهم ويران
  نخواهند بود تا با آنها مشورت  یداد و ديگر فالگيران

.   ساخت  خواهم شما را سرنگون  ی بتها تمام13 .آنيد
ايد   خود ساخته  با دست  را آه ديگر هرگز آنچه

   در سرزمين را آه  یبتهاي14 . نخواهيد آرد عبادت
  ک را با خا شهرهايتان آرد و   خواهم  منهدم شماست
 . نمود  خواهم يكسان

   مرا اطاعت آه  ی از اقوام  و غضب  با خشم من«15
 ».  گرفت  خواهم آنند انتقام ینم
 

   اسرائيل خداوند عليه  یدعو
 ! فرا دهيد  گوش  اسرائيل  خداوند عليه  دعوی به
 و   ده  خود را ارائه  خداوند، برخيز و دعوی ای
 . بشنوند گويی  می  را آه ها آنچه ا و تپهبگذار آوهه

  ی دعو ، به زمين  یجاودان  یاساسها  یآوهها، ا  یا2
   خود شكايت  قوم خداوند عليه!  فرا دهيد خداوند گوش

 .سازد ی م  را متهم دارد و او اسرائيل
   از من  آه ام  آرده ، چه  من  قوم ای«: فرمايد خداوند می3

 شما را از  من4!  دهيد ايد؟ جواب ده ش  و روگردان خسته
،   و موسی  دادم  نجاتتان ، از بندگی  آوردم مصر بيرون

  ای5.  آنند  تا شما را هدايت  را فرستادم  و مريم هارون
   سعی موآب  ، پادشاه  باالق  ياد آوريد چگونه  به  ،من قوم

 پسر بعور، شما را نابود آند،   بلعام  نفرين ءآرد بوسيله
   شما دعای ، برای  لعنت  بجای  او را وادار آردم اما من
   افتاد به  اتفاق  تا جلجال  از شطيم  را آه آنچه. خير آند

 خير و   را برای  همه  اين خاطر آوريد و بدانيد آه
 ». ام  شما آرده خوبی

 
  خداوند خواست

،  آييم  می  قادر مطلق  خداوند، خدای  عبادت  برای وقتی6
ها   گوساله ؟ آيا اگر بهترين  چيز بحضور او بياوريم چه

 خواهد شد؟   او از ما راضی  آنيم  او قربانی را برای
  ها هزار نهر پر از روغن  گوسفند و ده اگر هزاران7
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 او از ما خشنود خواهد گرديد؟   آنيم  او تقديم  به زيتون
  نيم آ  خود قربانی  گناه آيا اگر فرزند ارشد خود را برای

   است  ما فرموده خداوند به8 ما را خواهد بخشيد؟  او گناه
  خواهد اين  او از ما می آنچه. خواهد  می  از ما چه آه

   فروتنی  و با آمال  باشيم  داشته  و انصاف  رحم  آه است
 .  را بجا آوريم احكامش

 
   اسرائيل  و مجازات گناه

  هر آه! دهد یم ندا   اورشليم  مردم  تمام خداوند به9
خداوند !  دهد خداوند گوش  ی صدا  دارد به فهم
  یا10 ! دهيد  گوش  من  به مردم  یا«: فرمايد یم

  ايد آه اندوخته  یخود گنجهاي  یها ، در خانه گناهكاران
  یتقلب  ی از ترازوها و با استفاده  ی دزد از اموال
  ی آسان  من  آه  است  انصاف آيا اين11 .ايد  آورده بدست
آنند  ی م استفاده  یتقلب  ی از ترازوها و سنگها را آه
 خود را از   و ثروت  شما مال ثروتمندان12؟  ببخشم
   شما به هموطنان. اند  آورده  و زور بدست  ظلم راه

 از   راست اند و حرف  آرده عادت  یدروغگوي
 !آيد ی نم  بيرون دهانشان

   نابودی  شما را به نتان گناها  تمام ، بسبب بنابراين«13
 هرگز   خواهيد خورد، ولی خوراک14.  آشيد خواهم

 خواهيد   رنج  از گرسنگی سير نخواهيد شد و هميشه
   برای  خواهيد آرد، اما چيزی  ذخيره  و منال مال. برد

   بماند به  را نيز باقی آنچه.  نخواهد ماند شما باقی
 درو  ، ولی شتخواهيد آا15.  داد  خواهم دشمنانتان

  ، ولی  خواهيد گرفت ، روغن از زيتون. نخواهيد آرد
انگور را زير پا .  خواهيد ماند بهره  بی  از آن خودتان

 را نخواهيد نوشيد،   آن  شراب  خواهيد آرد، ولی له
   و پسرش پادشاه»  عمری« پليد  زيرا از آارهای16
آنها    و رسم شما از راه. گيريد  می سرمشق»  اخاب«

   خواهم  نابودی  شما را به آنيد، بنابراين  می پيروی
ها   شما را تحقير خواهند آرد و قوم  جهان مردم. آشيد

 ». از شما عار خواهند داشت
 

  اسرائيل  یفساد اخالق
  ای  گرسنه  مانند شخص من!   مصيبتی چه

يابد و بر   نمی ای  درختها ميوه  روی آه  هستم

 بر   انگور و انجيری هيچ. آند پيدا نمی  تاآها انگوری
 و   خوب  آدم هيچ2.   است  نمانده درختها باقی
 قاتلند و  همه. شود  نمی  يافت  زمين  روی پرهيزآاری

  دستهايشان3. آشند  می  قتلء  خود نقشه  برادران برای
 هر   و قاضی حاآم.  دارند  مهارت  گناه  ارتكاب برای

   آنها رشوه  پولدار به  آدمهای.خواهند  می دو رشوه
  خواهند و آنها نيز برای  می گويند چه دهند و می می
   بهترين حتی4. آشند  می  نقشه  ايشان های  خواسته انجام
 آنها فرا   روز مجازات باشد؛ ولی  خار می  مثل ايشان
 . خواهند شد  آشفته  و همه  است رسيده

   و نه  دوستت  بهترين  به ، نه  اعتماد نكن  هيچكس به5
 پدر   روزگار پسر به زيرا در اين6!   همسرت  به حتی
ورزد و   می  مخالفت آند، دختر با مادرش  می اهانت
  ، اهل آری. آند  می  دشمنی  با مادر شوهرش عروس
 .باشند  او می ، دشمنان  شخصء خانه

 تا  آنم صبر می.   خداوند هستم  منتظر ياری و اما من7
 خواهد   مرا مستجاب او دعای.  دهد  مرا نجاتخدا

 .فرمود
 

   اسرائيل  قوم نجات
   زمين  به  ما نخنديد، زيرا اگر چه  به دشمنان  یا8

  ی در تاريك اگر چه!   خاست ، باز برخواهيم بيفتيم
  یوقت9 !ما خواهد بود  ی، خود خداوند روشناي باشيم

 آرد، زيرا  م خواهي  آند، تحمل خداوند ما را تنبيه
 او در برابر  سرانجام.  ايم  آرده  او گناه  به نسبت

   تمام  را بسبب ، ايشان  آرده  از ما حمايت دشمنانمان
.  خواهد آرد اند، مجازات  ما روا داشته  به آه  یبديهاي

  ی، در روشناي  آورده بيرون  یخداوند ما را از تاريك
   او خواهيم بخش نجات قرار خواهد داد و ما شاهد عمل

 خداوند   خواهند ديد آه  دشمنانمان آنگاه10 .بود
: گفتند ی م  زده  ما طعنه  به  آه  و از اين  ماست پشتيبان

 با  آنگاه.  خواهند شد شرمنده» ؟ شما آجاست  یخدا«
ها   آوچه  گل  مثل  ايشان  ديد آه  خود خواهيم چشمان
 .شوند ی م پايمال

   بزرگتر و بهتر از قبل هايت، شهر اسرائيل  یا11
 تو از آشور و مصر،  و قوم12 خواهند شد،  یبازساز
7  ی، و از درياها و آوهستانها  رود فراتء از ناحيه
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اما 13 .  نزد تو باز خواهند گشت دور دست
   ويران  مردمشان  گناهان ديگر بسبب  یسرزمينها

 .خواهند گرديد
 

   خداوند بر اسرائيل رحمت
 خود ء ؛ گله آن  ی خود شبان اوند، بيا و بر قومخد  یا14

 تنها   در جنگل  را آه فرما و گوسفندانت  یرا رهبر
 سرسبز و  ی چراگاهها  به اند، مانند گذشته مانده

 .  آن  و جلعاد هدايت حاصلخيز باشان
  آه  ی زمان ، مثل یبل«: فرمايد ی م خداوند در پاسخ15

  یها ، معجزه  آوردم  مصر بيرون شما را از اسارت
 ». آرد شما خواهم  یبرا  یبزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   او را خواهند ديد و از قدرت  آارهای  جهان مردم16
   بر دهان  دست از ترس.  خواهند شد  شرمنده ناچيزشان

 مار  مثل17.  آر خواهد شد  و گوشهايشان خواهند گذاشت
 و لرز در  ، با ترس  خزيده  خود بيرون از سوراخهای

 . ما خواهند ايستاد حضور خداوند، خدای
تو .  را ببخشد  گناه  آه  تو نيست  مثل خداوندا، خدايی18

   و تا ابد خشمگين آمرزی  خود را می  قوم  بازماندگان گناهان
، بار ديگر  بلی19.   آنی  رحم  داری  دوست ، چون مانی نمی

 خود  پاهای ما را زير  انگناه.  فرمود  خواهی بر ما ترحم
   دريا خواهی  اعماق  آرد و آنها را به  خواهی لگدمال
 ما را   فرمودی  وعده  يعقوب  به  قرنها پيش چنانكه20! افكند
 عهد   با پدر ما ابراهيم  داد و همانطور آه  خواهی برآت
 . فرمود  خواهی ، بر ما رحم بستی


