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مخاطبین:
مردماسرائیل)حکومتشمالی(
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تاریخنگارش:

احتمااًلدردورانسلطنتیوتام،
آحازوحزقیا)از742تا687ق.م(

زمینهتاریخی:
وضعیتسیاسیحاکمبرایندوران
دردومپادشاهان15تا20ونیز
توصیف تا30 26 تواریـخ دوم
شدهاست.میکاهبااشعیاوهوشع

همعصربود.
آیهکلیدی:

که است فرموده ما به »خداوند
ازمـاچهمیخـواهد.آنچهاواز
رحم که است این میخواهد ما
وانصافداشتهباشیموباکمال
فروتنیاحکامشرابهجاآوریم«

.)8:6(
شخصیتهایمهم:

مردمسامرهواورشلیم
مکانهایمهم:

سامره،اورشلیم،بیتلحم
جنبهخاص:

است زیبایی نمونه میکاه کتاب
کتاب عبری. کالسیک شعر از
متشکلازسهبخشاستکههر

دخترکفریادمیکشد:»ازتومتنفرم!«وباعجلهاتاقرا
ترکمیکند.اینکلماتبهسانبمبیاحساسیازدهان
کودکیخردسالبهبیرونمیجهدومنفجرمیشود.شاید
اواینجملهراازپدرومادرشیادگرفته،یاشایدهم
ازچاهدرونی»طبیعتگناهآلود«اوبیرونجهیدهاست.
منشاءهرچهکهباشد،عشقونفرتبهصورتتکیهکالِم
جامعهدرآمدهاست،کلماتیتکراریوکلیشهایشدهکه
بیمهابادرمورداشیاء،شرایطیاحتیمردمبهکارمیرود.
کاربردسرسریکلماتیچون»عشق«و»نفرت«سببگردیدهآنهاتقریبًابالکلاز
معناتهیشوند.جمالتیکهتوصیفکنندهخداییپرمحبتاستکهازگناهنفرت
دارد،دیگرقابلدرکنیست.بههمینجهتخداراموجودیمالیمومهربانتصور
میکنیمکهبهاصطالح»گردانندهکلجهان«است؛تصورینیزکهدرموردحس

نفرتاوداریم،آمیختهبهسوءتفاهماتوخیالپردازیهایشخصیخودماناست.
اماسخنانبیادرتضادآشکارباچنینسوءتفاهماتیقراردارد.نفرتخدابسیارواقعی
است-نفرتیاستسوزاننده،فروبرنده،وویرانگر.اوازگناهنفرتداردودرمقامداوری
عادلآمادهاستعدالترادرحقتمامکسانیکهازاحکاماوسرپیچیمیکنند،اجرا
کند.عشقومحبتخدانیزحقیقیاست-آنقدرحقیقیکهپسرشیعنیمسیحموعود
رافرستادتاانسانهارانجاتدهدوبهخاطرگناهآنانمجازاتشود.عشقونفرتدو

واقعیتانفکاکناپذیرند-هردوپایانناپذیر،مقاومتناپذیر،ودرکناپذیرند.
میکند: ترسیم خدا مورد در را واقعی تصویر چنین کوتاه، فصل هفت در میکاه
خداونِدقادرمطلقیکهازگناهنفرتدارداماگناهکارانرادوستمیدارد.قسمت
اعظماینکتاببهتوصیفداوریخدابراسرائیل)حکومتشمالی(،یهودا)حکومت
جنوبی(،وکلجهانمیپردازد.اینداوری»بهسببگناهانمردماسرائیلویهودا
اتفاقمیافتد.»بتپرستیوظلم،سامرهواورشلیمراکهپایتختهایاسرائیلویهودا
هستند،پرساختهاست!«)5:1(.میکاهآنگاهگناهانزشتشانرایکیپسازدیگری
برمیشمارد:کالهبرداری)2:2(،دزدی)8:2(،طمع)9:2(،فسقوفجور)11:2(،ظلم
)3:3(،ریا)4:3(،ارتداد)5:3(،بیعدالتی)9:3(،اخاذیودروغگویی)12:6(،قتل

)2:7(،ونظایراینها.داوریخدابهزودیفراخواهدرسید.
امامیکاهدراوجاینپیشگوییتکاندهندهدرموردداوریونابودی،پیامامیدوتسلی
دارد،زیرابهشرحمحبتخدانیزمیپردازد.درواقعداوریتنهاپسازفرصتهای
بیشماربرایتوبهوبازگشتبهسویخدایحقیقیوعبادتحقیقیواطاعتواقعی،
باکمال و باشند، داشته انصاف و میخواهد»رحم قومخود از خدا میشود. نازل
فروتنیاحکامشرابهجاآورند«)8:6(.اماخداحتیدراوجداوری،وعدهمیدهد
کهاقلیتکوچکیراکهکماکانازاوپیرویمیکنند،نجاتبخشد.اومیفرماید:
»مسیحموعودراهرابرایایشانبازمیکندتاازمیاندروازههایشهرهاییکهدر
آنهااسیرهستندعبورکرده،بهسرزمینخودبازگردند.خداوندوپادشاهایشان،آنان
رارهبریخواهدکرد«)13:2(.والبتهمنظورازمسیحموعود،عیسیناصریاست،



اسرائیل
)حکومتشمالی(

سقوطمیکند
722ق.م.

خدمتهوشع
بهپایانمیرسد؛

حزقیاپادشاه
یهودامیشود

715ق.م.

سنخاریب
اورشلیمرا

محاصرهمیکند
701ق.م.

خدمتمیکاه
بهپایان
میرسد

687ق.م.

یکبا»بشنوید«یا»گوشفرا
دهید«آغازمیشود)2:1؛1:3؛
1:6(،وبااعالمیکوعدهپایان

مییابد.

ودر2:5میخوانیمکهاوبهعنوانیکطفلدربیتلحم،روستاییگمنامدریهودیه،
متولدخواهدشد.

بههنگاممطالعهکتابمیکاه،گوشهایازخشموغضبخدارادرعملنظارهگرباشید
وببینیدکهچطورگناهراداوریومجازاتمیکند.ودرعینحال،محبتخدارا
نیزدرعملببینیدوبنگریدکهچگونهبهتمامکسانیکهتوبهکنندوایمانآورند،
حیاتجاودانمیبخشد.آنگاهتصمیمبگیریدشمانیزبهجمعآنمعدودباقیماندهای

بپیوندیدکهقومخدایندومطابقارادهاوزندگیمیکنند.

تقسیمبندیکلی:

1-داوریپایتختها)13:2-1:1(
2-داوریرهبران)15:5-1:3(
3-داوریمردم)20:7-1:6(

میکاهبرضرورتعدالتوصلحوسالمتیتأکیدمیورزد.اومانندیک
وکیل،ازجانبخداعلیهاسرائیلویهودا،ورهبرانومردمشان،اقامه
دعویمیکند.درسراسرکتابشاهدپیشگوییهاییهستیمدربارهعیسی،
مسیحموعودکهمردمراگردهمآورده،بهصورتیکقومواحدمتحد
بارحموانصاف باآنان میسازد.اوپادشاهوحاکمشانخواهدبودو
رفتارخواهدکرد.میکاهبهصراحتاعالممیداردکهخداازظلموجور،
بتپرستی،بیعدالتیوتشریفاتپوچوبیمحتوایمذهبینفرتدارد.او
امروزهنیزازاینچیزهانفرتدارد،اماآمادهاستگناهتمامکسانیرا

کهتوبهکنند،ببخشد.



2130 میکاه

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

وبهابتذالکشاندنایمان ناراست، رهبران دروغین، انبیای خدا
کاهنانخودخواِهاسرائیلویهوداراداوری
خواهدکرد.اینافرادگرچهدرمقابلمردم
مراسموتشریفاتمذهبیرااجرامیکردند،
درنهانصرفًابهفکرمالاندوزیوکسب
شهرتومقامبودند.انگیزههایخودخواهانه
آنگاهکهباتظاهربهمذهبدرآمیزد،باعث

میشودایمانبهابتذالکشیدهشود.

هرگزسعینکنیدامیالخودخواهانهخودتان
راباایمانواقعیبهخدادرآمیزید.خدایک
روزبهشمانشانخواهددادکهجایگزین
کردنهرچیزیبهجایپیرویازخدا،چه
بهعنوان خود آنچه از پیروی است. ابلهانه
مذهبابداعکردهاید،باعثمیشودایمانتان

بهابتذالکشیدهشود.

کهظلم اقوامی تمام که کرد پیشگویی میکاه
نابود میدارند، روا ستم و ظلم دیگران به
طبقات مردم میکاه، زمان در شد. خواهند
مورد را آنها و میکردند ظلم فقرا به باال
بهرهکشیقرارمیدادند.اماکسینبودکه
جلو و دهد هشدار آنان به مورد این در
چنین وجه هیچ به خدا اما بایستد. ایشان

بیعدالتیهاییراتحملنخواهدکرد.

مظلومان و نیازمندان به نسبت وقتی
بیاعتناییم،یابیتفاوتازکنارکسانیکه
میشویم، رد میکنند ظلم افراد اینگونه به
نمیتوانیمبهخودجرأتداده،ازخداکمک

بخواهیم.

خواهدمسیح،پادشاهسالمتی جدید پادشاهی که داد وعده خدا
فرستاد.اینپادشاهجدید،برایمردمصلح
وسالمتیبهارمغانخواهدآوردوبهآنان
نیروخواهدبخشید.خداصدهاسالپیشاز
در ابدی پادشاه که داد وعده مسیح، تولد
نقشهعظیمخدا متولدخواهدشد. بیتلحم
اینبودکهقومخودراازطریقمسیحاحیا

کند.

مسیحکهپادشاهمااست،ماراهمانطورکه
خداوعدهدادهاسترهبریخواهدکرد.اما
تاپیشازفرارسیدنزمانداورینهایی،این
رهبریاوتنهادرکسانیمشهوداستکه
اقتداراورامیپذیرندوبدانگردنمینهند.
مانیزمیتوانیمبادستکشیدنازگناهان
خودوپذیرفتناوبهعنوانپادشاهزندگیمان،

ازصلحوسالمتیخدابرخوردارشویم.

همهخشنودساختنخدا از بیش آنچه که داشت اعالم میکاه
در قربانی تقدیم میکند خشنود را خدا
معبدنیست،بلکهایمانیاستکهثمرهآن
انصاف،محبتبهدیگران،واطاعتازاو

میباشد.

ثمرهایمانواقعیبهخدا،مهربانی،رحمو
شفقت،عدالتوفروتنیاست.مامیتوانیم
درمحلکار،درخانواده،درکلیساودربین
همسایگانمانخواهانچنینثمراتیباشیمو

ازاینطریقخداراخشنودسازیم.



1-داوریپایتختها

دردورانسلطنتیوتاموآحازوحزقیا،پادشاهانیهودا،خداونداین1
پیامرادربارةاورشلیموسامره،بصورترؤیابهمیكاهمورشتیداد.
2ایتمامقومهابشنوید!ایهمةساكنانزمینگوشدهید!خداوندازخانه

مقدسخودبضدشماشهادتمیدهد.
3اینکخداوندتختفرمانرواییخودرادرآسمانترکنمودهوازفراز
كوههابهزمینمیآید.4كوههادرزیرپاهایشمثلمومآبمیشوندومانند

سیلازبلندیهابهدرهسرازیرمیگردند.
5تماماینهابسببگناهـانمردماسرائـیلویهودااتفاقمیافتد.بتپرستیو
ظلمسامـرهواورشلیمراكهپایتختهایاسرائـیلویهوداهستند،پرساخته

است.
6خداوندمیفرماید:»شهرسامرهرابصورتتودهایازخاکدرمیآورم؛آن

راچنانشیارمیكنمكهبتوانبرایكشتانگورازآناستفادهكرد.حصار
وقلعههایآنراخرابنموده،سنگهایشرابهدرهمیریزمتابنیادشنمایان
شود.7تمامبتهایشخردخواهندشدوبتكدههایآراستةآنكهازهدایای

بتپرستانساختهشدهبهآتشكشیدهخواهندشد.«
مانندجغد و مثلشغالزوزهمیكشم میگیرم، ماتم و میكنم 8منگریه
شیونمیكنم.ازغصهوسرافكندگیباپایبرهنهوتنعریانراهمیروم،
9چونزخمقوممنعمیقترازآنستكهشفایابد.خداوندنزدیکدروازههای

اورشلیمآمادهایستادهاستتاقوممرامجازاتكند.

1:1
ار18:26

1:1
ار18:26

2:1
تث1:32
مز7:50
ار19:6

2:1
تث1:32
مز7:50
ار19:6

3:1
اش21:26؛3-1:64

3:1
اش21:26؛3-1:64

4:1
مز5:97
عا5:9

4:1
مز5:97
عا5:9
5:1

2توا3:34و4
5:1

2توا3:34و4

6:1
ار25:51
مراثی1:4
حز14:13

6:1
ار25:51
مراثی1:4
حز14:13

7:1
الو30:26

تث21:9؛18:23
یول3:3

7:1
الو30:26

تث21:9؛18:23
یول3:3

8:1
ایو29:30

اش21:13و22

8:1
ایو29:30

اش21:13و22
9:1

اش5:1و6؛26:3
ار18:15؛15-11:30

میکا11:1

9:1
اش5:1و6؛26:3

ار18:15؛15-11:30
میکا11:1

میکاه1 2131

بین  تقریبًا یعنی دوره، یک در اشعیا و میکاه  1:1
بیتردید و زندگیمیکردند تا680ق.م سالهای750
یکدیگررامیشناختند.رویسخنمیکاهعمدتًابایهودا
یعنیحکومتجنوبیبود،هرچندبرایحکومتشمالی
اسرائیلنیزرهنمودهاییداشت.یهودادرایندوراناز
رونقوشکوفاییچشمگیریبرخورداربود.ازبینسه
یوتام میشود، برده نام آنها از اینجا در که پادشاهی
از میکردند سعی )686-715( حزقیا و )735-750(
،)20-18 ؛ 38-32:15 )2پادشاهان کنند پیروی خدا
اماآحازیکیازشریرترینپادشاهانیهودابود)ر.ش.

2پادشاهان16(.
و جنوبی(، )حکومت یهودا پایتخت اورشلیم  6-3:1
سامره بود. شمالی( )حکومت اسرائیل پایتخت سامره
که همانطـور درست و میـکاه حیات دوران در دقیـقًا
شد نابود ق.م 722 سال در بود، کرده پیشگویی او

)2پادشاهان18-1:17(.

5:1میکاهدرپیغامخودبهدوگناهاشارهمیکند:یکیبه
ابتذالکشاندنعبادتخدا)7:1؛5:3-11،7؛12:5و13(،
ودیگریظلموبیعدالتیدرحقدیگران)1:2و8،2و9؛
2:3و9،3-11؛2:7-6(.اینگناهانکهدرپایتختهای
ایندومملکتبیدادمیکرد،بهتمامجنبههایزندگی

یهودیانسرایتکردهبود.
9:1گناهانسامرهمانندزخمیالتیامناپذیربود،وداوری
خداپیشاپیشبرآننازلشدهبود.گناهاینشهرمانند
زخمیسطحیبرپوستنبودکهبهزودیالتیامیابد،بلکه
بر گناه بدن. از حیاتی عضوی در بود عمیق جراحتی
پیکراینشهر،زخمیمهلکایجادکردهبود)ودرواقع
شد(. نابود میکاه خدمت دوران اوائل همان در سامره
بود، تأثیرگذاشته نیز اورشلیم بر متأسفانه،گناهسامره
وداوریبهزودیبهدروازههایاینشهرمیرسید.مراد
احتمااًلمحاصرهسنحاریبدرسال701ق.ماست)ر.ش.

2پادشاهان18و19(.



10ایـنرابهشهرجتنگویـیدومگذاریداهالیآنجاگریةشمارابشنوند!ای
ساكنانبیتعفرهازشدتدردوشرمندگیدرخاکبغلطید!11مردمشافیرعریان
وسرافكندهبهاسارتبردهمیشوند.اهالیصعنانجرأتنمیكنندازخانههایشان
بیرونبیایند.وقتیصدایماتممردمبیتایصلرابشنوید،بدانیدكهدرآنجا
پناهگاهینیست.12ساكنانماروتبیجهتدرانتظارروزهایبهتریهستند،

چونخداوندبضداورشلیمبرخاستهوتلخیومرارتدرانتظارایشاناست.
13ایمردمالكیشبشتابید!برسریعترینعرابههایخودسوارشده،فراركنید،
چونشمااولینشهریهودابودیدكهگناهبتپرستیاسرائیلرادنبالكردید

وبرایسایرشهرهاسرمشقشدید.
امیدیبرای باشهرمورشتجتخداحافظیكنید،زیرا 14ایمردمیهودا،
نجاتآننیست.شهراكذیبپادشاهاناسرائیلرافریفتهاست.15ایمردم
مریشه،دشمنانتانبرشمامسلطخواهندشدوبزرگاناسرائیلبهغارعدوالم

پناهخواهندبرد.
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باکلمات بازی اینآیات، دراصلعبری 16-10:1
دیدهمیشود.میکاهبااستفادهازصنعتجناس،هریک
ازاینشهرهارابهشدتمحکوممیکند.»شافیر«شبیه
واژهعبریبهمعنای»زیبایی«است؛»صعنان«شبیهفعل
واژه شبیه »بیتایصل« و است؛ آمدن« »بیرون عبری
»زیربنا«یاشالودهدرزبانعبریاست.آیه11:1رابا
صدایبلندبخوانیدوبهجایاسمهرشهر،معنایآنرا
بگذارید.خواهیددیدکهبازیمیکاهباکلماتچهتأثیر

عمیقیدارد.
13:1اهالیالکیشبرخیلیهاتأثیرمنفیگذاشتندو
نیز ما بگیرند. الگو آنان بِد نمونه از کردند ترغیبشان

اغلبوقتیگناهمیکنیم،درموقعیتیشبیهمردمالکیش
رهبر یک را خود اینکه از صرفنظر میگیریم. قرار
بدانیدیاخیر،اطرافیانتانبیشازآنچهفکرمیکنیداعمال
ورفتارتانرامیبینندوممکناستبخواهندازشماالگو

بگیرند-خواهخودمتوجهباشید،خواهنباشید.
14:1موِرِشتشهرزادگاهمیکاهبود)1:1(.

15:1ایـنآیهرامیتوانبهاینصورتنیزترجمهکرد:
»جاللاسرائیلواردعدوالمخواهدشد«.مناطقاطراف
عدوالمپرازغاربود.میکاهدراینجاهشدارمیدهدکه
رهبرانمغروریهودابههنگامنزدیکشدِندشمن،ناگزیر
بهغارهاخواهندگریختودرآنجاپنهانخواهندشد.

میکاه
سال از میکاه
687 تـا 742
ق.م.بـهعنــوان
نبییهوداانجام

وظیفهکرد.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

آحاِزپادشاه،بتهایاقوامبتپرسترادرخانهخدابرپاداشتوعاقبتنیزدِراینخانه
رابست.درایندوران،چهارملتمختلفبهایذاءوآزاریهوداپرداختند.قومیهودادر
دورانسلطنتحزقیاجانیدوبارهیافتوبهتدریجدرمسیرشکوفاییاقتصادیگامبر

داشت.احتمااًلحزقیابسیاریازتوصیههایمیکاهراآویزهگوشقرارداد.
میکاههمسقوطحکومتشمالیاسرائیلراپیشگوییکردوهمسقوطحکومتجنوبییعنی
یهودارا.خدامیخواستازاینطریققومخودراتأدیبکندوعماًلنشاندهدچقدربهآنها
توجهدارد.حکومتحکیمانهوخداپرستانهحزقیاسببشدمجازاتیهوداقدریبهتأخیرافتد.

دورازخدازیستنبهمعنایپیرویازگناهاست.وگناهنیزداوریومرگدرپیدارد.
تنهاخدااستکهمیتواندراهرسیدنبهآرامشوصلحوسالمتیابدیرابهمانشاندهد.

تأدیباواغلبباعثمیشوددرمسیردرستگامبرداریم.
هوشع)753-715ق.م.(
اشعیا)740-681ق.م.(



ربود خواهند آغوشتان از را آنها چون كنید، گریه خود بچههای 16برای
ودیگرهرگزآنهارانخواهیددید.ازغصهسرهایخودرابتراشید،زیرا

فرزندانعزیزتانرابهسرزمینهایدوردستبهاسارتخواهندبرد.

خدابیعدالتیراریشهکنمیسازد

وایبرشماكهشب،بربسترخودنقشههایشوممیكشیدوصبح2
زودبرمیخیزیدتاآنهاراعملیسازید.هركاربدیكهازدستتان
برآیدانجاممیدهید.2بهزمینهاوخانههایمردمطمعمیكنیدوآنهارااز

چنگشاندرمیآورید.اموالوخانةكسیازدستشمادراماننیست.
3پسخداوندمیفرماید:»منقصددارمبرسرشمابالنازلكنموشماقادر
نخواهیدبودازآنفراركنید.روزگارتانسیاهخواهدشدودیگرباتكبرراه
نخواهیدرفت،4بلكهنوحهسراییخواهیدكردوخواهیدگفت:»خانهخراب
ونابودشدیم.خداوندسرزمینماراازماگرفتهوماراآوارهنمودهواموالمان
رابهدیگراندادهاست.«آنگاهمردمشمارامسخرهكردهبهشماخواهند
خندید.5هنگامیكهسرزمینقوممنبهآنانبازگرداندهشود،شماسهمیاز

آننخواهیدداشت.«
6ولیآنانمیگویند:»اینچیزهارابرزباننیاور،دراینموردصحبتنكن!

ماهرگزاینچنینرسوانخواهیمشد.«
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16:1میکاهدراینجاغمواندوههولناکوالدینیرابه 
تصویرمیکشدکهبهچشمخودمیدیدندفرزندانشانبه
سرزمینیدوربهاسارتبردهمیشوند.اینامراغلبهم
دراسرائیلوهمدریهودااتفاقمیافتاد،بهویژهآنگاهکه
ملتیبهکلیمغلوبمیشد)کهدرمورداسرائیلبهسال

722ق.مرخدادودرموردیهودا،درسال586ق.م(.
1:2و2میکاهدراینجابهکسانیکهازقدرتوموقعیت
خودبهمنظوربهرهکشیازدیگراناستفادهمیکنند،هشدار
میدهد.کمترازیکصدسالپیشازآن،اخابپادشاه
تاکستان بود نتوانسته زیرا بود، شده اسرائیلخشمگین
نابوترابهچنگآورد.بنابراینزنشایزابلکاریکرد
کهنابوتکشتهشودتااخاببتواندتاکستاناوراغصب
کند)1پادشاهان1:21-15(.چنیناعمالغیراخالقیحال
یک بهسان و بود کرده سرایت نیز یهودا سرتاسر به

بیماریمسری،قومراازدرونتباهمیساخت.
زورمندانی غیراخالقی اقدمات قربانی بسیاری امروزه
میشوندمیکوشندداراییاندکضعیفانراغضبکنند.
برخیازاینتالشهاممکناستازلحاظقانونیمجازباشد،
اماازلحاظاخالقیدرنظرخدابههیچوجهقابلقبولنیست.
قانونیبودِنچیزیلزومًابهمعنایدرستبودنآننیست.

1:2و2میکاهبرضدکسانیسخنمیگویدکهشبهنگام
برایبدیتوطئهمیچینندوبامدادانبرمیخیزندتاافکار
پلیدشانراعملیسازند.افکارانسانبیانگرشخصیتاو
است.شمابههنگامخواببهچهمیاندیشید؟آیابهفکر
طمعهستیدودرپیآنیدکهبرایرسیدنبهاهدافخود،
حقدیگرانراپایمالکنید؟بهیادداشتهباشیدکهافکار
پلیدهموارهبهاعمالپلیدمیانجامد،درستهمانطورکه

شببهصـبحمیانجامد.
6:2و7اگرپیامهایاینکتابتندوسختگیرانهبهنظر
میرسد،بایدبهخاطرداشتهباشیمکهقصدخدابههیچ
وجهانتقامکشیازاسرائیلنبود،بلکهتنهامیخواستآنها
رادوبارهبهراهراستبازگرداند.واقعیتتلخاینبود
کهمردمآنچهراراستودرستبودردکردهبودند،و
بنابراینمیبایستسختتأدیبمیشدند.تنبیهوتأدیب
ممکناستدرنظرکودکانسختگیرانهبهنظرآید،اما
تنها اگر دارند. بر گام درست مسیر در میشود باعث
خواهانپیامهاییتسلیبخشباشیم،ممکناستازآنچه
خدابرایماندرنظرداردغافلبمانیم.بنابراینبههرچه
خـدابهشمامیگـویدبهدقـتگوشفرادهید،حتیاگر

پذیرشآنبرایتاندشوارباشد.



7خداوندمیفرماید:»ایخانـدانیعقوب،آیافكرمیكنیدصبرمنتمامشدهاست

كهاینچنینباخشونتباشماصحبتمیكنم؟مگرنمیدانیدكهمنباكسانیكه
راستكردارباشندبامهربانیسخنمیرانم؟8ولیشمابضدمنبرخاستهایدو
بربرادرانتانظلممیكنیدوپیراهنكسیراكهبهشمااطمینانداردمیربایید.
9بیوهزنانراازخانههایشانبیرونمیرانیدوفرزندانشانراازهرگونهحق
خدادادیمحروممیكنید.10برخیزیدوبروید!اینجادیگردرامنیتوآسایش

نخواهیدبود،زیرابخاطرگناهانشمااینمكانمحكومبهفناشدهاست.
11»اگرآدمولگردودروغگوییبیایدوازلذتشرابوبادهنوشیبرایتان

حرفبزند،فوریاورابهپیغمبریقبولمیكنید.
12»ایاسرائیل،زمانیمیرسدكهمنبازماندگانقومتورامانندگوسفندانبه
آغلبازمیگردانموسرزمینتو،باردیگرمانندمرتعیمملوازگوسفند،پر
ازجمعیتخواهدشد.13منراهرابرایایشانبازمیكنمتاازمیاندروازههای
شهرهاییكهدرآنهااسیرهستندعبوركرده،بهسرزمینخودبازگردند.من

كهخداوندوپادشاهایشانهستمایشانرارهبریخواهمكرد.«

2-داوریرهبران

ایرهبرانبنیاسرائیل،گوشكنید!شماكسانیهستیدكهبایدمفهوم3
عدالترابدانید،2ولیدرعوضازخوبیمتنفریدوبدیرادوست
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11:2مردمانبیایدروغگورابسیاردوستمیداشتند، 
بود. ایشان میل باب که میگفتند را مطالبی فقط زیرا
میکاهبهشدتبرانبیاییکهمردمراتشویقمیکردندبا
خیالراحتبهزندگیگناهآلودخودادامهدهند،میتازد.
واعظینیکهزیادبهاعضایخودسختنمیگیرندوحتی
بهآنهامیگویندکمیحرصوطمعیاشهوتبرایشان
چندانضرریندارد،بسیارپرطرفدارند.واعظینیکهما
راازجهنمنمیترسانند،ایشاننیزمحبوبیتفراواندارند.
اماکسیکهمعلمحقیقیکالمخدااست،همیشهحقیقت
رامیگوید-خواهبهمذاقشنوندگانخوشبیاید،خواه

نیاید.
اشاره مهم رخداد دو به میکاه پیشگویی  12:2و13
دیگری و بابل، اسارت از یهودا بازگشت یکی دارد:
مسیح بازگشت بههنگام ایمانداران تمام گردهمآمدن
انبیایخوددربارهوقایعمختلفمربوط به موعود.خدا
بهآیندهرؤیاهاییمیداد،امالزومًاتوانتشخیصآنرا
نیزنمیدادکهبداننداینوقایعدقیقًاچهزمانیرخخواهد
داد.بهعنوانمثال،انبیاازفاصلهزمانیطوالنیبیناسارت
بابلوآمدنمسیحموعودباخبرنبودند،امامیتوانستند
از هدف آمد. خواهد موعود مسیح که ببینند بهوضوح

اینپیشگوییهاایننبودکهپیشاپیشنحوهاتفاقافتادن
اینامورراشرحدهند،بلکههدفپیشگوییاعالماین
واقعیتبودکهچنیناموریقطعًارخخواهدداد.این
پیشگوییها،بهمردمامیدمیدادوکمکشانمیکردتااز

گناهدوریکنند.
1:3ببمیکاهگناهانرهبران،کاهنانوانبیایدروغین
رابهشدتمحکوممیکند.اینافرادوظیفهداشتندفرق
بیندرستونادرسترابهمردمتعلیمدهند.ریشسفیدان
قومنیزکهمیبایستدربینمردمزندگیمیکردند،به
طبقهحاکم، مقام در و بودند مکانکرده نقل اورشلیم
همچونتافتهایجدابافتهزندگیمیکردند.رهبرانکه
میبایستشریعترابهخوبیمیدانستندوآنرابهمردم
تعلیممیدادند،احکاموفرامینخداراکنارگذاشتهبودند
وخودازهمهگنهکارتربودند.آناندقیقًاازهمانکسانی
کهوظیفهخدمتبهآنهارابرعهدهداشتند،بهرهکشی
انجامشودزشتو میکردند.گناهتوسطهرکسکه
ناپسنداست،اماگناهرهبرانیکهدیگرانرابهگمراهی

میکشانند،ازهمهزشتتراست.
1:3و2مرزبینخوبیوبدیودرستونادرستاغلب
مبهممینماید،اماوظیفهرهبرانروحانیایناستکهبه



میدارید.شماپوستقوممرامیكنیدوگوشتیبربدنشانباقینمیگذارید.
مانند را استخوانهایشان و میكنید جدا تنشان از پوست میبلعید، را 3آنها
گوشتیكهتكهتكهكردهدردیگمیریزند،خردمیكنید،4پسزمانیكه
ازخداوندكمکبطلبیداوبهدعایشماگوشنخواهدداد.اورویخودرااز

شمابرخواهدگرداند،زیرامرتكبكارهایزشتشدهاید.
5خداوندمیفرماید:»ایانبیایدروغگوكهقوممراگمراهكرده،برایكسی

بلندسالمتیمیطلبیدوكسیراكهمزد كهبهشمامزدمیدهدباصدای
نمیدهدتهدیدمینمایید؛6تاریكیشبشمارافروخواهدگرفتتادیگر
رؤیانبینیدوپیشگویینكنید.آفتاببرشماغروبخواهدكردوروزتان
تاریکخواهدشد.7صورتهایخودراازخجالتخواهیدپوشاند،زیرادیگر

ازجانبخداجوابیبرایشمانخواهدآمد.«
8وامامنازقدرتروحخداوندپرشدهامتابدونترس،گناهانقوماسرائیل
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مردمدردرکتفاوتبینایندوکمککنند.کتابمقدس،
کتابراهنمایخدااستتابامراجعهبهآن،خوبراازبد
ودرستراازنادرستتشخیصدهیم.بررهبراناستکه
اصولکتابمقدسرابهخوبیبدانندوآنهارابهدیگران
نیزتعلیمدهند.درستاستکهنمیتوانندمردمرابهزور
بهانجامآنچهدرستاستوادارند،امابایدباتعلیمونمونه

بودنبرایآنان،مسیرصحیحرابهآنهانشاندهند.
آنها به بود بنا که کسانی برای قوم رهبران  3:3و4
خدمتکنند،هیچاحترامیقائلنبودندورحموشفقتی
نسبتبهآنهانداشتند.برایآنکهخواستههایخودشان
رابرآوردهکنند،درنهایتسنگدلیوبیرحمیبامردم
رفتارمیکردندوبعدوقتیدچارمشکلمیشدند،بهخود
نباید ما میکردند. تقاضایکمک ازخدا داده، جرأت
ماننداینرهبران،خداراصرفًاچراغقّوهایبدانیمکههر
وقتبهاونیازداشتیمروشنشکنیم،بلکهبایددائمًابهاو

توکلکرده،ازاوپیروینماییم.

5:3-7میکاهبهدعوتخودوفادارماندوپیوستهکالم
خدارااعالممینمود.امابرخالفاو،پیغامانبیایدروغین
بهمنافعیکهازآنبهدستمیآوردند،بستگیداشت.
پیغامی کرد ادعا که را کس هر حرف نباید بنابراین
ازطرفخدادارد،باورکنیم.میکاهپیشگوییکردکه
و شرمسار اعمالشان سبب به دروغین انبیای روز یک

سرافکندهخواهندشد.
8:3میکاهقدرتیراکهدرخدمتشنهفتهبوددرگرو
روحخدامیدانست.قدرتونیرویمانیزازهمینمنبع
سرچشمهمیگیرد.عیسیبهپیروانخودفرمودکهوقتی
تا یافت خواهند قدرت شود، نازل آنان بر روحالقدس
شاهداناوباشند)اعمال8:1(.باتکیهبرقدرتونیروی
خودهرگزنخواهیدتوانستشاهدیمفیدومؤثربرای
خداباشید،زیراترسباعثخواهدشدکهنتوانیدباجرأت
سخنبگویید.تنهاباتوکلبرقدرتروحالقدساستکه

میتوانیدبرایاوزیستکنیدوشاهدیامینباشید.

اتهاماتمیکاهدر
موردبیعدالتی

میکاهقومرابهانواع
بیعـدالتــیهامتــهم

کرد.

توطئهجهتشرارت
کالهبرداری،تهدیدوخشونت

دزدیوناراستی
بیرونراندنبیوهزنانازخانههایشان
نفرتازخوبیودوستداشتِنبدی

نفرتازعدالتودوستداشتِنبیعدالتی
قتل

رشوهخواری

1:2
2:2
8:2
9:2

1:3و2
9:3
10:3
11:3



رابهآنهااعالمكنم.9پسایرهبراناسرائیلكهازعدالتنفرتداریدو
بیانصافیمیكنید،بهمنگوشدهید!10ایكسانیكهاورشلیمراازخون
وظلمپرساختهاید،11ایرهبرانرشوهخوار،ایكاهنانوانبیاییكهتابه
شمامزدندهندموعظهنمیكنیدونبوتنمینمایید،ولیدرعینحالوانمود
میكنیدكهبهخداتوكلداریدومیگویید:»خداونددرمیانماست،پس
هیچگونهآسیبیبهمانخواهدرسید.«12بخاطرشمااورشلیمباخاکیكسان
شده،بصورتتودهایسنگدرخواهدآمدوكوهیكهخانةخداوندبرآن

قرارداردبهجنگلتبدیلخواهدشد.

خداوندپادشاهخواهدبود

جهان4 كوه مشهورترین خداوند خانة كوه آخر، روزهای در اما و
خواهدشدومردمازسراسردنیابهآنجاآمده،2خواهندگفت:»بیایید
بهدیدنكوهخداوندبرویموخانةخدایاسرائیلرازیارتكنیم.اوراههای
خودرابهماخواهدآموختومامطابقآنعملخواهیمكرد؛چونشریعت

وكالمخداوندازاورشلیمصادرمیشود.«
3خداونددرمیانقومهاداوریخواهدكردوبهاختالفاتبینقدرتهایبزرگ
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میکا3:7

11:3
ار12-8:7
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مذهبی  رهبران از دسته آن بر بهشدت میکاه  11:3
میتازدکهتنهادرازایدریافتمزدخدمتمیکردند.
عیسیبهاینجهانآمدتاخدمتکند،نهاینکهانجیلرا
وسیلهکسبوکارسازدوازاینراهدرآمدیسرشار
منافعشخصی تأمین قصد به مردم وقتی بزند. بهجیب
خبری خدمت خوِد از دیگر میشوند، »خدمت« وارد
نیست.انگیزهمابرایموعظهوتعلیمهرگزنبایدرسیدن
بهمنافعشخصیباشد.وقتیخداشمارابهانجامکاریفرا
میخواند،ازاواطاعتکنید،ولوآنگاهکهازلحاظمالی

منفعتخاصیبرایتاننداشتهباشد.
11:3میکاهبهخادمینروزگارخودهشدارمیدهدکه
رشوهنگیرند.امروزهنیزشبانانآنگاهکهاجازهمیدهند
دهندگانهدایایکالنامورکلیسارادراختیاربگیرند،
درواقعرشوهقبولمیکنند.وقتیترِسازدستدادن
پولباعثشودشبانیلبفروبنددودرمقابلنادرستی
یاد از است. خطر در کلیسایش کند، اختیار سکوت
رهبران حریصانه رفتار بهخاطر عاقبت یهودا که نبریم
پول متوجهصاحبان هشدار همین شد. نابود مذهبیاش
وثروتنیزهست:هرگزازپولخودبرایاِعمالنفوذ
درکارخدایاتطمیعخادمیناواستفادهنکنید.اینکار

رشوهدادناست.
12:3اورشلیمنـیزدرستمثلسامرهنابـودخواهدشد

)6:1(.اینامردرسال586ق.مبههنگامحملهنبوکدنصر
وسپاهیانبابلبهشهررخداد)2پادشاهان25(.اگرچه
میکاهدراینجارهبرانفاسدرامقصرمیخواند،مردمنیز
یابد، ادامه فساد این دادند اجازه آنان نبودند. بیتقصیر
بدونآنکهبهسویخدابازگشتکنندیاخواهانعدالت

باشند.
زمانی بیانگر آخر« روزهای »در عبارت  1:4بب
استکهخدافرمانرواییکاملوبیعیبونقصخود
رابرپاداردوسلطنتکند)ر.ش.1:4-8(.ایندوران،
و وجنگ بود خواهد برکت و آرامش و ازصلح پر
این نمیدانیم شد. خواهد ریشهکن ابد تا خونریزی
داده وعده خدا اما شد، خواهد آغاز هنگام چه دوره
ر.ش. )نیز شد خواهد آغاز دورانی چنین که است
اشعیا2:2؛ارمیا14:16و15؛دانیال19:8؛یوئیل1:3بب؛

زکریا9:14-11؛مالکی17:3و18؛مکاشفه22-19(.
آیات9تا13پیشگوییاسارتبابلاستکهدرسال
یک به تبدیل بابل آنکه از قبل سالها یعنی ق.م، 586
امپراتوریقدرتمندشود،اتفاقافتاد.خدادرستهمانطور
وعده موفقیت و آرامش از پر دورانی مورد در که
میدهد،بهتمامکسانیکهحاضربهپیرویازاونیستند
نیزداوریومجازاتراوعدهمیدهد.هردِواینها،حتمی

وقطعیاست.



درسرزمینهایدوردستپایانخواهدبخشید.ایشانشمشیرهاونیزههای
خودرادرهمشكسته،ازآنهاگاوآهنوارهخواهندساخت.دولتهادیگر
بجانهمنخواهندافتادوخودرابرایجنگآمادهنخواهندكرد.4هركسدر
خانةخوددرصلحوامنیتزندگیخواهدكرد،زیراچیزیكهباعثترس

شودوجودنخواهدداشت.اینوعدهراخداوندقادرمتعالدادهاست.
5قومهایجهانخدایانخودراعبادتمیكنندوازآنهاپیرویمینمایند،
پیروی او از و خواهیمكرد عبادت را خداوند،خدایخود ابد تا ما ولی

خواهیمنمود.
6و7خداوندمیفرماید:»درآنروزقومبیمارولنگخودراكهازسرزمین

خودراندهشدهوتنبیهگشتهاند،دوبارهدروطنخودشانبهقدرتخواهم
رسانیدوازآنهاقومنیرومندیبوجودخواهمآورد،ومنتاابددراورشلیمبر
آنهاسلطنتخواهمكرد.8ایاورشلیم،ایبرجدیدهبانیخدا،قوتوقدرت

سلطنتخودرامثلسابقبازخواهییافت!«
9ایاورشلیمچرافریادبرمیآوری؟چرامثلزنیكهمیزاید،دردمیكشی؟
آیابهاینعلتاستكهپادشاهینداریومشاورانتازبینرفتهاند؟10ای
مردماورشلیمازدردبخودبپیچیدوبنالید،چونبایداینشهرراترکنموده،
درصحرازندگیكنید!شمابهسرزمیندوردستبابلتبعیدمیشوید؛ولیدر

آنجامنبهدادشمامیرسموشماراازچنگدشمنرهاییبخشم.
تشنةخونشما برخاستهاندو قومهایزیادیبضدشما استكه 11درست
هستندومیخواهندشمارانابودكنند،12ولیآنهاازقصدخداوندبیاطالعند
ونمیدانندكهروزیفرامیرسدكهخداوندآنهارامثلبافههادرخرمنگاه

جمعمیكند.
13خداوندمیفرماید:»ایمردماورشلیمبهپاخیزیدواینخرمنرابكوبید.

منبهشماشاخهایآهنینوسمهایبرنجینخواهمدادتاقومهایبسیاریرا
پایمالنماییدواموالشانراكهبهزوربهچنگآوردهاند،بهخداوندكهمالک

تمامیزمیناستتقدیمكنید.«
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9:4-13میکاهدراینجاپایانکارپادشاهانراپیشگویی 
میکندوبدینترتیببراینتصورمردمکهپادشاهانشان
راجاودانهمیپنداشتند،خطبطالنمیکشد.نیزمیگوید
کهبابلسرزمینیهوداراویرانکرده،پادشاهآنرابه
قومخودکمک به عاقبت خدا اما برد، خواهد اسارت
خواهدکردتابهسرزمینخویشبازگردند.اینوقایع
همـگیدرستهمانطـورکهمیکاهگفتهبوداتفاقافتـاد،

وشرحآندر2تواریخ9:36-23وعزرا1و2آمدهاست.
12:4وقتیخدابهمادرموردوقایعآیندهخبرمیدهد،
بلکه نیست، ما کنجکاوی حس ارضای صرفًا هدفش
میخواهدکهماباآگاهیازآینده،اعمالورفتارکنونی
خودراتغییردهیم.ابدیتازهماکنونآغازمیشود،و
مشاهدهگوشهایازنقشهایکهخدابرایپیروانشدارد،

بایدبرایخدمتبهاودرزمانحالبهماانگیزهدهد.



پادشاهیازبیتلحمظهورخواهدکرد

ایلشكراورشلیمآمادهشوید،زیراشهرمحاصرهشدهاست!دشمنبه5
رهبراسرائیلضربهخواهدزد.

2خداوندمیفرماید:»ایبیتلحمافراته،هرچندكهدریهوداروستایكوچكی

بیشنیستیباوجوداینازتوكسیبرایمنظهورخواهدكردكهازازل
بودهاستواوقوممناسرائیلرارهبریخواهدنمود.«3خداقومخودرا
بهدستدشمنتسلیمخواهدكردتازمانیكهزنحاملهفرزندخودرابه
دنیاآورد.آنگاهبقیةقوماسرائیلكهدراسارتهستندبازخواهندگشت
وبهبرادرانخودملحقخواهندشد.4وقتیاوبیایدباقوتوجاللخداوند،
خدایخودگلةخودراخواهدچرانید.قوماودرامنیتزندگیخواهندكرد،
زیراتماممردمجهانبهعظمتاوپیخواهندبرد،5واوصلحوسالمتیبه
ارمغانخواهدآورد.هنگامیكهآشوریهابهسرزمینماهجومآورده،وارد
قلعههایمانشوند،رهبراننیرومندخودرابهمقابلةآنهاخواهیمفرستاد؛6و
ایشانباشمشیرهایازغالفكشیده،آشور،سرزمین»نمرود«رافتحخواهند
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1:5ببرهبراناورشلیمصرفًادرپیمالومقامبودند، 
قدرت همه با اورشلیم، که میکند پیشگویی میکاه اما
وثروتش،محاصرهونابودخواهدشدوپادشاهآننیز
که بیتلحم برعکس، بود. نخواهد آن نجات به قادر
شهریکوچکوگمناماست،زادگاهآنیگانهپادشاهی
بخشید. خواهد نجات را بشر ابناء تمام که بود خواهد
ایننجاتدهنده،یعنیمسیحموعود،بهصورتیکنوزاد
عاقبت و ،)6-4:2 )لوقا آمد خواهد بهدنیا بیتلحم در
کرد خواهد سلطنت دنیا تمام بر ابدی پادشاه بهعنوان

)مکاشفه22-19(.
اینجاصدقیای اسرائیلدر ازرهبر احتمااًلمنظور  1:5
پادشاهاستکهبههنگامحملهنبوکدنصربهاورشلیم،در
آنجاسلطنتمیکرد)2پادشاهان1:25(.صدقیاآخرین
پادشاهیبودکهازخاندانداوددراورشلیمسلطنتکرد.
میکاهمیگویدکهپادشاهبعدیکهازنسلداودظهور
خواهدنمود،مسیحموعوداستکهپادشاهیاوراهرگز

پایانینخواهدبود.
2:5منظورازاینرهبریاپادشاه،عیسییاهمانمسیح
موعوداست.میکاهمحلتولدعیسیراصدهاسالقبلاز
تولداوبهدرسـتیپیشگوییکرد.اینپادشاهکهازنسل
داودخواهدبود،گرچههمچونیکانسانبررویاین
پادشاه این است. بوده ازل از اما زیست، خواهد زمین

همانعیسیناصریاست.
5:5منظورمیکاهازرهبراننیرومندایناستکهمسیح

موعودهنگامیکهبازگرددتاسلطنتکند،رهبراننیکوی
بسیاریبرمسندرهبریخواهدگماشت.اینرهبراننیکو،
درتضادآشکاربارهبرانفاسدیهوداقرارخواهندداشتکه
میکاهپیشتردرفصلسومبهآناناشارهکردهبود.حکومت
آشوردراینجامظهرتماممللیاست-درتماماعصار-کهبا
قومخداسِرستیزدارند.اینرهبراننیکو،درمغلوبساختن

بدیدرجهانبهمسیحکمکخواهندکرد.
5:5دراینفصلشاهدیکیازروشنترینپیشگوییهای
عهدعتیقدرموردآمدنمسیحهستیم.عبارتاصلیدر
خواهد ارمغان به سالمتی و صلح »او است: این اینجا
آورد«.عیسیمسیحدریکیازآخرینسخنانخودبه
شاگردانفرمود:»منهدیهاینزدشمامیگذارمومیروم.
اینهدیه،آرامشفکرودلاست.آرامشیکهمنبهشما
میدهم،مانندآرامشهایدنیابیدواموزودگذرنیست.
بار نترسید!«)یوحنا27:14(. باشیدو پسآسودهخاطر
تا داد را امکان این ما به کرد، ظهور مسـیح کـه اول
باخدادرصلحوآرامشبهسربریم.دیگرالزمنیست
ازداوریالهیبترسیموباگناهدستبهگریبانباشیم.
آرامشوسالمتیمسیححتیدراوججنگهابهمااطمینان
از دیگر مسیح، بازگشت بههنگام اما میبخشد. خاطر
جنگوخونریزیخبرینخواهدبودوهرنوعسالحی

منهدمخواهدشد)5-3:4(.
6:5سرزمیننمرود،نامدیگرآشوراستکهدراینجا

مظهرتمامملتهایشریردنیااست.



كرد.زمانیكهآشوریهابهسرزمینماحملهورشوند،اوماراازدستایشان
خواهدرهانید.

7آنگاهبازماندگانقوماسرائیلبرایقومهایبسیار،شبنموبارانیازجانب
خداوندخواهندبود.آنهابهخدااعتمادخواهندداشتنهبهانسان.8ایشاندر
میانقومهامانندشیردرندهدرمیانگلههایگوسفندخواهندبود،كههنگام
عبورپایمالمیكندومیدردوكسینمیتواندمانعاوشود.9قوماسرائیلدر

برابردشمنانشخواهدایستادوآنهارانابودخواهدكرد.
10خداوندبهقوماسرائیلمیفرماید:»درآنزمانتماماسبهاوعرابههایشما

راازبینخواهمبرد،11شهرهایشماراخرابنموده،همةقلعههایتانراویران
خواهمكرد.12بهجادوگریشماپایانخواهمدادودیگرفالگیرانینخواهند
بودتاباآنهامشورتكنید.13تمامبتهایشماراسرنگونخواهمساخت.
دیگرهرگزآنچهراكهبادستخودساختهایدعبادتنخواهیدكرد.14بتهایی
راكهدرسرزمینشماستمنهدمخواهمكردوشهرهایتانراباخاکیكسان

خواهمنمود.
انتقامخواهم اقوامیكـهمرااطاعتنمیكنـند از باخشموغضب 15»من

گرفت.«

3-داوریمردم
خداازقومخودشکایتدارد

بهدعویخداوندعلیهاسرائیلگوشفرادهید!6
ایخداوند،برخیزودعویخودراارائهدهوبگذاركوههاوتپهها

آنچهراكهمیگوییبشنوند.
2ایكوهها،ایاساسهایجاودانیزمین،بهدعویخداوندگوشفرادهید!

خداوندعلیهقومخودشكایتداردواواسرائیلرامتهممیسازد.
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10:5هنگامیکهخدادرپادشاهیابدیخودحکومت 
کند،قدرتمادیگرنهبهنیروینظامی،بلکهدرخود
اوتمامسالحهاییراکه بود. خدایقادرمطلقخواهد
خواهد منهدم میبرند، بهکار امنیت ایجاد جهت مردم
نیازی نیز سپاه و لشکر به دیگر روز آن در ساخت.
بشر ابناء تکتک قلب در خدا خود زیرا بود، نخواهد
نبایداجازهدهیمترساز بنابراین سلطنتخواهدکرد.
حملهدشمنیاجنگهستهایدلمارامضطربسازد،

بلکهبایدبهخدااعتمادکنیم.
تصـویر به را محکمهای اینجـا در میـکاه  1:6بب
میکشد.خدادرمقامداوربهقومخودمیگویدکهاز

آنهاچهانتظاراتیدارد،وتمامگناهانیراکهبهاوو
برمیشمارد.فصلهایچهارو بهیکدیگرورزیدهاند،
پنجآکندهازامیدبود،امافصلهایششوهفتپیام
داوریرااعالممیکندودرآنازمردمخواستهمیشود

توبهکنند.
شاهد را مردم،کوهـها گنـاه اثبـات در خـدا  1:6و2
خوبی بسـیار شاهدان زمیـنه ایـن در کوهها میگیـرد.
بودند،زیراقومبتکدههایشـانرادر»مکانهــایبلند«
دروغین خدایــان برای آنجـا در و بودند داشته پـا بر
قربانیمیگذراندند)1پادشاهان23:14؛ارمیا2:17و3؛

حزقیال27:20و28(.



ازمنخستهوروگردان 3خداوندمیفرماید:»ایقوممن،چهكردهامكه

شدهاید؟جوابدهید!4منشماراازمصربیرونآوردم،ازبندگینجاتتان
دادموموسی،هارونومریمرافرستادمتاشماراهدایتكنند.5ایقوم،من
بهیادآوریدچگونهباالق،پادشاهموآبسعیكردبوسیلةنفرینبلعامپسر
بعور،شمارانابودكند،امامناوراواداركردمبجایلعنت،برایشمادعای
خیركند.آنچهراكهازشطیمتاجلجالاتفاقافتادبهخاطرآوریدوبدانید

كهاینهمهرابرایخیروخوبیشماكردهام.«
6وقتیبرایعبادتخداوند،خدایقادرمطلقمیآییم،چهچیزبحضوراو
بیاوریم؟آیااگربهترینگوسالههارابرایاوقربانیكنیماوازماراضی
خواهدشد؟7اگرهزارانگوسفندودههاهزارنهرپرازروغنزیتونبهاو
تقدیمكنیماوازماخشنودخواهدگردید؟آیااگرفرزندارشدخودرابرای
گناهخودقربانیكنیماوگناهماراخواهدبخشید؟8خداوندبهمافرمودهاست
كهازماچهمیخواهد.آنچهاوازمامیخواهدایناستكهرحموانصاف

داشتهباشیموباكمالفروتنیاحكامشرابجاآوریم.
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3:6مردمبرایاینسؤالخداهیچجوابینداشتند،زیرا 
اوهیچبدیدرحقشاننکردهبود،بلکهبینهایتنسبت
بهآنانصبوربود،هموارهبامهرومحبتراهنماییشان
کردهبود،وبارهاوبارهابهآنانفرصتدادهبودنزد
اوبازگردند.اگرخداامروزاینسؤالراازشمابپرسد،

چهجوابیدارید؟
5:6داستانباالقوبلعامدراعداد22-24یافتمیشود.
شطیمدرقسمتشرقیروداردن،تاپیشازورودقوم
اسرائیلبهسرزمینموعوداردوگاهآنانبود)یوشع1:2(.
بسیاریازتوصیههاووعدههایخدادرموردشیوهزندگی،
درآنجابهقومدادهشد.جلجالنیزکهنخستیناردوگاهقوم
پسازعبورشانازروداردنبود)یوشع19:4(،مکانیبود
کهدرآنقومباخداتجدیدعهدکردند)یوشع9-3:5(.
بهقوم نسبت ایندومکان،مظهرتوجهاتپرمهرخدا
خویشبود؛دراینمکانهاخدانشاندادکهمیخواست
همبهقومخودبرکاتفراواندهدوهمدرموردخطراتی
کهمتوجهشانبودبهآنهاهشداردهد.امامردِمروزگار
میکاهعهدخودراباخداوبرکاتیراکهدرپیداشت،

فراموشکردهوازاورویگردانشدهبودند.
5:6خداکماکاننسبتبهقوِمفراموشکارخودمهربان
عاقبت قدرناشناسیشان و آنان فراموشکاری اما بود،
نیستندکه باعـثمحکومیتشانشد.وقتیمـردممتوجه
بهراستیچقدردرحقشانلطفواحسانشده،وبرکات
خدارابدیهیفرضمیکنند،رفتهرفتهخودمحورمیشوند.

بنابراینپیوستهنیکوییهایخدارابهیادبیاوریدوازاو
سپاسگزارباشید.بهیادآوردِنبرکاتگذشتهخداباعث

میشودبهبرکاتکنونیاوبهترپیببریم.
خواسته به پاسخ در میکوشیدند اسرائیل قوم  8-6:6
خدابرایاوقربـانیبگذرانندتامگرازاینطریقاورا
قربانیو اما بماند. امان در مجازات از و خشنودسازند
نیست.خدا بهخودیخودکافی مذهبی تشریفات انجام
میخواهدزندگیمانعوضشود.اومیخواهدپیروانش
باانصاف،عادل،رحیموفروتنباشند.خدامیخواهدما
برایاوقربانیهاییزندهباشیم)رومیان1:12و2(؛صرفًا
کنیم زندگی درست بلکه نیاوریم، بهجا مذهبی اعمال
)ارمیا4:4؛عبرانیان14:9(.مانمیتوانیمچنینزندگیای
داشتهباشیممگرآنکهخدابهواسطهمحبتخودقلبمانرا

دگرگونسازد.
8:6مردمکوشیدهاندبهاَشکالوطریقهایمختلفخدارا
خشنودسازند)6:6و7(،اماخواستهخداکاماًلروشناست:
اومیخواهدپیروانشباانصاف،عادل،ورحیمباشندوبا
فروتنیدرمسیراوگامبردارند.بنابراینوقتیمیخواهید
خداراخشنودسازید،ببینیدآیادراینزمیـنههاآنگونه
کهاومیخواهدرفتارکردهایدیانه.آیادربرخوردبادیگران
منصفانهعملمیکنید؟آیانسبتبهکسانیکهبهشمابدی
کردهاندرحموگذشتدارید؟آیافروتنهستید؟تنها
کسانیباخدادررابطهصحیحبهسرمیبرندکهازاواطاعت

میکنندزیرامیخواهندخداراخشنودساختهباشند.



9خداوندبهتماممردماورشلیمندامیدهد!هركهفهمداردبهصدایخداوند

گوشدهد!خداوندمیفرماید:»ایمردمبهمنگوشدهید!10ایگناهكاران،
از استفاده با و دزدی اموال از اندوختهایدكه خانههایخودگنجهایی در
ترازوهایتقلبیبدستآوردهاید.11آیااینانصافاستكهمنكسانیراكه
ازترازوهاوسنگهایتقلبیاستفادهمیكنندببخشم؟12ثروتمندانشمامالو
ثروتخودراازراهظلموزوربدستآوردهاند.هموطنانشمابهدروغگویی

عادتكردهاندوحرفراستازدهانشانبیروننمیآید!
13»بنابراین،بسببتمامگناهانتانشمارابهنابودیخواهمكشید.14خوراک
خواهیدخورد،ولیهرگزسیرنخواهیدشدوهمیشهازگرسنگیرنجخواهید
برد.مالومنالذخیرهخواهیدكرد،اماچیزیبرایشماباقینخواهدماند.
آنچهرانیزباقیبماندبهدشمنانتانخواهمداد.15خواهیدكاشت،ولیدرو
نخواهیدكرد.اززیتون،روغنخواهیدگرفت،ولیخودتانازآنبیبهره
نخواهید را آن ولیشراب لهخواهیدكرد، پا زیر را انگور ماند. خواهید
نوشید،16زیراازكارهایپلید»عمری«پادشاهوپسرش»اخاب«سرمشق
میگیرید.شماازراهورسمآنهاپیرویمیكنید،بنابراینشمارابهنابودی
خواهمكشید.مردمجهانشماراتحقیرخواهندكردوقومهاازشماعار

خواهندداشت.«

خداوعدهمیدهدکهقومخودراسرانجاماحیانماید

چهمصیبتی!منمانندشخصگرسنهایهستمكهرویدرختهامیوهای7
انجیریبر نمییابدوبرتاكهاانگوریپیدانمیكند.هیچانگورو
درختهاباقینماندهاست.2هیچآدمخوبوپرهیزكاریرویزمینیافت
نقشةقتلمیكشند.3دستهایشان برادرانخود برای قاتلندو نمیشود.همه
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16:6»عمری«دردورانحکومتخودبراسرائیل،قومرا 
بهبتپرستیکشاند)1پادشاهان21:16-26(.پسراواخاب
نیزشریرترینپادشاهاسرائیلبود)1پادشاهان33-29:16(.
اگرقومتنهاازفرامیناینپادشاهانپیرویمیکردندو
ازآنانالگومیگرفتند،بایدگفتکهوضعشانبهراستی
خراببود.چنینشرارتفراگیریالبتهمجازاتنیزدر

پیداشت.
اما دارد)6-1:7(، تاریک اینفصلآغازی  1:7بب
بهچشمخود میکاه پایانمیرسد)20-7:7(. به امید با
میدیدکـهجامعههرروزفاسدترمیشـود.حاکمـانو
قضاترشوهمیگرفتند،وفساددرهمهجارواجداشت.
اماخداوعدهمیدهدکهقومراازتاریکیوظلمتگناه

بهنورهدایتنماید.آنگاهآناناورابهسببوفاداریاش
ستایشخواهندکرد.تنهاخداامینووفاداراست.

1:7-4میکاهدرتمامزمینحتییکنفردرستکارنیز
نادراست.جامعه نیز امروزه نیافت.درستیوصداقت
گنـاهراتوجیهمیکند،وحتیمسیحیاننیزگاهاصول
مسیحیرانادیدهمیگـیرندوهرطوردلشـانخواست
نبـاید بقبوالنیمکه بهخود عملمیکنـند.آساناست
هنگامیکه»همه بهویژه بگیریم، بهخودسخت زیاد
اینکاررامیکنند.«امامالکصداقتودرستکاریما
رابایدخداتعیینکند،نهجامعه.بایدباراستیزندگی
کنـیم،زیراخـداراستیاستوبرمااسـتکهمثلاو

باشیم.



قاضیهردورشوهمیخواهند. دارند.حاكمو مهارت ارتكابگناه برای
آدمهایپولداربهآنهارشوهمیدهندومیگویندچهمیخواهندوآنهانیز
برایانجامخواستههایایشاننقشهمیكشند.4حتیبهترینایشانمثلخار

میباشد؛ولیروزمجازاتآنهافرارسیدهاستوهمهآشفتهخواهندشد.
5بههیچكساعتمادنكن،نهبهبهتریندوستتونهحتیبههمسرت!6زیرا
دراینروزگارپسربهپدراهانتمیكند،دختربامادرشمخالفتمیورزد
وعروسبامادرشوهرشدشمنیمیكند.آری،اهلخانةشخص،دشمنان

اومیباشند.
7وامامنمنتظریاریخداوندهستم.صبرمیكنمتاخدامرانجاتدهد.او

دعایمرامستجابخواهدفرمود.
8ایدشمنانبهمانخندید،زیرااگرچهبهزمینبیفتیم،بازبرخواهیمخاست!
اگرچهدرتاریكیباشیم،خودخداوندروشناییماخواهدبود!9وقتیخداوند
ماراتنبیهكند،تحملخواهیمكرد،زیرانسبتبهاوگناهكردهایم.سرانجام
اودربرابردشمنانمانازماحمایتكرده،ایشانرابسببتمامبدیهاییكه
بهمارواداشتهاند،مجازاتخواهدكرد.خداوندماراازتاریكیبیرونآورده،
درروشناییقرارخواهددادوماشاهدعملنجاتبخشاوخواهیمبود.10آنگاه
دشمنانمانخواهنددیدكهخداوندپشتیبانماستوازاینكهبهماطعنهزده
میگفتند:»خدایشماكجاست؟«شرمندهخواهندشد.آنگاهباچشمانخود

خواهیمدیدكهایشانمثلگلكوچههاپایمالمیشوند.
11ایاسرائیل،شهرهایتبزرگتروبهترازقبلبازسازیخواهندشد،12وقوم
توازآشورومصر،ازناحیةرودفرات،وازدریاهاوكوهستانهایدوردست
13اماسرزمینهایدیگربسببگناهانمردمشان بازخواهندگشت. تو نزد

ویرانخواهندگردید.
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جامعه  اقشار کل و حکومتی رهبران به گناه  5:7و6
نیز نیرنگحتیخانوادهرا سرایتکردهبود.فریبو
کهرکناصلیجامعهاست،تباهساختهبود.درنتیجهتنها
راهپاکشدنمردم،مجازاتخدابود.اینمجازاتباعث

میشددوبارهبهسویخدابازگردندوازنواحیاشوند.
و ایمان خدا به کاماًل که داد نشان میکاه  9-7:7
خدا یاری منتظر )1( که داشت اعالم او دارد. توکل
تنگی وقت به و میشنود را ما فریاد او زیرا میماند،
ازمیانمشکالتعبور اورا نجاتمانمیدهد؛)2(خدا
میدهد؛)3(بههنگاممجازاِتخداصبورخواهدبودزیرا
رهانید،و تاریکیخواهد و ازظلمت را او میداندکه
)4(دشمنانشمجازاتخواهندشد.رابطهماباخدانیز
میتواندبهگونهایباشدکهبااعتمادوتوکلیچونمیکاه

بهحضورشبرویم.برایداشتنچنینرابطهایالزمنیست
خیلیباهوشباشیم؛صرفًاکافیاستبهخداایمانداشته

باشیمومطابقاینایمانعملکنیم.
9:7میکاهمیدانستکهاگربههنگاممجازات،صبرو
اطاعتکند،خداقومخود ازخدا باشدو تحملداشته
کرد خواهد احسان آنها به دوباره و بخشید خواهد را
)مراثی39:3-41(.مجازاتبهمعنایطردشدگینیست.
مردمیهودامجازاتمیشدندزیراخدامیخواستازاین
اینکه نه بازگرداند، بهسویخود را آنها طریقدوباره
آنهاراازخودبراند.شمانیزوقتیبهخاطرگناهانتاندر
آزمایشومشکالتمیافتید،ازخداخشمگیننشویدو
نترسیدکهمباداشماراطردکردهباشد.بلکهدرعوضاز

گناهخوددستکشیده،بهسویاوبازگردید.



و فرما رهبری را خود گلة كن؛ شبانی خود قوم بر و بیا خداوند، 14ای
گوسفندانتراكهدرجنگلتنهاماندهاند،مانندگذشتهبهچراگاههایسرسبز

وحاصلخیزباشانوجلعادهدایتكن.
اسارتمصر از 15خداونددرپاسخمیفرماید:»بلی،مثلزمانیكهشمارا

بیرونآوردم،معجزههایبزرگیبرایشماخواهمكرد.«
16مردمجهانكارهایاوراخواهنددیدوازقدرتناچیزشانشرمندهخواهند
شد.ازترسدستبردهانخواهندگذاشتوگوشهایشانكرخواهدشد.
17مثلمارازسوراخهایخودبیرونخزیده،باترسولرزدرحضورخداوند،

خدایماخواهندایستاد.
18خداوندا،خداییمثلتونیستكهگناهراببخشد.توگناهانبازماندگان

قومخودرامیآمرزیوتاابدخشمگیننمیمانی،چوندوستداریرحم
كنی.19بلی،باردیگربرماترحمخواهیفرمود.گناهانمارازیرپاهایخود
لگدمالخواهیكردوآنهارابهاعماقدریاخواهیافكند!20چنانكهقرنها
پیشبهیعقوبوعدهفرمودیمارابركتخواهیدادوهمانطوركهباپدر

ماابراهیمعهدبستی،برمارحمخواهیفرمود.
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18:7خدادوستداردرحمومرّوتنشاندهد!بخشش 
شاد میکنیم توبه وقتی بلکه نیست، اکراه روی از او
میشودوتمامکسانیراکهنزداوبازمیگردندباآغوش
بازمیپذیردومیبخشد.امروزشمانیزمیتوانیدبهگناه
خوداعترافکرده،ازبخششومحبتاوبرخوردارشوید.
نگذاریدغرورتانمانعازدریافترحموبخششاوشود.
برای اهمیتی چندان مذهب که روزگاری در  20:7
انتظار قومش از خدا که میگوید میکاه نداشت، مردم

داردمنصف،عادلورحیمباشند)8:6(.اوامروزهنیزاز
مسیحیانهمینچیزهاراانتظاردارد.دردنیاییبیانصاف،
مابایدباعدلوانصافعملکنیم.دردنیاییانتقامجو،
بایدرحیموباگذشتباشیم.دردنیاییمتکبرکهمیخواهد
کاماًلرویپایخودبایستدوبههیچکسنیازنداشته
باشد،مابایددرکمالفروتنیباخداراهبرویم.تنهازمانی
تأثیر دنیایمان و جامعه، خانه، اهل بر توانست خواهیم

بگذاریمکهمطابقخواستوارادهخدازندگیکنیم.


