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رفاه در جامعه باالی )طبقات
بودند،امابهفقراظلممیشد(.او
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سال722ق.م.نبوتمیکرد.
آیهکلیدی:

فرمود: من به خداوند »آنگاه
بر را خود زن دوباره و »برو
چند هر بیاور. خود نزد و دار
اوزنارادوستداردومعشوقه
مرددیگریاست،ولیتواورا
من چنانکه باش؛ داشته دوست
میدارم، دوست را اسرائیل نیز
خدایان بهسوی ایشان چند هر
نان قرصهای و رفتهاند دیگر
تقدیم بتهایشان به کشمشی

میکنند««)1:3(.
شخصیتهایمهم:

هوشع،گومر،فرزندانشان

وقتیصدایموسیقیبهگوشمیرسد،جماعتمیایستند
وعروسبازودربازویپدرشدرراهرویطویلوسط
کلیساقدمبرمیدارد.دامادباچشمانیکهعشقازآن
موجمیزند،متبسمامانگران،قدمبهقدمدنبالآنهاگام
برمیدارد.اشکهایشادمانیازچشمهاسرازیرمیشود،
آیینازدواجبهاجرادرمیآید،وخانوادههابههمپیوند
میخورند.مراسمازدواججشنیاستپرشکوهکهعشق
راتجلیلمیکند.جشنعروسیرازمقدسیکیشدِن
دوانسان،شروعزندگیمشترک،وتعهدووفاداریاست.ازدواجکهازسویخدا
مقررشده،نشاندهندهرابطهاوباقومشمیباشد.پسشایدهیچمصیبتیبزرگتراز

نقضاینعهدمقدسنباشد.
خدابههوشعگفتکهزنیاختیارکند؛خداازپیشبهاوگفتکههمسرشبه
اووفادارنخواهدبود.باآنکهاوفرزندانبسیاریآورد،امابعضیازآنهاازمردان
دیگریبودند.هوشعدراطاعتازخدا،باگومرازدواجکرد.رابطههوشعبااو،زنای

گومر،وفرزندانشاننمونههاییزندهونبوتیبرایاسرائیلشدند.
کتابهوشعداستانعشقاست،داستانیواقعی،غمانگیز،وحقیقی.کتاب،فراسوی
داستانمردجوانوزنش،ازمحبتخدانسبتبهقومشوواکنش»عروس«او
و پایدار او محبت بود. مانده وفادار خدا و بود شده بسته پیمانی میگوید. سخن
تعهدشپابرجابود.امااسرائیلمانندگومر،زناکاروبیوفابود،ومحبتخدارا
ردکردهوبهخدایاندروغینرویآوردهبود.خداابتدادرموردمجازاتهشدار
میدهدوآنگاهمحبتخودرادوبارهنسبتبهآنانابرازمیداردوپیشنهادمصالحه
خواهد انجام نیز عدالت اما است، جاری فراوانی به او رحمت و محبت میدهد.

شد.
کتاببادستورخدادرموردازدواجهوشعآغازمیگردد.پسازازدواجهوشع،
فرزندانیمتولدمیشوندکههریکنامیدارند؛ایننامهابهپیغامهایالهیمربوط
میشوند)فصل1(.سپس،همانطورکهپیشگوییشدهبود،گومرهوشعراترک
نامش معنای )که هوشع اما .)2 )فصل میرود بهدنبالهوسهایخود و میکند
دوباره را او و میپردازد، را آزادیاش بهای میکند، پیدا را او است( »نجات«
از تصاویری .)3 )فصل میشود برقرار کامل آشتی و صلح و میآورد، خانه به
شده تنیده گومر و هوشع بین روابط در خدا رحمت و فیض، داوری، محبت،
گناهان که میفرماید و میگشاید را اسرائیل اتهامات پرونده خدا سپس است.
بر باعث و 4و6و7و12(، )فصلهای نابودیشانخواهدشد موجب عاقبت ایشان
منتهیخواهدشد آنان بهمجازات نهایت اوخواهدگردید،ودر افروختنخشم
)فصلهای5و8ـ10و12و13(.اماحتیباوجودفساداسرائیل،خدارحیماستوامید
میبخشد؛اینامرحاکیازمحبتبیحداونسبتبهقومشمیباشد)فصل11(و
بیانگراینحقیقتاستکهتوبهآنها،برکتبهارمغانخواهدآورد)فصل14(.
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تصاویر از بسیاری از هوشع
زندگیروزانهاستفادهمیکند؛خدا
بهاشکالمختلفتصویرمیشود:
خرس پلنگ، شیر، پدر، شوهر،
ماده،شبنم،باران،بید،وچیزهای
همسر، شکل به اسرائیل دیگر؛
انگور، شراب، مریض، شخص
زائو، زیتون، درخت نوبر، انجیر
اجاق،مهصبحگاهی،کاه،ودود،

وچندنامدیگرتصویرمیشود.

تصویر به نمایشی بهگونهای را ما خدای مستمر و همیشگی محبت هوشع کتاب
میکشد.وقتیاینکتابرامیخوانید،ببینیدکهنبیچگونهخودرابارغبِتتمام
تسلیمخداوندشمیکند.بااوبهخاطربیوفاییزنوقومشتأسفبخورید.بههشدار
واضحدربارهمجازاتگوشدهید،ودوبارهوفاداریخودرابهخداابرازکنید؛به
اوبگوییدکهدرمحبتخودنسبتبهاواستواریدوبهقولهاییکهبهاودادهاید،

وفاخواهیدکرد.

تقسیمبندیکلی:

خدابههوشعدستوردادزنیرابههمسریاختیارکندکهدرازدواجالفـزننافرمانهوشع)5:3-1:1(
بیوفابودوموجبغمواندوهبسیاراوشد.درستهمانطورکهگومر
بههوشعبیعالقهشدوبهدنبالمرداندیگررفت،مانیزمیتوانیمبه
آسانینسبتبهرابطهخاصخودباخداناسپاسگردیمورؤیاهاو
اهدافیراتعاقبکنیمکهخدادرآنهاجاییندارد.وقتیدرزندگی
مسیحیخودباگناهسازشمیکنیموبهراههایایندنیامیرویم،یعنی

اینکهنسبتبهخدابیوفاشدهایم.

بـقومنافرمانخدا)9:14-1:4(
1ـگناهاسرائیل

2ـمجازاتاسرائیل
3ـمحبتخدابهاسرائیل

خداازمردمحکومتشمالیخواستکهازگناهانشاندستبردارندو
تنهااورابپرستند؛اماایشانبرشرارتخوداصرارورزیدند.درسرتاسر
کتاب،اسرائیلبهصورتکسیتوصیفمیشودکهازخداغافلاست
وهیچتمایلیبهخشنودساختناوندارد.اسرائیلخدارااصاًلدرک
نمیکرد،درستهمانطورکهگومرهوشعرادرکنمیکرد.خدا
مانندشوهریبامحبتیاپدریصبور،ازمردممیخواستکهاورا

بشناسندوهرروزبهسویاوبازگردند.



2054 هوشـع

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

هوشع،گناهقوم زن گومر، که همانطور درست
نیز  اسرائیل قوم بود، بیوفا او به نسبت
نسبتبهخدابیوفاییمیکردند.بتپرستی
پی در آنها بود. زنا مانند اسرائیل بنی
برقراریروابط»نامشروع«باآشورومصر
بهرهمند ایشان نظامی نیروی از تا بودند
با را بعل پرستش همچنین ایشان گردند؛

عبادتخداییگانهدرهمآمیختهبودند.

مامانندگومرمیتوانیمعشقهایدیگریرا
تعاقبکنیم،مثلعشقبهقدرت،لذتجویی،
پول،یاشهرت.وسوسههایایندنیامیتواند
بهخداوفادارو باشد.آیا اغواکننده بسیار
صادقید،یاعشقهایدیگرجایواقعیاورا

درزندگیتانگرفتهاست؟

هوشعبهطورجدیبهیهوداهشداردادکهمجازاتخدا
یهودا که آنجا از نگیرد. الگو اسرائیل از
عهدراشکسته،ازخدارویبرگردانده،و
خالقخودرافراموشکردهبود،طعمتجاوز
عواقب گناه چشید. را ویرانگر تبعیدی و

وحشتناکیدارد.

قطعًا او، از سرکشی و خدا به ناسپاسی
پناه تنها خداوند دارد. بهدنبال را مصیبت
واقعیمااست.اگردلخودرانسبتبهخدا
امنیت دیگری جای هیچ در کنیم، سخت
نخواهیمداشت.مانمیتوانیمازمجازاتخدا

رهاییبیابیم.

زنمحبتخدا بهدنبال هوشع که همانطور درست
بیوفایشرفتواورابازگرداند،خداوند
در او میآید. ما بهدنبال محبتش با نیز
محبتخودمهربان،صادق،تغییرناپذیر،و
ابدیاست.هرچهپیشآید،خدابازمارا

دوستدارد.

آیاخدارافراموشکردهونسبتبهاوعهد
موفقیتهایتان ندهید اجازه بودهاید؟ شکن
ازمحبتتاننسبتبهاوبکاهدیاچشمانتانرا

بهروینیازبهمحبتاوببندد.

باآنکهخداقومشرابهخاطرگناه،مجازاتاحـیا
کردهاند، توبه که را کسانی کرد، خواهد
را راه واقعی توبه میکند. احیا و تشویق
برایشروعیتازهمیگشاید.خدامیبخشد

واحیامیکند.

میگردند، باز خدا بهسوی که آنان برای
هنوزامیدهست.هیچوفاداری،موفقیت،یا
عزتواحترامیقابلمقایسهبامحبتنسبت
گردید باز خداوند بهسوی نیست. خدا به
چونجلِوضررراازهرجاکهبگیرید،نفع
است.مهمنیستچقدرازخدادورافتادهاید،

خداحاضراستشمارابازگرداند.



الفـزننافرمانهوشع)5:3-1:1(
هوشعتشابهاتبینروابطخودباگومرورابطهخداباقوماسرائیلرابهخوبینمایان
میسازد.باآنکهاسرائیلباتنهاخدایحقیقیعهدبستهبود،بهدنبالخدایاندروغین
باگومرازدواجکرد،درحالیکهازقبلمیدانست بههمینشکل،هوشع میرفت.
گومراوراترکخواهدکرد.هوشعبهرغمگناهگومربااوبامهربانیرفتارکرد.خدا
نیزباوجودگناهانقوماسرائیلنسبتبهآنهارحیمبود.خداعوضنشده؛اوهنوزنیز

رحیموبخشندهاست.

زنوفرزندانهوشع

دردورانسلطنتعزیا،یوتام،آحازوحزقیا،پادشاهانیهوداویربعام1
پسریوآش،پادشاهاسرائیل،اینپیامهاازطرفخداوندبههوشعپسر

بئیریرسید.
2اولینپیامیكهخداوندبههوشعداداینبود:

»برووبازنیفاحشهازدواجكنتاآنزنازمردانیدیگربچههاییبرای
بیوفایی قوممن دادكهچگونه نشانخواهد بهروشنی امر این بزاید. تو
كردهاندوباپرستشخدایاندیگرآشكارامرتكبزناشدهوبهمنخیانت

ورزیدهاند.«

1:1
1پاد1:13ـ34

2پاد32:15ـ38؛1:16؛
1:18

2توا12:10ـ16؛1:26ـ23
میکا1:1

1:1
1پاد1:13ـ34

2پاد32:15ـ38؛1:16؛
1:18

2توا12:10ـ16؛1:26ـ23
میکا1:1

2:1
هو1:3
2:1

هو1:3

هوشـع1 2055

1:1هوشعدرحکومتشمالییعنیاسرائیل،نبیبود.او 
ازسال753تا715ق.م.خدمتکرد.درزمانحکومت
یربعامدوم،حکومتشمالیازنظرمادیترقیکردهبود،
اماازنظرروحانیتضعیفشدهبود.مردمطماعبودندو
رفتارومذهببتپرستیکنعانیانراکهدرهمسایگی

آنهاقرارداشتند،اختیارکردهبودند.
وظیفههوشعآنبودکهنشاندهدچطورحکومتشمالی
نسبتبهخداکه»شوهر«وقَیِـماوبودبیوفایینموده،
وبابعلوخدایانکنعانازدواجکردهاست.اوبهمردم
هشداردادکهتاازگناهانخودتوبهنکنندوبهسویخدا
هوشع رفت. خواهند پیش نابودی بهطرف نگردند، باز
او عدالتسخت و زیاد محبت از خدا، ازخصوصیات
سخنگفتواینکهچطوراینویژگیهابایدبرزندگی
وا خدا بهسوی بازگشت به را آنها و بگذارد اثر آنها
بودند، باخداشکسته بدبختانه،مردمعهدخودرا دارد.
بایدبهمجازاتیکهخداوعدهاشرادادهبود،برسند و

)تثنیه27و28(.
2:1خدابههوشعگفتکهباگومرازدواجکند،وقبل
که ساخت مطلع را او بگیرد، ازدواجصورت آنکه از
گومرنسبتبهاوخیانتخواهدورزید.زندگیهوشع

بیوفای قوم با را خدا رابطه بیوفا زنی شوهِر بهعنوان
اسرائیلنشانداد.

2:1بهسختیبتوانتصورکردکهبههوشعچهاحساسی
دستدادوقتیخدابهاوگفتکهبازنیازدواجکند
کهنسبتبهاووفادارنخواهدبود.شایداومایلنبودبه
چنینازدواجیتندهد.امااواطاعتکرد.خدااغلباز
انبیایخودکهباشرایطغیرعادیمواجهبودند،طالب
اطاعتغیرعادیبود.شایداوازشمابخواهدکهکاری
از اوچنینچیزی اگر دهید. انجام غیرعادی و دشوار
شمابخواهد،چهواکنشینشانخواهیدداد؟آیابااین
اطمینانکهاوکههمهچیزرامیداندوهدفخاصی
ازدرخواستخوددارد،ازاواطاعتخواهیدکرد؟آیا
خشنودخواهیدشدازاینکهبدانیددردورنجیکهدر
اطاعتازاوهست،نهفقطبهسودشخصشمااست،
آنهاخدمت به که بود همخواهد نفعکسانی به بلکه

میکنید؟
2:1و3آیاواقعًاخدابهنبیخوددستوردادکهبازنی
فاحشهازدواجکند؟برخیکهنمیتوانندباورکنندخدا
توانستهچنینحکمیبدهد،اینماجرارایکتمثیلتلقی
میکنندنهواقعهایتاریخی.امابسیاریبراینعقیدهاند



3پس،هوشعبا»گومر«دختردبالیمازدواجكردوگومرحاملهشده،پسری
برایشزایید.

4و5آنگاهخداوندفرمود:»ناماینپسررایزرعیلبگذار،زیرامیخواهمبزودی
دردرةیزرعیل،دودمانییهوپادشاهرامجازاتكنموانتقامخونهاییراكه
ریختهاستبگیرم.دردرةیزرعیلقدرتاسرائیلرادرهمشكستهبهاستقالل

اینقومپایانخواهمداد.«
6طولینكشیدكهگومرباردیگرحاملهشده،دختریزایید.خداوندبههوشع
فرمود:»ناماورالوروحامه)یعنی»دیگررحمتبساست«(بگذار،چون
دیگربرمردماسرائیلرحمنمیكنموآنانرانمیبخشم؛7ولیبرمردمیهودا
رحمتخواهمنمودومن،خود،بدونهیچگونهكمكیازجانبسپاهیانو

سالحهایشان،ایشانراازچنگدشمنانشخواهمرهانید.«
8بعدازاینكهگومرلوروحامهراازشیرگرفت،باردیگرحاملهشدواین

4:1
یوش16:17

داو33:6
2پاد14:9ـ36؛1:10ـ28

2توا8:22و9

4:1
یوش16:17

داو33:6
2پاد14:9ـ36؛1:10ـ28

2توا8:22و9

7:1
مز3:44ـ7
اش18:30

7:1
مز3:44ـ7
اش18:30
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کهاینماجراتاریخیاستوبرایاثباتنظرخود،یکی 
ازایندالیلرامطرحمیسازند:)1(مطابقشریعتخدا،
کاهننمیتوانستبافاحشهازدواجکند)الویان7:21(،
که دارد وجود احتمال این )2( نبود. کاهن هوشع اما
وقتیهوشعباگومرازدواجکرداوفاحشهنبودهاست،
وخدابههوشعاجازهدادکهبداندگومربعدًابهزناو
روسپیگریرویخواهدآورد.بههرحال،هوشعازپیش
میدانستکهزنشبهاوخیانتخواهدکردوزندگی
زناشوییآنهادرسیعملیوزندهخواهدشدبرایمردم
نبوت آنها برای هوشع که شمالی حکومت بتپرسِت

میکرد.
4:1و5ایلیاپیشگوییکردهبودکهخانداناخاببهخاطر
شرارتشاننابودخواهدشد)1پادشاهان20:21ـ22(،اماییهو
درانجامفرمانخدازیادهرویکرد)2پادشاهان9:10ـ11(.
بنابراین،سلسلهییهوهمبایدمجازاتمیشد؛محلمجازات
آنهادریزرعیلبود،همانجاییکهاوخانداناخابرا
قتلعامکرد.وعدهخدامبنیبرپایاندادنبهاستقالل
حکومتاسرائیل،25سالبعدتحققیافت،یعنیزمانی
و کردند فتح را شمالی حکومت قلمرِو آشوریها که

مردمرابهاسارتبردند.
6:1ـ8در3:1میخوانیمکهگومرپسریبرایهوشع
زایید.در6:1و8:1میبینیمکهگومردوفرزنددیگر
بهدنیاآورد،اماهیچاشارهایوجودنداردمبنیبراینکه
ترجمهها از برخی است؛ بوده آنها واقعی پدر هوشع
تلویحًابیانمیدارندکهاوپدرآنهانبودهاست.چهپدر
واقعیآنهابودهوچهنبودهباشد،کلیدگشودنمعمایاین
قسمتازماجرا،درنامهایییافتمیشودکهخدابرای

فرزندانگومرانتخابکرد.نامهایفوقعکسالعملخدا
رانسبتبهخیانتاسرائیلنشانمیدهد.واکنشاوبه

خیانتوبیوفایی،امروزتغییرینکردهاست.
و داود حکومت دوران در یهودا و اسرائیل  7:1
از پس میدادند. تشکیل را متحدی حکومت سلیمان
کشور و گرفت، باال داخلی اختالفات سلیمان، مرگ
بهحکومتشمالی)اسرائیلکهپایتختشسامرهبود(و
حکومتجنوبی)یهوداکهپایتختشاورشلیمبود(تجزیه
شد.باآنکهرویسخنهوشععمدتًاباحکومتشمالی
بود،اماتوجهاومانندخدا،متوجهتمامقوماسرائیلبود،
یعنیحتیکسانیکهدرحکومتجنوبییهودازندگی
پیشگوییکرد، هوشع که همانطور درست میکردند.
خدابهیهوداکمککردزیرابعضیازپادشاهانیهودا
اسرائیل، ازشکست پس کمی میکردند. تکریم را او
سنحاریبامپراطورآشور،بهیهوداتجاوزکردواورشلیم
رامحاصرهنمود.اوبامداخلهیکفرشتهراندهشدواز

یهوداعقبنشینیکرد)اشعیا36و37(.
از اوخودبدونهیچگونهکمکی 7:1خدافرمودکه
جانبسپاهیانوسالحهایمردمیهودا،ایشانراازچنگ
دشمنانشانخواهدرهانید.باآنکهخداازمامیخواهدکه
سهمخودراانجامدهیم،بایدبهخاطرداشتهباشیمکهاو
بهکمکمامتکینیست.اواغلببرآنمیشودکهاز
طریقانسانهاعملکند،امافقطبهآندلیلکهاینکار
بهنفعآنهاست.اگراوصالحبداند،میتواندهمهاهدافش
رابدونهیچکمکیازجانبماانجامدهد.شمابرایخدا
خیلیمهمهستید،اماجداازاونهتواناییانجاماهدافاو

رادارید،نهقدرتمختلکردنآنهارا.



بارپسریزایید.9خداوندفرمود:»اسمشرالوعمی)یعنی»قوممننیست«(
بگذار،چوناسرائیلازآنمننیستومنخدایاونیستم.«

10باوجوداین،زمانیمیرسدكهاسرائیلیهامثلریگدریابیشمارخواهند
شد!آنگاهبجایاینكهخداوندبهایشانبگوید:»شماقوممننیستید«خواهد
گفت:»شماپسرانخدایزندههستید!«11آنگاهمردمیهوداومردماسرائیل
باهممتحدشدهیکرهبرخواهندداشتوباهمازتبعیدمراجعتخواهند
كرد.چهروزعظیمیخواهدبودآنروزیكهخداوندباردیگرقومخودرا

درسرزمینحاصلخیزشانساكنگرداند.

مجازاتواحیا

اییزرعیل،اسمبرادروخواهرتراعوضكن.نامبرادرتراعمی2
)یعنی»قوممنهستی«(واسمخواهرتراروحامه)یعنی»ترحم

شده«(بگذار،زیرااكنونخداوندبراورحممیفرماید.
2مادرتراتوبیخكن،زیرازنمرددیگریشدهاستومندیگرشوهراو
نیستم.ازاوبخواهتاازفاحشگیدستبرداردودیگرخودفروشینكند؛3وگر
نهاورامثلروزیكهازمادرمتولدشدعریانخواهمساختومانندزمینی
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یا  یْهِوه میکند: استفاده خود نام از خدا اینجا  9:1
دیگر »من میفرمود: تحتاللفظی بهطور او هستم. من
نیستم.«هشدارهایخداکهدر منهستم اسرائیل برای
تثنیه15:28ـ68ثبتشده،میرفتکهتحققیابد:اگر
راترککرده، آنان او اوپشتکنند، به اسرائیل قوم

برکاتشراازایشانبازخواهدداشت.
10:1کتابهاینبوتیعهدعتیقگاهازکلمه»اسرائیل«
استفاده جنوب( و )شمال متحد بهحکومت اشاره برای
میکندوگاهفقطبرایاشارهبهحکومتشمالی.هوشع
بهکار شمالی بهحکومت اشاره برای را اسرائیل معمواًل
میبردکهپایتختشسامرهبود.اماوقتیدربارهوقایعآینده
ووعدههایخدامبنیبراحیایقومسخنمیگوید،مشکل
بتواندرککردکهاینگفتههاچگونهمیتواندفقطبه
تبعیدیهایحکومت زیرا مربوطشود، حکومتشمالی
آمیختند. هم در خود فاتحین با ناامیدی روی از شمالی
به مربوط وعدههای صاحبنظران از بسیاری بنابراین،
میکنند: تعبیر نظریه دو این از یکی طبق را بازگشت
)1(اینوعدههاشرطیاست،یعنیاینکهاسرائیلیهاچون
برآنشدندکهبهسویخدابازنگردند،دیگرنتوانستنداز
برکاتیبرخوردارشوندکهخداوعدهدادهبود؛)2(این
وعدههاغیرشرطیاست،یعنیاینکهوعدههایخدامبنی
براحیایقومدرعیسیمسیحتحققخواهدیافت،بنابراین

کلیسا)اسرائیلجدید(برکاتاورادریافتخواهدداشت.
تغییریدرعهد اسرائیل بیوفایی خیانتو 10:1و11
قوم بازگشت به که وعده این نمیآورد. بهوجود خدا
درآیندهمربوطمیشود،عهدیراکهباموسیبستهشد
)تثنیه15:18ـ18(تکرارمیکندوزمینهایرافراهممیسازد
برایپیشگوییهایارمیا)ارمیا11:29ـ14؛31:31ـ40(و
حزقیال)16:11ـ21(.اینپیشگوییدربارهروزیاستکه
همهمقدسیندرحکومتمسیحمتحدخواهندشد.امروز،
همهایمانداراندرهرجا،مقدسینخداوقومیمتشکلاز

کاهنانهستند)ر.ش.به1پطرس9:2(.
1:2ببموضوعهایاینفصلمجازاتواحیایاسرائیل
است.درستمثلپروندهایقضایی،زنزناکاربهدادگاه
بردهومجرمشناختهمیشود.اماپسازمجازات،باشادمانی

ودلشکستگیباردیگربهآغوشخدابازمیگردد.
3:2هوشعبرایهمسرشلباستهیهکردهبود،خدانیز
برایاسرائیلبارانومحصولرا.اینتصویرخواهمربوط
بههوشعوگومرباشد،خواهمربوطبهخداواسرائیل،از
مجازاتخیانتوبیوفاییخبرمیدهد.درستهمانطور
کهشوهرممکناستنخواهدنیازهایهمسرخائنشرا
تأمینکند،خدانیزممکناستنخواهدخیانتاسرائیل
راتحملکند.اومیتوانستبرکاتراازآنانبازداردو

خشکسالیبرایشانبفرستد.



كهدچارخشكسالیشدهباشدازتشنگیهالکخواهمكرد.4ازفرزنداناو
چونفرزندانخودممراقبتنخواهمكرد،زیراآنهاازآنمننیستندبلكه
فرزندانمرداندیگریهستند.5مادرشانمرتكبزناشدهوبابیشرمیگفته
است:»دنبالمردانیمیرومكهبهمنخوراکوپوشاکمیدهند.«6ولی
مندیواریازخاروخسبهدوراومیكشمومانعیبرسرراهاومیگذارم
تاراهشراپیدانكند.7بطوریكهوقتیدنبالفاسقانشمیدودنتواندبهآنها
آنگاهخواهد نخواهدكرد. پیدایشان ولی آنهاخواهدگشت، دنبال برسد.
گفت:»بهتراستنزدشوهرخودبازگردم،چونوقتیكهبااوبودمزندگیام
بهترمیگذشت.«8اونمیفهمدكههرچهداردازمندارد.تمامطالونقرهای

راكهاوبرایپرستشبتخودبعلبهكارمیبرد،منبهاومیدادم.
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برای یگانه خدای از اینکه بهجای اسرائیلیها  5:2ـ7
از یعنی باشند، خوراکوسرپناهوپوشاکسپاسگزار
خداییکهبخشندههمهنعمتهااست،ازخدایاندروغین
)بهخصوصبعل(تشکرمیکردند.بنابراین،خدادیواری
پاداش از تا بست را راهشان و کشید ایشان دور به
بتپرسـتیخودقطعامیدکنند،تابلکهمتقاعدشوندکه
اسرائیل،خدا بیوفایی علیرغم بازگردند. بهسویخدا
هنوزوفادارورحیمبود.اوبهجستجوبراییافتنقومش
ادامهمیداد،حتیتاآنجاکهدرراهسرکشیایشانمانعی

گذاشتتابهسویاوبازگردند.
7:2گومراگربازگشتبهشوهررابهنفعخودتشخیص
میداد،حتمًااینکاررامیکرد؛درستبههمانشکل،
انساننیزاغلبوقتیازعهدهحلمشکالتزندگیبر

نمیآید،بهسویخدابازمیگردد.بازگشتبهسویخدا
ازرویناامیدیبهترازسرکشیازاواست؛امابهتراین
استکهازرویسپاسگزاریوقدردانیازتوجهاتاو،

نزداوبیاییم.
8:2ثروتدراکثرجوامعمظهرموفقیتبهشمارمیرود.
نیز اینموقعکشورثروتمندیبود؛گومر اسرائـیلدر
چه هر که نبود متوجه گومر اما داشـت. نقـره و طال
که نمیداد تشخیص نیز اسرائیل بود؛ هوشع از داشت
هرموهبـتیکهدارد،ازجانبخدااسـت.همگومرو
هماسرائیلازداراییخودبهطرزخیانتآمیزیاستفاده
کردندزیرابهدنبالفاسقانوخدایاندیگررفتند.شمااز
اموالخودچگونهاستفادهمیکنید؟ازآنچهکهخدابه

شمادادهاست،استفادهکنیدتااوراجاللدهید.

هوشع
بهعنـوان هوشـع
نبیازسـال753
به ق.م. 715 تا
خدمت اسرائـیل

کرد

جوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

ششپادشاهآخراسرائیلبسیاربدکاربودند؛آنهاتحمیِلمالیاتهایسنگین،ستمبه
فقرا،پرستشبتها،وبیحرمتیکاملبهخداراخطمشیخودقراردادهبودند.اسرائیل
تابعآشوربودومیبایستبهآنانباجوخراجبپردازد؛همینخراجهاخزائناندکو

باقیماندهآنانرابربادداد.

مردماسرائیلمثلزنیزناکارکهبهشوهرشگناهمیورزد،نسبتبهخداگناهکرده
بودند.بهخاطرزندگیکردنتوأمبابیاحترامیمطلقبهخداوسایرانسانها،مجازات

آنهاحتمیبود.هوشعسقوطقومدرسال722ق.م.بهدستآشوررادید.

وقتیمرتکبگناهمیشویم،عماًلرابطهمانراباخداقطعمیکنیموعهدخودرابااو
میشکنیم.گرچههمهبایدبرایگناهانشانبهخداپاسخگوباشند،اماآنانیکهدرپی

بخشایشالهیهستند،ازمجازاتابدیخواهندرست.

یونس)793ـ753ق.م.(
عاموس)760ـ750ق.م.(
میکاه)742ـ687ق.م.(
اشعیا)740ـ681ق.م.(



9ولیاكنوندیگرشرابوغلهایراكههمیشهسرموعدبرایاوفراهممیكردم
بهاونخواهمدادولباسهاییكهبرایپوششبرهنگیاشبهاومیدادمازاو
پسخواهمگرفت.10قباحتاورادرنظرفاسقانشآشكارخواهمساختو
هیچكسنخواهدتوانستاوراازدستمنخالصیبخشد.11بهتمامخوشیهاو
بزمها،عیدهاوجشنهایشپایانخواهمداد.12تاكستانهاوباغهایمیوهایراكه
ادعامیكندفاسقانشبهاوهدیهدادهاندنابودمیكنم.آنهارابصورتجنگل
تمام رانصیبحیواناتصحرامیگردانم.13بسبب میوههایش درمیآورمو
آنروزهاییكهبرایبتخودشبعل،بخورمیسوزانیدوگوشوارههایشرا
بهگوشمیكردوباطالوجواهرات،خودرامیآراستومراترکنموده،
بدنبالفاسقانشمیرفت،اورامجازاتخواهمكرد.اینراخداوندمیفرماید.

14ولیدوبارهدلاورابدستمیآورمواورابهبیابانخواهمبردودرآنجا
باویسخنانیدلنشینخواهمگفت.15درآنجاباغهایانگورشرابهاوپس
خواهمداد،و»درةزحمات«اورابه»دروازةامید«مبدلخواهمساخت.او
بازدرآنجامانندروزهایجوانیاشومثلزمانقدیمكهاوراازاسارتمصر
آزادكردمسرودخواهدخواند.16درآنروزمرابجای»سرورمن«،»شوهر
من«خطابخواهدكرد.17كاریمیكنمكه»بعل«رافراموشكندودیگر

اسمشرانیزبرزباننیاورد.

10:2
حز37:16

هو3:2

10:2
حز37:16

هو3:2
11:2

ار34:7؛9:16
11:2

ار34:7؛9:16
12:2

ار17:5؛13:8
12:2

ار17:5؛13:8
13:2
ار9:7

حز40:23ـ42
هو13:4؛2:11

13:2
ار9:7

حز40:23ـ42
هو13:4؛2:11

14:2
حز33:20ـ38

14:2
حز33:20ـ38

15:2
یوش26:7
اش10:65
ار1:2ـ3

حز22،8:16

15:2
یوش26:7
اش10:65
ار1:2ـ3

حز22،8:16
16:2

اش5:54
هو7:2

16:2
اش5:54
هو7:2

هوشـع2 2059

12:2اسرائیلیهابهقدریدربتپرستیفرورفتهبودند 
میوهای باغهای و تاکستانها که بودند معتقد عماًل که
کهداشتند،ازبتهابهآنانرسیدهاست.آنهافراموش
کردهبودندکهتمامسرزمینآنهاهدیهایاستازجانب
و سعادت مردم از بسیاری امروز .)49:32 )تثنیه خدا
خوشبختیخودرابههرکسینسبتمیدهندجزبهخدا؛
تیزهوشی،روابطسودمند ایشانموفقیت،سختکوشی،
به وقتی نمیآورند. بهحساب خدا جانب از موهبتی را

موفقیتمیرسید،آنرابهچهکسینسبتمیدهید؟
13:2بعلمهمترینخدایکنعانیهابود،اماایننامبرای
تمامخدایانمحلیبهکارمیرفت،خدایانیکهدرسرتاسر
سرزمینتحتتصرفاسرائیل،موردپرستشقرارداشتند.
بدبختانه،قوماسرائیلهمانطورکهحکمیافتهبودند،این
بتهاومراکزبتپرستیراازمیاننبردند،بلکهاغلب
مدارا بعل پرستندگان به فاسد، پادشاهان تأثیر تحت
آنهامیپیوستند.یکی به اوقات بیشتر و نشانمیدادند
ازپادشاهاناسرائیلکهبهپرستشبعلشهرتداشت،
مزدوِر انبیای با مبارزهایکه نبیدر ایلیای بود. اخاب
اخابداشت،بهطرزشگفتانگیزینشاندادکهقدرت

خدابسیارباالترازقدرتبعلاست)1پادشاهان18(.
14:2خدادلاسرائیلرادربیاباِناسارتبهدستآورد،

خدا کنعان. اغواکننده بتهای از دور بسیار جایی در
بهخاطررحمتعظیمش،باقومشکهاوراترککرده
بودند،سخنانیدلنشینگفت،زیرامیخواسترابطهاشرا

باآنهابهحالتاولیهاشبازگرداند.
بیابان به 14:2و15خداوعدهمیدادکه)1(مردمرا
بیاورد،بهجاییکههیچمانعینباشد،تابتواندمشارکتی
صافوخالصباآنهاداشتهباشد،ونیز)2(سختیهای
ازتجربیاتمنفی امیدتبدیلکند.خداحتی به آنهارا
درزندگیمابرایایجادفرصتهاییاستفادهمیکندتا
ازآنطریقبهسویاوبازگردیم.وقتیبامشکالتو
آزمایشهاروبرومیشوید،بهیادداشتهباشیدکهخدادر
بیاباِنسختیهانیزباشماسخنمیگوید،نهفقطموقعیکه

موفقوکامیابهستید.
16:2قوماسرائیلسرعقلنیامدندوازبتهایشاندست
نکشیدندوبهسویخدابازنگشتندتااینکهبهتبعیدرفتند؛
رابطهخداوقومشنیزاحیانخواهدشدتااینکهحکومت
خداازطریقعیسیکههمانمسیحموعودباشد،برقرار
گردد.درآنروز،خدادیگربرایایشاندرحکمسروریا
اربابنخواهدبود،بلکههمچونیکشوهر.رابطهبینآنها
عمیقوشخصیخواهدبود،آننوعرابطهایکهبهگونهای

ناقص،میتوانیمدرازدواجببینیم)اشعیا4:54ـ8(.



18درآنزمان،بینشماوحیواناتوحشیوپرندگانوخزندگانعهدی
قرارمیدهمتادیگرازهمنترسید؛وتمامسالحهایجنگیراازبینبرده،به
جنگهاپایانخواهمداد.آنگاهدرامنیتخواهیدزیست.19منبازنجیرعدالت
وانصافومحبتورحمت،شمارابرایهمیشهبهخودپیوندخواهمداد.
20منعهدیراكهباشمابستهامبجاخواهمآوردوشمارانامزدخودخواهم

ساختوشمامرادرآنزمانواقعًاخواهیدشناخت.
21و22درآنروزمندعاهایقومخوداسرائیلرااجابتخواهمكرد.برزمین

بارانخواهمفرستادوزمیننیزغلهوانگوروزیتونتولیدخواهدكرد.
23درآنزمانقوماسرائیلرابرایخوددرزمینخواهمكاشت.بهكسانیكه
گفتهبودم»دیگررحمتبساست«،رحمخواهمنمودوبهآنانیكهگفته
بودم»قوممننیستید«،خواهمگفت:»اكنونشماقوممنهستید«وایشان

جوابخواهندداد:»توخدایماهستی.«

هوشعباهمسرشمصالحهمیکند

آنگاهخداوندبهمنفرمود:»بروودوبارهزنخودرابردارونزد3
خودبیاور.هرچنداوزنارادوستداردومعشوقةمرددیگریاست،
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19:2و20گومربادویدنبهدنبالفاسقانش،آزادیخود 
راازدستداد،درستهمانطورکهاسرائیلویهودابا
رفتندرپیخدایانبیگانهآزادیخودراازدستدادند.
حاالخدابهآنهاپیشنهادمیکردکهزنجیراسارتایشان
رابازنجیرمحبتعوضکند.فکرماآنقدرمشغولآن
و مقررات همه از آزاد و مستقل و خودکفا که است
اسیر رامیپذیریمکه اینخطر باشیمکه محدودیتها
خواستههایخودمانشویم.امابرعکس،زنجیرهایخدا
مارااسیرنمیسازد،مانعیبرسرراهمانمیگذارد،سد
راهماننمیگردد،وآرزوهایمانراسرکوبنمیکند؛
بلکهآننوعآزادیرابهمامیدهدکهبرایآنخلق
شدیم،آزادیانتخابآنچهراکهراستاست؛نتیجهاین

امر،رشددررابطهمانباخدااست.
19:2و20زمانیخواهدآمدکهبیوفاییغیرممکنخواهد
شدزیراخدامارابازنجیِرمحبتورحمتوعدالِتکامل
بهخودپیوندخواهدزد.نامزدیدرزمانهوشعفقطتوافقی
تعهدی درآنروزگار، نامزدی نبود. ازدواج برای ساده
الزماالجراوعهدیمحکممیاندوخانوادهبرایبرقراری
نه میداد، راوعده تازه آغازی بود.خدا دائمی رابطهای

اصالحعهدکهنهوقدیمرا)ر.ش.بهارمیا31:31ـ34(.
زمان در هم قومش، به خدا عروسی هدیه  19:2و20
میبخشد را ما او است. ما،رحمت زمان در هم هوشع

بهواسطه نه اما میکند، اصالح باخودش را ما رابطه و
شایستگیخودمان.هیچراهیبرایماوجودنداردکهبا
تالشهایخودمانبهمعیارباالیخدابرایزندگیپاکو
روحانیبرسیم.امااوازسرلطفمارامیپذیردومیبخشد
وبامارابطهایدوستانهبرقرارمیسازد.دراینرابطهمااز

مشارکتیشخصیوعمیقبااوبرخوردارمیشویم.
20:2باآنکهقوماسرائیلبهخاطربتپرستیشان،مرتکب
خیانتگردیدندومحکومشدند،اماخداکهمحبتشتغییر
نمیکند،بخشایشرابهآنهاهدیهکردورابطهنوینیبا
ایشانبرقرارنمود،رابطهایبهترازآنچهکهقباًلتجربه
کردهبودند.چرا؟چوناوباعشقیپایانناپذیراسرائیل
رادوستداشت.آیانسبتبهخدابیوفابودهاید؟خدا
هنوزشمارادوستدارد.اگربهسویاوبازگردید،او
شماراخواهدبخشید.اوازشمامیخواهدکهاوراطوری

بشناسیدکههرگزسابقهنداشتهاست.
1:3دراینجاهوشعشایددربارهتمامقوم،یعنییهوداو
اسرائیل،سخنمیگوید.اینفصلکوتاهتبعیدوبازگشت
قومرابهتصویرمیکشد.قوماسرائیلدورهپاکسازیرا
درسرزمینیبیگانهتجربهکردند،اماخداایشانرادوست
داشت،وحاضربوداگربازگشتکنند،ایشانرابپذیرد.او
بههوشعدستوردادهمینروحیهبخششرانسبتبهگومر
نشاندهد.باآنکهگومرازخودهیچشایستگینداشتو



ولیتواورادوستداشتهباش؛چنانكهمننیزاسرائیلرادوستمیدارم،هر
چندایشانبسویخدایاندیگررفتهاندوقرصهاینانكشمشیبهبتهایشان

تقدیممیكنند.«
2بنابراین،منزنخودرابهپانزدهمثقالنقرهوپنجاهمنجوخریدم3وبهاوگفتم
كهبایدمدتزیادیمنتظرمنبماندودراینمدتبدنبالمردهایدیگرنرودو
ازفاحشگیخودكاماًلدستبردارد؛مننیزدراینمدتمنتظراوخواهمبود.

2:3
روت10:4

2:3
روت10:4
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هوشعدلیلموجهیداشتکهاوراطالقدهد،اماخدابهاو
گفتکهاورابازخریدنمایدودوستشبدارد.

1:3خداازهوشعمیخواهدکهکاریغیرقابلتصور
انجامدهد:زنناتوبهکارشرابخردواززنابرگرداندو
بازهماورادوستداشتهباشد!وقتیکسانیکهاززنای
شنیدندکههوشعمیگویدکهخدا بودند، باخبر گومر
اسرائیلزناکاررابهاندازهگومردوستدارد،قطعًابسیار
حیرتکردند.آنهامانندگومرعملمیکردند؛باوجود
اسرائیل قوم رادوستمیداشت! ایشان هنوز این،خدا
را اینسخنان اثر اما بودند، بارهاسخنانخداراشنیده
در عملی بهصورت را آن که کردند احساس زمانی

زندگیخانوادگیپرتالطِمهوشعدیدند.
مستقل بهطور مدتی برای گومر معلوم قرار از  2:3
زندگیمیکردهاست.اوکهبایداحتیاجاتشراخودش

یا میفروخت بردگی به را خود باید یا میکرد، رفع
معشوقهمرددیگریمیشد.درهرمورد،هوشعمیبایست
برایبازگرداندناو،مبلغیمیپرداخت،گرچهاینمبلغ
بسیارناچیزبود.گومردیگربرایهیچکسجزهوشع
ارزشینداشت،اماهوشعاورادوستمیداشت،درست
همانطورکهخدااسرائیلرادوستمیداشت.مانیزهر
چقدردرگناهفرورفتهباشیم،بازخداحاضراستبهای

آزادیمارابپردازدومارافدیهدهدواستوارسازد.
3:3بعدازاین،دیگرهوشعنامیازگومرنمیبرد.این
انزوای و غیبت است. شده داده شرح 4:3 در موضوع
شمالی باحکومت خداچگونه که میدهد نشان گومر
برخوردخواهدکرد.سرکشیازخداخطرناکاست.اگر
اوزمانیتصمیمبگیردکهمحبتورحمتخودراازما

دریغدارد،هیچامیدیبرایمانوجودنخواهدداشت.

خیانتروحانی
و روحـــانی زنـــای
بسـیاری در جسمانی
مواردمانندهمهستند
وهردوخطرناکاند.
خــود قـوم از خــدا
مأیوسشدزیراایشان
مرتکب او به نسبت
زنــایروحــانیشده
بودنـد،همانطـورکه
گومرنسبتبههوشع
مرتکبزناشدهبود.

تشابهات
خالف بر دو هر جسمانی و روحانی زنای

شریعتخدااست.

زنایروحانیوجسمانیهردوباناامیدینسبت
شروع آن از ناخشنودی و موجود رابطه به
واقعی ناخشنودی و ناامیدی این چه میشود،

باشد،چهخیالی.
زنایروحانیوجسمانیهردوبادلبستگیبه

معبودتازهآغازمیشود.
زنایروحانیوجسمانیهردوفرایندیقهقرایی
آغاز ناگهانی تصمیمی اثر در معمواًل و است

نمیشود.
خلق شامل دو هر جسمانی و روحانی زنای
رؤیاییاستازکاریکهمعبودجدیدمیتواند

برایشخصانجامدهد.

خطـر
داریم، کامل آگاهی میکنیم آنچهکه از وقتی
شریعتوحکمخدارازیرپامیگذاریم،قلبما
نسبتبهگناهسختمیگرددورابطهمانباخدا

قطعمیشود.
ایناحساسکهخداباعثناامیدیاست،میتواند
ماراازاودورنماید.احساسناامیدیوناخشنودی
خواهد کنیم، تحمل را آن اگر و است، طبیعی

گذشت.
تغییرمعبوداولینقدمدرفرایندیکورکنندهاست

کهبهگناهمنجرمیشود.
اینفرایندخطرناکاستزیراشماهمیشهمتوجه
وقوعآننیستید،مگروقتیکهدیگرخیلیدیر

شدهباشد.
چنینرؤیاییانتظاراتغیرواقعیازنتایجرابطه
جدیدپدیدمیآوردکهفقطبهناامیدیدرتمام

روابطموجودوآتیمنتهیمیشود.



4اینامرنشانمیدهدكهاسرائیلسالیاندرازیرابدونپادشاهورهبر،بدون
قربانگاهومعبدوكاهن،وحتیبدونبتبهسرخواهندبرد.5پسازآن
ایشانبسویخداوند،خدایشانوداود،پادشاهشانبازگشتخواهندنمود.
ایشانباترسولرزبسویخداوندخواهندآمدوازبركاتاوبرخوردار

خواهندگردید.

بـقومنافرمانخدا)9:14-1:4(
بقیهکتاببهگناهاسرائیلومجازاتقریبالوقوعآنهامیپردازد.هوشعتباهیاخالقی
وروحانیقومراخاطرنشانمیسازد.اومجازاتیراکهدرانتظارآنانبودشرحمیدهد
و مجازات موضوع چه اگر گردند. باز خدا بهسوی که میکند التماس ایشان از و
محکومیتگناهبرکتابحاکماست،پرتویازمحبتواحیادرسرتاسرکتابمیتابد.
خداحتیهنگامیکهمجازاتمیکند،رحیماستوکسانیراکهتوبهکنندوبهسوی

اوبازگردند،احیاخواهدکرد.

1ـگناهاسرائیل
خدااسرائیلرابهگناهمتهممیکند

به4 را شما خداوند كنید. گوش خداوند كالم به اسرائیل، قوم ای
محاكمهكشیدهوایناستاتهاماتشما:درسرزمینشماصداقت
ومهربانیوخداشناسیوجودندارد.2لعنتمیكنید،دروغمیگویید،آدم
میكشید،دزدیمیكنیدومرتكبزنامیشوید.درهمهجاظلموزورگویی
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4:3و5حکومتشمالیبهرهبرییربعامبرضدخاندان 
هم آنها طغیان 12و13(. )1پادشاهان کرد طغیان داود
سیاسیبودهممذهبی.درآنموقع،آنهابهپرستشبتهای
طالییروآوردند.درزمانحکومتمسیحموعود،همه
مردمباتواضعوفرمانبرداریدرمقابلاوخواهندایستاد.
کسانیکهاآلنبرکاتاورانمیپذیرند،بعدًاباقدرتو
مجازاتاوروبروخواهندشد.چقدربهتراستکهاالن
اورادوستبداریموازاوپیرویکنیمتااینکهبعدًابا

خشماوروبروشویم.
1:4ببدراینفصل،خدااسرائیلرابهنااطاعتیمتهم
میکند.رهبرانمذهبیدرجلبتوجهمردمبهسویخدا
کوتاهیکردهبودند،وآدابروسپیگریمذهبیجانشین
عبادتواقعیشدهبود.قومازنظرروحانیواخالقیروبه
تباهیگذاشتهبودندواحکامخدارانادیدهمیگرفتند.برای
مردمآسانبودکهزنهوشعرامحکومکنند،اماآنقدردانا
نبودندکهببینندخودشاننیزنسبتبهخداخیانتکردهاند.
1:4ـ3خداازتمثیلدادگاهاستفادهکردتادالیلرنج

ودردقوماسرائیلراتشریحکند.رفتارغیرالهیایشان
روزافزونگردند همدچارخشونتی بودکه سببشده
وهمبامصائبوبالیایطبیعیمواجهشوند.بیناعمال
ماومشکالتیکهباآنهاروبرومیشویم،همیشهرابطه
وقتی حال، این با ندارد. وجود معلولی و علت مستقیم
سختیهاگریبانگیرمانمیشود،بایدبهطورجدیبپرسیم:
»آیاگناهییاعملیغیرمسؤوالنهکردهامکهباعثرنج
گناه در که شویم متوجه اگر است؟« شده من درد و
هستیم،حتیبهطورجزئی،میتوانیمطریقخودراعوض

کنیمتاکمیآسودهشویم.
2:4شایداینآیهبهکشتارپادشاهاندرزمانحیات
نبی( نه پادشاه، )زکریای زکریا دارد. اشاره هوشع
او بهتصاحب بهدستشلومکشتهشدوتاجوتختش
درآمد.سپسِمَنحیم،شلومراکشتوتمامشهررانابود
کردزیرامردمشهرازقبولاوبهپادشاهیسرباززدند
)2پادشاه8:15ـ16(.خدادراینآیهخاطرنشانمیسازد
کهحتیقتلدراسرائیلباخونسردیصورتمیگیرد.



وكشتوكشتاردیدهمیشود.3بههمیندلیلاستكهزمینشمابارور
نمیباشد،تمامموجوداتزندهبیمارشده،میمیرندوچهارپایانوپرندگانو

حتیماهیانازبینمیروند.
4خداوندمیگوید:»هیچكس،دیگریرامتهمنكندوتقصیررابهگردناو

نیاندازد.ایكاهنان،منشمارامتهممیكنم.5شماروزوشبمرتكبخطا
ولغزشمیشویدوانبیاءنیزباشمادراینكارهمراهند.منمادرتاناسرائیل
راازبینخواهمبرد.6قوممننابودشدهاند،زیرامرانمیشناسند؛واینتقصیر
را بشناسید.منشما مرا نمیخواهید نیز شماكاهناناست،زیراخودشما
كاهنخودنمیدانم.شماقوانینمرافراموشكردهاید،مننیزفرزندانشمارا
فراموشخواهمكرد.7قوممنهرچهزیادترشدند،بیشترنسبتبهمنگناه

كردند.آنهاشكوهوجاللمراباننگورسواییبتهاعوضكردند.
8»كاهنانازگناهانقوماسرائیلسودمیبرندوباحرصوولعمنتظرندآنها
بیشترگناهبكنند.9كاهنانهمانندقومگناهكارند.بنابراین،همكاهنانوهم
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بهخاطرگناهانمانمجازات  اغلبوقتیمیترسیم  4:4
به بهگردندیگرانمیاندازیم.هوشع را تقصیر شویم،
کاهنانهشداردادکهکسدیگریرامتهمنکنند،چون
کاهنان است. ایشان بهگردن عمدتًا اسرائیل قوم گناه
اسرائیلگناهانمردمرابهآنهاتذکرمیدادند،اماخدا
بهایشاناجازهندادهبوداعمالغیرمسؤوالنهخودشانرا
نادیدهبگیرند.آنهابهجایتعلیمدینواخالقبهمردم،
بودند. کشانده باری و بیبند و بتپرستی به را ایشان
کوتاهیآناندرهدایتمردمبهراهخدا،قسمتعمده
تباهیاسرائیلرابهگردنآنهامیانداخت.علمبهاینکه
خدابهمااجازهنخواهددادکهتقصیراشتباهاتمانرابه
گناهان که دارد وا را ما باید بیندازیم، دیگران گردن
خودراترککنیمومسؤولیتآنرابپذیریم.مامسؤول
اعمالگناهآلودخودمانهستیم.مراقبگرایشبهمتهم
کردندیگرانباشیدزیرامیتواندشماراازاحساسنیاز

بهتوبهدورنگهدارد.
ساخت. وارد اتهام مذهبی رهبران بر هوشع  4:4ـ10
اینرهبرانمذهبیکهبودند؟وقتییربعاماولبرعلیه
رحبعام،پسرسلیمان،طغیانکردوحکومتمشابهیدر
شمالبرقرارساخت،نظاممذهبیخودشرانیزبهوجود
آورد)ر.ش.به1پادشاهان25:12ـ33(.اوشریعتخدارا
نقضکــردودوگوسالهطالییساختوبهمردمگفت
خودش برای کاهنانی همچنین او بپرستند. را آنها که
ابتداساکنان نبودند.در ازنسلهارون تعیینکرد،که
به باآنکه ادامهدادند، بهپرستشخدا حکومتشمالی

طریقغلطاینکاررامیکردند؛اماخیلیزودبهپرستش
خدایانکنعانیرویآوردند.مدتینگذشتکهبعلرا
جانشینخداکردندودیگرعبادتخدایحقیقیرابه
فراموشیسپردند.جایتعجبنیستکهکاهناندروغیِن

یربعامقادرنبودندپرستشحقیقیخداراحفظکنند.
6:4ـ9خدارهبرانمذهبیرامتهمکردکهمانعازآن
شدهاندکهمردماورابشناسند.ازآنهاتوقعمیرفتکه
رهبر خطاکاری در ایشان اما باشند، روحانی رهبرانی
ندارد »اشکالی میگفتند: یکدیگر به مردم شاید شدند.
کهکاهناناینکارراانجاممیدهند.«رهبریروحانی
مسؤولیتسنگینیاست.درکلیساهرخدمتیکهمیکنید،
چه و بزرگساالن تعلیم چه و باشد کودکان تعلیم چه
هرخدمتتعلیمیدیگری،مسؤولیتهایرهبریتانرا
سرسرینگیرید.رهبریباشیدکهمردمرابهسویخدا

رهبریمیکند.
بار هر میبردند. سود مردم گناهان از کاهنان  8:4
بهکاهن ازآن بخشی قربانیگناهمیآورد، کهکسی
میرسید.مردمهرچهبیشترگناهمیکردند،کاهنانبیشتر
دریافتمیکردند.ازآنجاکهآنهاخودشاننمیتوانستند
همهقربانیهارابخورند،بخشیازآنرامیفروختندو
بخشیرابهخویشانشانمیدادند.کاهنانازاستمرارگناه
سودمیبردند؛گناهمردمدرجامعهبهآنهاقدرتومقام
میداد.بنابراین،بهجایآنکهبکوشندمردمرابهرهایی
تشویق کردن گناه به را مردم کنند، رهبری گناه از

میکردندتاسودبیشتریعایدشانشود.



قومرابسببتماماعمالبدشانمجازاتخواهمكرد.10ایشانخواهندخورد،
ولیسیرنخواهندشد؛زناخواهندكرد،ولیزیادنخواهندشد؛زیرامراترک

كردهوبهخدایاندیگریرویآوردهاند.
از 12آنها است؛ ربوده من قوم سر از را عقل هوسرانی، و 11»میگساری
خدایچوبیكسبتكلیفمیكنندوازعصایچوبیراهنماییمیخواهند.
دلبستگیبهبتها،آنهاراگمراهكردهاست.ایشانبهخدمتخدایاندیگر
درآمده،بهمنخیانتكردهاند.13رویكوههابرایبتهاقربانیمیكنند.به
كوهستانهامیروندتازیرسایةباصفایدرختانبلندبخوربسوزانند.درآنجا
دخترانتانبهفاحشگیكشاندهمیشوندوعروسانتانزنامیكنند؛14ولیمن
انجام آنهاراتنبیهنخواهمكرد،چونخودشمامردهاهمهمانكارهارا
میدهیدوبافاحشههایبتخانههازنامیكنید.اینادانها،نابودیشماحتمی

است.
15»اگرچهاسرائیلزنامیكند،ولیتواییهوداخودرابهاینگناهآلوده
نكنوباكسانیكهازرویریاونادرستیمرادرجلجالوبیتئیلپرستش
نباش اسرائیل ایشانفقطتظاهراست.16مانند میكنندهمراهمشو.عبادت
كههمچونگوسالهایسركشنمیخواهدخداونداورابهچراگاههایسبزو
خرمرهبریكند.17ازاودوریكن،چونخودرادرقیدبتپرستیگرفتار

كردهاست.
18»مرداناسرائیلبعدازمیگساریبدنبالزنانبدكارهمیروند.بیشرمیرا
بیشترمیپسندندتاشرافترا.19بنابراینبادعظیمیآنهاراخواهدبردودر

رسوایی،ازاینجهانخواهندرفت،چونبرایبتهاقربانیمیكنند.

11:4
اش12:5؛7:28

12:4
1توا13:10
اش3:19
حز21:21

11:4
اش12:5؛7:28

12:4
1توا13:10
اش3:19
حز21:21

13:4
ار20:2؛6:3

حز13:6
هو13:2؛2:11

13:4
ار20:2؛6:3

حز13:6
هو13:2؛2:11

14:4
تث17:23

14:4
تث17:23

16:4
مز2:23و3؛8:78
اش17:5؛25:7

16:4
مز2:23و3؛8:78
اش17:5؛25:7

19:4
هو1:12؛15:13

زکر9:5ـ11

19:4
هو1:12؛15:13

زکر9:5ـ11

2064 هوشـع4

10:4روسپیگریمذهبیچهبود؟خدایاناصلیکنعانی، 
بعلوعشتاروت،مظهرقدرتباروریوتولیدمثلبودند.
تعجبینداردکهعبادتآنهاشاملمناسکیهمراهبااعمال
زنندهجنسیبود.عبادتکنندگانمردباروسپیهایمعبد
رابطهجنسیداشتند،یاکاهنانزنوزنانجوانباآرزوی

بچهدارشدنباکاهنانمردآمیزشمیکردند.
شاد را انسان تا آورد بهوجود را شراب خدا  11:4
سازد)مزمور15:104(؛اوبهانسانمیگوید:»ازهمسر
خودکهدرایامجوانیبااوازدواجکردهایلذتببر«
)امثال18:5(.اماهمههدایایخوبخدامیتواندمورد
سوءاستفادهقرارگیرد.جشنوسرورمیتواندبهمستی
تبدیلشودولذتازدواججایخودرابهروابطجنسی
از ازهدایایخدامهمتر بدهد.وقتیهریک نامشروع

خوِدخداشود،قطعًاسوءاستفادهدرپیخواهدداشت.

13:4و14ساکنانحکومتشمالیباجداکردنخوداز
مذهبحقیقیکهدراورشلیممتمرکزبود،درواقعخود
راازکالماووبخشایشاومحرومساختهبودند.تالش
همهجانبهبرایآزادیورهاییازهمهمقرراتمیتواند

ماراکاماًلازارادهخداخارجسازد.
15:4خدابهحکومتجنوبییهوداوکاهنانشهشداری
اسرائیلکهدر نروند.کاهنان اسرائیل راه به تا فرستاد
شمالماندند،میراثروحانیخودرافراموشکردندو
همهچیزرابهبعلفروختند.اسرائیلازمجازاتخالصی
نیافت،امااگریهوداازپیرویازسرمشقاسرائیلامتناع

میورزید،میتوانسترهایییابد.
19:4بادعظیمکهاسرائیلرابرد،بهتجاوزآشوراشاره

داردکهتقریبًا20سالبعدقومرانابودکرد.



داوریخدابراسرائیل

»ایكاهنانوایرهبراناسرائیلگوشدهید؛ایخاندانسلطنتی،5
اینرابشنوید:نابودیشماحتمیاست،زیرادركوهمصفهوتابور
بوسیلةبتهاقومرافریبدادهاید.2اییاغیان،شمابیرحمانهكشتارمیكنیدو

حدینمیشناسید،پسمنهمةشماراتنبیهخواهمكرد.
3»مناعمالبدشمارادیدهام.ایاسرائیل،همانطوریكهیکفاحشهشوهرش
راترکمیكند،شماهممراترکكردهوناپاکشدهاید.4كارهایشما
مانعمیشودازاینكهبسویمنبازگشتكنید،زیراروحزناكاریدراعماق

وجودشماریشهدواندهاستونمیتوانیدمرابشناسید.«
5تكبرمردماسرائیلبرضدآنهاگواهیمیدهد.آنهادرزیربارگناهانشان
6آنان افتاد. خواهند بزمین ایشان پی در نیز یهودا مردم و لغزید خواهند
سرانجامباگلههاورمههایخودخواهندآمدتابرایخداوندقربانیكنند،
ولیاوراپیدانخواهندكرد،زیرااوازایشاندورشدهوآنهاراتنهاگذارده
است.7آنهابهخداوندخیانتورزیدهاندوفرزندانیبوجودآوردهاندكهازآن

اونیستند.پسبزودیآنهاباداروندارشانازبینخواهندرفت.
8شیپورخطررادرجبعهورامهوبیتئیلبهصدادرآورید!ایمردمبنیامین
بهخودبلرزید!9ایاسرائیل،بهایناخطارتوجهكن!وقتیكهروزمجازات

توفرارسد،بهویرانهایتبدیلخواهیشد.
درآمدهاند؛ دزدان پستترین بصورت یهودا »رهبران میفرماید: 10خداوند

بنابراین،خشمخودرامثلسیالببرایشانخواهمریخت.11اسرائیلبهحكم
مندرهمكوبیدهخواهدشد،زیرامایلنیستازبتپرستیخوددستبكشد.
12منهمچونبیدكهپشمراازبینمیبرد،اسرائیلراازبینخواهمبردو

شیرةجانیهوداراگرفته،اوراخشکخواهمكرد.
شدهاند، بیمار اندازه چه تا كه بردند پی یهودا و اسرائیل كه 13»هنگامی

3:5
عا12:5

عبر13:4

3:5
عا12:5

عبر13:4
4:5

هو14،6:4
4:5

هو14،6:4

5:5
2پاد19:17و20
حز31:23ـ35

5:5
2پاد19:17و20
حز31:23ـ35

6:5
حز6:8

6:5
حز6:8

7:5
هو4:2
7:5

هو4:2

9:5
اش1:28ـ4؛3:37

هو11:9ـ17
عا14:3و15

9:5
اش1:28ـ4؛3:37

هو11:9ـ17
عا14:3و15

10:5
تث17:27

مز6:32؛3:93و4
امث28:22

حز8:7

10:5
تث17:27

مز6:32؛3:93و4
امث28:22

حز8:7
12:5

مز11:39
اش8:51

12:5
مز11:39
اش8:51

هوشـع5 2065

فاسدی،  غیرمذهبی و مذهبی رهبران چنین با  1:5و2
امیدچندانیبرایمردماسرائیلوجودنداشت.آنانبرای
بهرهبرانشانداشتند،رهبرانیکههدایت هدایتچشم
بایددرنقشهخدامییافتند.امروزهدرجوامعمترقی را
کنند؛ انتخاب راخودشـان رهبرانشـان میتوانـند مـردم
باوجوداین،بایددقتکردکهآنهاآیامردمرابهسوی
قوم خدا میسازند. دور او از یا میشوند رهنمون خدا
اسرائیلرامسؤولاعمالشانمیدانست.بههمینشکل،او

تکتکمارامسؤولاعمالوانتخابهایمانمیداند.
4:5گناِهمستمرقلبشخصراسختمیسازدوتوبهرا
مشکلمینماید.نااطاعتیعمدیازخدامیتواندوجدان

ارتکابگناهدیگرراآسانتر ببرد؛هرگناه، بین از را
میکند.اجازهندهیدگناهدرشماسکونتگزیند.تاآنجا

کهمیتوانیدازاعمالگناهآلوددوریکنید.
شمالی، حکومت اسرائیل، دیگر نام افرایم  11:5و13
استزیراافرایممهمترینقبیلهدربیندهقبیلهدرشمال
بـود.بههمینشکل،حکومتجنوبیبهنامقدرتمندترین

قبیلهاش،یهودانامیدهمیشد.
13:5طیسلطنتمنحیموهوشع،اسرائیلبرایکمک
این اما 19:15و20(، )2پادشاهان شد متوسل آشور به
کوششهاراهبهجایینبردزیراآنهابراینجاتبهتوانایی
انسانمتکیشدندنهبهخدا.حتیقدرتهایبزرگجهانی



اسرائیلبهآشوررویآوردوبهپادشاهشپناهبرد.ولیآشورنهقادراست
درداورادرمانكندونهكمكیبهاوبرساند.

14»مثلشیریكهشكمشكارخودرامیدرد،مناسرائیلویهوداراتكه
پارهخواهمكردوباخودخواهمبردوتمامیرهانندگانشراتارومارخواهم
نمود؛15سپسآنهاراترکكرده،بهخانةخودبازخواهمگشتتادرشدت

بیچارگیخودمتوجهگناهانشانشده،آنهارااعترافكنندومرابطلبند.«

قوماسرائیلمیگویند:»بیاییدبسویخداوندبازگشتنماییم.اومارا6
دریدهوخودشنیزماراشفاخواهدداد.اومارامجروحساختهوخود
برزخممامرهمخواهدگذاشت.2بعدازدوسهروزمارادوبارهزندهخواهد
كردومادرحضوراوزندگیخواهیمنمود.3بیاییدتالشكنیمتاخداوندرا
بشناسیم!همانطوركهدمیدنسپیدةصبحوریزشبارانبهاریحتمیاست،

اجابتدعایماازجانباونیزحتمیاست.«

2ـمجازاتاسرائیل
خدامحبتاسرائیلرامیخواهد

4اماخداوندمیفرماید:»ایاسرائیلویهودا،منباشماچهكنم؟زیرامحبت
شمامانندشبنمصبحگاهیزودگذراست.5بهایندلیلاستكهمنانبیای
خودرافرستادهامتاكالمداوریمرابیانكنندوازهالكتیكهدرانتظارتان
استشماراآگاهسازند.پسبدانیدكهداوریمنچونصاعقهبرشمافرود
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آنروزگار،نتوانستندبهاسرائیلکمککنند،زیراخدا
خودشتصمیمگرفتهبودقومشراداوریکند.اگرما
دعوتخدارابرایتوبهنادیدهبگیریم،چطورمیتوانیماز

داوریاودرامانبمانیم؟)ر.ش.بهعبرانیان3:2(.
1:6ـ3گفتهمردماسرائیلنوعیگستاخیاست،نهتوبه
واقعی.مردمبهعمقگناهانشانپینبردهبودند.آنهااز
بتهادستنکشیدند،تعهدنکردندکهخودراعوضکنند،
فکر آنها نمایند. پشیمانی ابراز گناهانشان به نسبت یا
میکردندخشمخدافقطچندروزیبیشترطولنخواهد
کشید؛آنهاکوچکتریناطالعینداشتندکهبهزودیبه
تبعیدخواهندرفت.اسرائیلفقطبهخاطرمواهبمادیای
کهخدادراختیارشانمیگذاشت،بهاوعالقمندبودند؛
آنهابرایفوائدابدیکهازپرستشاونصیبشانمیشد،
ارزشیقائلنبودند.اماپیشازآنکهدرموردآنانقضاوت
بررسی مورد را اولوضعیتخودتان است بهتر کنید،
قراردهید.امیدواریدازمذهبتانچهچیزیعایدتانشود؟

آیاخیلیراحت»توبه«میکنید،بدونآنکهبهطورجدی
بهتغییراتیکهبایددرزندگیتانصورتبگیرد،توجه

کنید؟
نشان اسرائیل قوم به را وفاداریاش بارها خدا  3:6
دادهبود.آنهامیدانستندکهاگردرپیشناختخداو
راههایشباشند،اوخودرابرآنهاآشکارخواهدفرمود،
وهمینطورهمبود)برایدستیابیبهوعدهوفاداریخدا،
ر.ش.به20:2(.مشکلاینبودکهآنهابهقدریدرگناه
فرورفتهبودندکهواقعًانمیخواستنداورابشناسند.آنها

برکتمیخواستند،امانهتنبیهیاهدایتاورا.
4:6خدابهقومشپاسخداد،وخاطرنشانساختکه
ابرازوفاداریآنها،مانندشبنمخیلیزودتبخیرمیشود
وبیمحتوااست.برایبسیاریحفظظاهروفاداریآسان
بود؛اماوفاداریآنانعمیقوصادقانهنبود.اگربهخدا
را آن خود اعمال و سخنان با میکنید، وفاداری ابراز

ثابتنمایید.



خواهدآمد.6منازشمامحبتمیخواهمنهقربانی.منازهدایایشماخشنود
نیستمبلكهخواهانآنمكهمرابشناسید.

7»ولیشمانیزمانندآدم،عهدمراشكستیدومحبتمراردكردید.8جلعاد،
شهرگناهكارانوقاتالناست.9اهالیآنراهزنانتبهكاریهستندكهبرای
قربانیانخوددركمینمینشینند.كاهناندرطولراهشكیم،كشتارمیكنند
ودستبههرنوعگناهیمیزنند.10آری،منعملیهولناکدراسرائیل

دیدهام؛مردمبدنبالخدایاندیگررفتهوبكلینجسشدهاند.
11»اییهودا،مجازاتهایبسیارینیزدرانتظارتومیباشد.

اسرائیلمانندکماِنکجاست

»هروقتخواستماسرائیلراشفادهموایشانرادوبارهكامیابسازم،7
دیدمبازگناهمیكنند.پایتختآنسامرهمملوازآدمهایفریبكار
ودزدوراهزناست!2ساكنانآنجانمیدانندكهمنهرگزشرارتشانرا
فراموشنمیكنم.اعمالگناهآلودشانازهمهطرفآنهارالومیدهدومن

همهرامیبینم.

6:6
متی13:9؛7:12

6:6
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6:6مناسکمذهبیمیتواندبهمردمکمککندکهخدا 
رادرککنندورابطهشانرابااوپرورشدهند.بههمین
دلیلخداختنهونظامقربانیهارادرعهدعتیقوتعمیدو
شامخداوندرادرعهدجدیدبنیادنهاد.امامناسکمذهبی
فقطزمانیمفیداستکهبامحبتواطاعتازخداانجام
مذهبی، شعائر باشد، دور خدا از کسی دل اگر پذیرد.
مذهبی مناسک خدا بود. نخواهد بیش توخالی تقلیدی
اسرائیلیهارانمیخواست؛اودلآنهارامیخواست.چرا
پرستشمیکنید؟انگیزهشمااز»هدیهدادن«و»قربانی

کردن«چیست؟
7:6یکیازموضوعاتمهمدرکتابهوشع،شکستِن
در که عهدی اسرائیل، قوم سوی از است الهی عهد
خدا 19و20(. )خروج بودند بسته خدا با سینا کوه
از آنها اگر بسازد؛ ملتها نور را اسرائیل میخواست
اعالم جهانیان به را او معرفت و میکردند اطاعت او
اگر اما میشد. نصیبشان ویژهای برکات میداشتند،
داده هشدار ایشان به قباًل چنانکه میشکستند، را عهد
شدهبود،متحملمجازاتهایسختیمیشدند)ر.ش.به
پیمانخداراشکستند تثنیه15:28ـ68(.متأسفانهمردم
در که آدم مانند نیستند، وفادار خدا به دادند نشان و
نیز ما آیا چطور؟ ما شکست. را خدا پیمان عدن باغ
قولهایمانبهخدارازیرپاگذاردهایم؟آیاوعدههاییرا

کهبرایخدمتبهاودادهایم،شکستهایم؟

8:6و9جلعادوشکیمروزگاریمکانهایمقدسیبودند،
اماحاالفاسدوگناهآلودشدهبودند.شکیمشهرپناهگاه
فراریانمحسوب برای امنی مکان و )یوشع7:20( بود
میشد.اماجادههاییکهبهشکیممنتهیمیگشتناامن
بودزیرادستههایکاهنانشروردرآنمسیرهاکمین
میگذشتند، منطقه آن از که را مسافرانی تا میکردند

بهقتلبرسانند.
11:6برایآنکهیهودابادیدننابودیحکومتشمالی
خود گفتههای به جدی هشداری هوشع نشود، مغرور
فکر مردم و بود، )اورشلیم( یهودا در خدا معبد افزود.
نیست ممکن داد، رخ اسرائیل در آنچه که میکردند
بسیار نیز ایشان وقتی اما افتد. اتفاق آنها برای هرگز
فاسدشدند،پایانکارشانچیزیجزاسارتنبود)ر.ش.

به2پادشاهان25(.
1:7و2خداهمهچیزرامیبیندومیداند.مامانندقوم
اسرائیلاغلباینرافراموشمیکنیم.افکاریمثل»کسی
هرگزنخواهدفهمید،«یا»کسینمیبیند،«ممکناست
ماراوسوسهکندکهبدوناینکهبهفکرتنبیهباشیم،گناه
بهخود هستید، روبرو سختی وسوسههای با اگر کنیم.
یادآوریکنیدکهخدامیبیند؛آنگاهاحتمالآنکهتسلیم
دوراهی سر بر وقتی بود. خواهد کمتر شوید، وسوسه
هستیدکهگناهبکنیدیانکنید،کالمخدارابهاسرائیلبه

خاطربیاوریدکهفرمود:»منهمهرامیبینم.«



3»پادشاهازشرارتمردملذتمیبردورهبرانازدروغهایشان.4همگیآنها
زناكارندودرآتششهوتمیسوزند.آتششهوتآنهامانندآتشآمادة

تنورنانواییاستكهخمیرشرامالشدادهومنتظربرآمدنآناست.
5»درجشنزادروزپادشاه،رهبرانازشرابمستمیشوندواونیزباكسانی
كهویرادستانداختهاندهمپیالهمیگردد.6دلهایشانازدسیسهبازی،مثل
تنورزبانهمیكشد.توطئةآنهاتمامشببهآرامیمیسوزدوهمینكهصبح

شدمثلآتشملتهبشعلهورمیگردد.
7»مردماسرائیلپادشاهانورهبرانشانرایكیپسازدیگریكشتندوفریاد

هیچكدامبرایدرخواستكمکازمن،بلندنشد.
8»قوممنبابتپرستانآمیزشكرده،راههایگناهآلودآنهارایادمیگیرند.
خدایان 9پرستش خورد. نمیشود كه هستند پختهای نیم نان همچون آنها
بیگانهقوتایشانراگرفتهاست،ولیخودشاننمیدانند.مویسراسرائیل
سفیدشدهوعمراوبهپایانرسیده،امااوازآنبیخبراست.10فخراوبه
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فقحیا و شلوم، زکریا، اسرائیلی، پادشاهاِن این  7:7
)2پادشاهان8:15ـ26(،درزمانحیاتهوشعکشتهشدند.
روابطخارجیوزندگیداخلیآنهاتباهشدهبود،زیرابه

خداوکالمشبیاعتنابودند.
کرده، آمیزش بتپرست مردم با اسرائیل مردم  8:7
زمان وقتی بودند. گرفته فرا را آنها گناهآلود راههای
زیادیراباخدانشناسانصرفمیکنیم،بهراحتیمیتوانیم
راهوروشآنهارادرپیشبگیریموازاعمالآنهاتقلید
کنیم.وقتیبابیایمانانکاروزندگیمیکنید،یاباآنها
بهتفریحمیپردازید،ازتأثیریکهآنهاممکناستبر

شمابگذارند،آگاهباشید.بهجایدرپیشگرفتنعادات
بد،ببینیدآیامیتوانیداثرمثبتبگذاریدوآنهارابهسوی

خدارهنمونشوید.
باز خدا بهسوی بازگشت از را شخص غرور،  10:7
میدارد،زیرانیازیبهدریافتکمکازکسینمیبیند،
چهازانسانچهازخدا.فخربهبتیعنیبهادادنبهچیزی
کهخودمانساختهایم،بهجایبهادادنبهکسیکهمارا
ساختهاست.غرور،همهگناهاندیگرراتشدیدمیکند،
زیرابدوندستکشیدنازغرور،نمیتوانیمازهیچیک

ازآنهاتوبهکنیم.

اطاعتیا
قربانیها

کـــرات بـه خــدا
هدایا که میفرماید
مارا قربـانیهای و
از که صورتی در
یا ریاکاری روی
صرفًاانجاممناسک
باشـــــد، مذهـــبی
نمیخواهد.نخستین
چیـــزیکــهخــدا
میخواهد،محبتو

اطاعتمااست.

1سموئیل22:15و23

مزمور6:40ـ8

مزمور16:51ـ19

ارمیا21:7ـ23

هوشع6:6

عاموس21:5ـ24

میکاه6:6ـ8

متی13:9

اطاعتبهمراتببهترازقربانیاست.

خداقربانیهایسوختنینمیخواهد؛اوخدمتدائمیمارامیخواهد.

خدامجازاتکردنرادوستندارد؛اودلیشکستهوپشیمانمیخواهد.

خداهدایایمارانمیخواهد؛اواطاعتمارامیخواهد؛اومیخواهدکهقول
دهیمکهاوخدایماباشدوماقوماو.

ما از او نمیخواهد، هدیه او میخواهد؛ محبت او نمیخواهد، قربانی خدا
میخواهدکهاورابشناسیم.

خداازظاهرسازیودوروییبیزاراست؛اومیخواهدسرشارازعدالتباشیم.

خداباقربانیخوشحالنمیشود؛اوازمامیخواهدکهمنصفوعادلورحیم
باشیم،وبافروتنیبااوگامبرداریم.

خداهدیهنمیخواهد؛میخواهدمارحیمباشیم.



بااینحالبسویخدایخود خدایاندیگر،آشكارااورارسواكردهاست.
بازگشتنمیكندودرصددیافتناوبرنمیآید.

11»اسرائیلمانندكبوتر،نادانوبیفهماست.اوازمصركمکمیخواهدو
بهآشورپروازمیكند؛12ولیمندرحینپروازشتورخودرابراومیاندازم
كارهای تمام بخاطر و میكشم زمین به آسمان از را او پرندهای مثل و

شرارتبارشاورامجازاتمیكنم.
13»وایبرقوممن!بگذارآنهاهالکشوند،زیرامراترکكردهوبهمن
صادق من با آنها ولی بخشم، نجات را ایشان میخواستم ورزیدهاند. گناه
نبودند.14ازشدتپریشانیخواببهچشمانشانراهنمییابد،بااینحالحاضر
نیستندازمنكمکبخواهند؛بلكهخدایانبتپرستانراعبادتمیكنندواز

آنهانانوشرابمیخواهند.
15»منایشانرایارینمودهونیرومندساختهام،ولیازمنروگردانشدهاند.
16»آنهابههمهجانگاهمیكنند،جزبهآسمانوبسویخدایمتعال.مانند
كمانكجیهستندكههرگزتیرشبههدفنمیخورد.رهبرانشانبهدلیل
گستاخیوبیاحترامینسبتبهمنباشمشیردشمننابودخواهندشدوتمام

مردممصربهایشانخواهندخندید.«

اسرائیلگردباددروخواهدکرد

خداوندمیفرماید:»شیپورخطررابهصدادرآورید!دشمنمثلعقاب8
از و شكسته مرا عهد من قوم چون میآید، فرود من قوم سر بر

فرمانهایمسرپیچیكردهاند.
2»اسرائیلازمنیاریمیخواهدومراخدایخودمیخواند.3ولیدیگردیر
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11:7پادشـاهاسرائـیل،منحیمبهآشـوربـاجدادهبود 
تابهکمکایشانبیاید)2پادشاهان19:15و20(؛هوشع
از تا رفت مصر به و خاست بر آشور ضد بر پادشاه
آنهاکمکبگیرد)2پادشاهان4:17(.پادشاهاناسرائیل
پیمان باکشورهایمختلف دائمًا بهخدا، بهجایتوسل
اتحادمیبستندتاازایشانحمایتنظامیدریافتکنند.

به تیرهایآن نیست. اطمینان قابل کمـاِنکج 16:7
کج کمانی مانند خدا بدون زندگی نمیخورد. هدف
هدایت بدون کرد. اطمینان آن به نمیتوان که است
خدا،زندگیماپرازشهوت،تقلب،خودخواهی،وفریب
است.تازمانیکهزندگیمادراثرگناهمنحرفاست،
هرگزآنشخصینخواهیمبودکهخدامیخواهدباشیم.

16:7مردمبرایدستیابیبهسعادتورضایتخاطر،
بههرچیزیمتوسلمیشوندجزبهخدا؛ایشانزندگی

خودراباپولوانواعفعالیتهاودوستانپرمیسازند
اماحقیقتایناستکهفقط تااحساسسعادتکنند.
خدامیتواندعمیقتریننیازهایروحانسانرابرآورده
سازد.اولبهآسمان»بهسویخدایمتعال«نگاهکنید.او

نیازهایشمارارفعخواهدکرد.
به که است آشور میآید« »فرود که دشمنی  1:8و2
برد خواهد اسارت به را مردمش کرده، حمله اسرائیل
)2پادشاهان28:15و29(.مردمبهخداتوسلخواهندجست،
اماآنزماندیگرخیلیدیرخواهدبودزیراباسماجت
ازترکبتهایشانامتناعورزیدهبودند.ما،ماننداسرائیل،
اغلببهخدامتوسلمیشویمتادردهایماراتسکیندهد
بدونآنکهازاوبخواهیمزندگیماراعوضکند.مانیز
مانندمردماسرائیل،شایدزمانیتوبهکنیمکهدیگربرای

خالصیازعواقبدردناکگناهخیلیدیرشدهباشد.



شدهاست!اسرائیلفرصتیراكهداشتبابیاعتناییازدستداد،پساینک
دشمنانشبهجاناوخواهندافتاد.4اسرائیلپادشاهانورهبرانخودرابدون
رضایتمنتعیینكردهوبتهاییازطالونقرهساختهاست،پساینکاو

نابودخواهدشد.
5»ایسامره،منازاینبتیكهبهشكلگوسالهساختهایبیزارم.آتشغضبم
برضدتوشعلهوراست.چقدرطولخواهدكشیدتایکانساندرستكاردر
میانتوپیداشود؟6چقدرطولخواهدكشیدتابفهمیگوسالهایكهمیپرستی،

ساختةدستانساناست؟اینگوساله،خدانیست!پسخردخواهدشد.
7»آنهابادمیكارندوگردباددرومیكنند.خوشههایگندمشانمحصولی

نمیدهدواگرمحصولینیزبدهدبیگانگانآنرامیخورند.
8»اسرائیلنابودشدهومثلظرفیشكستهدرمیانقومهاافتادهاست.9گورخری
استتنهاوآوارهكهازگلهجداماندهاست.تنهادوستانیكهداردآنانیهستند
كهدرمقابلپولیكهمیگیرندبااودوستیمیكنند؛وآشوریكیازآنهاست.
10بااینكهدوستانیازسرزمینهایمختلفباپولخریدهاست،امامناورابه

اسیریمیفرستمتازیربارظلموستمپادشاهآشورجانشبهستوهآید.
11»اسرائیلقربانگاههایزیادیساختهاست،ولینهبرایپرستشمن!آنها
قربانگاههایگناهند!12اگردههزارقانونهمبرایشوضعكنم،بازمیگوید
كهایناحكامبرایبیگانههاست،نهبرایاو.13قوماسرائیلمراسمقربانیهای
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اول  یربعام بود. شمالی حکومت پایتخت سامره  5:8
به را مردم و نموده پا بر آنجا در طالیی گوسالهای
پرستشآنتشویقکردهبود)1پادشاهان25:12ـ33(.از
اینرو،مردمبهجایپرستشخالق،تمثالحیوانیراکه

خودشمخلوقبود،میپرستیدند.
7:8محصولخوبزمانیبهدستمیآیدکهدانهخوبی
کود و رطوبت، نور، از و شده کاشته زمیِنخوب در
شرایط در دانه یک تنها باشد. شده برخوردار مناسب
دانه اسرائیل اما آَوَرد. بهبار فراوان ثمر میتواند خوب
بادکاشتهبود،زیراخودراصرف روحانیخودرادر
اموریبیمحتواکردهبود.مانندبادکهمیآیدومیرود،
او برای امنیتی هیچ بیگانگان با پیمان و بتپرستی
بهوجودنیاورد.اسرائیلباتالشبرایبقابدونتوسلبه
خدا،وسایلنابودیخودشرافراهمآورد.داوریخدا
مانندگردبادینیرومندبهوسیلهآشوریهابراسرائیلنازل
شد.وقتیامنیتخودرادرچیزدیگریجزخداجستجو
کنیم،خودرادرمعرضخطربزرگیقرارمیدهیم.بدون

خداهیچامنیتپایداریوجودندارد.
12:8خیلیراحتاستکهوقتیبهموعظهایگوش

دیگران به واعظ سخن روی که کنیم فکر میدهیم،
پیام میخوانیم، را کتابمقدس از بخشی وقتی یا است؛
آنرامربوطبهدیگرانبدانیمنهخودمان.قوماسرائیل
همیشههمینکاررامیکردند؛ایشاناحکامخدارابرای
ایندرستروش برایخودشان. نه دیگرانمیدانستند
دیگریاستبرایبیحرمتیبهکالمخداواجتناباز
انجامتغییراتالزم.وقتیبهکسانیفکرمیکنیدکهپیام
موعظهیاکتابمقدسرابهآنهامربوطمیدانید،بررسی
کنیدوببینیدکهآیاهمانمواردبهشمانیزمربوطمیشود
یانه.درسهارااولدرزندگیخودتانبهکارببندیدزیرا
اشتباهاتخودماندرستهماناشتباهاتیهستندکهاول

دردیگرانمیبینیم.
کلیسا، به رفتن نظیر داریم، مراسمی نیز ما  13:8
رازگاهانمستمر،برگزاریاعیادمسیحی،وسپاسگزاری
برایخوراک.مراسممذهبیدردنیاییکهدرحالتغییر
حالتی مراسم که آنجا از میدهد. امنیت ما به است،
تکرارشوندهدارد،درسهایالهیراتابهاعماقوجودما
میبرد.امامراسممذهبیمیتواندموردسوءاستفادهقرار
بهخاطر را مذهبی مراسم مبادا باشیدکه مراقب بگیرد.



خودرادوستدارند،ولیاینمراسمموردپسندمننیست.منگناهآنهارا
فراموشنخواهمكردوایشانرامجازاتكردهبهمصربازخواهمگرداند.

استحكامات شهرهایش برای یهودا و ساخته بزرگی قصرهای 14»اسرائیل
دفاعیعظیمیبناكردهاست،ولیآنهاسازندةخودرافراموشكردهاند.پس

مناینقصرهاواستحكاماترابهآتشخواهمكشید.«

آوارهوبیهدفبدونخدا

ایاسرائیل،مثلسایرقومهاشادینكن،چونبهخدایخودخیانت9
كردهایواوراترکگفتهوبدنبالخدایاندیگرافتادهایودرهر
خرمنگاهیبهآنهاقربانیتقدیمكردهای.2بنابراینغلةتوكمخواهدشدو

انگورهایترویشاخههافاسدخواهدگردید.
3ایقوماسرائیل،شمادیگردرسرزمینخداوندزندگینخواهیدكرد.شما
رابهمصروآشورخواهندبردودرآنجاساكنشده،خوراكهایپسمانده
خواهیدخورد.4درآنسرزمینغریبقادرنخواهیدبودبهمنظورقربانیدر
راهخداوندشرابیبریزید؛وهرگونهقربانیایكهدرآنجاتقدیمكنیداورا
خشنودنخواهدكرد.قربانیهایشمامثلخوراكیخواهدبودكهدرمراسم
عزاداریخوردهمیشود؛تمامكسانیكهگوشتآنقربانیهارابخورندنجس
خواهندشد.شماحقنخواهیدداشتآنقربانیهارابهخانةخداوندبیاورید
وبهاوتقدیمكنید،زیراآنهاقربانیمحسوبنخواهندشد.5و6پسوقتیشما
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یکیازدالیلزیربهجاآورید:)1(جلبرضایتجامعه؛ 
غیر )3( متفاوت؛ کاری انجام خطرات از اجتناب )2(
پیداکردن تأمل؛)4(جانشین ضروریکردِنتعمقو
برایروابطشخصی؛)5(جبرانکردنرفتاربد؛)6(جلب
نظرمساعدخدا.مانبایدآیینهایعبادیراکناربگذاریم،
اجرای بههنگام باشیم. آنها انجام انگیزه مراقب باید اما
آیینهاتوجهخودرابرخدامتمرکزسازید؛وهرعملیرا

باوقفکاملانجامدهید.
برده بهسر بندگی در اسرائیل قوم مصر، در  13:8
که نیست این آیه این منظور .)11:1 )خروج بودند
مردماسرائیلباردیگربهمصربازخواهندگشت؛بلکه
میگویدکهایشانبهاسارتبازخواهندگشت،ولیاین

باردرسرتاسرامپراطوریآشور.
14:8اسرائیلدرستمانندکشورهایامروزی،بهقوای
نظامیواستحکاماتوثباتاقتصادیاشمتکیبود.اما
آنها قدرت ظاهری منابع مردم، اخالقی تباهی بهخاطر
ناکافیبود.امروزهدربسیاریازکشورهایبهاصطالح
مترقی،گرایشیهستبرایازبینبردنهمهنشانههای

خداپرستیدرزندگیروزمرهمردم.امااگرملتی»سازنده
خود«رافراموشکند،قدرتشچونآزمودهشود،ممکن

استنابسندهازآبدرآید.
1:9هوشعاحتمااًلاینسخنانرادرعیدخیمههابیان
بود رسم عید، این در بود. ملی اعیاد از یکی که کرد
بهیاد را روزهایی و کنند زندگی درخیمهها مردم که
آورندکهدربیابانبودندوخداازایشانمحافظتمیکرد

)الویان33:23ـ34(.
1:9خرمنگاهجایوسیعیبودکهاغلبرویتپهقرار
داشتودروگراندرآنجاگندممیکوبیدندوآنرااز
کاهجدامیکردند.مرداناغلبشبرادرآنجامیماندند
تاازغلهمحافظتکنند؛بهاینترتیب،خرمنگاهمحل
تجـمعمردمبود.خرمنگاههابهخاطربلندیازسطحزمین،
کمکمبهعنوانمکانیبرایگذراندنقربانیبرایخدایان

دروغینمورداستفادهقرارگرفت.
با پیمان و بامصر پیمان بین اسرائیل رهبران 5:9و6
پیمانها این که میگفت هوشع بودند. نوسان در آشور
هردواشتباهاست.شکستنپیمانباآشورکهغیرقابل



رابهاسارتبهآشورببرند،درروزهایمقدسوعیدهایخداوندچهخواهید
كرد؟اموالجاماندةشماراچهكسیبهارثخواهدبرد؟مصریانآنهارا
تصرفنموده،مردگانشماراجمعآوریخواهندكردودرشهرممفیسبه

خاکخواهندسپرد،وخاروخسدرمیانویرانههایتانخواهدرویید.
7زمانمجازاتاسرائیلفرارسیدهوروزمكافاتاونزدیکاست.اسرائیل
نبی اسرائیلدربارةمنمیگویند:»این اینراخواهدفهمید.مردم بزودی
احمقاست.«آنهافاسدوگناهكارندوبابغضوكینهدربارةكسانیكهاز
روحخداالهاممیگیرندسخنمیگویندوایشانرادیوانهمیخوانند.8خدامرا
فرستادهاستتانگهبانقوماوباشم،ولیمردماسرائیلدرتمامراههایمدام
میگذارندودرخانةخداوندآشكارانفرتخودرانسبتبهمننشانمیدهند.
9اینقوممانندزمانیكهدرجبعهبودند،درفسادغرقشدهاند.خدااینرا

فراموشنمیكندوحتمًاایشانرابهسزایاعمالشانخواهدرسانید.
10خداوندمیگوید:»ایاسرائیل،درآنزمان،یافتنتوبرایمنمانندیافتن

انگوردربیابانودیدننوبرانجیردرابتدایموسمش،لذتبخشبود.ولی
پسازآنتومرادرشهرفغوربخاطرخدایبعلترکكردیوخودرابه
خدایاندیگرسپردی؛طولینكشیدكهتوهممثلآنهاپلیدوكثیفشدی.
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اعتمادبودورویآوردنبهمصرکهآننیزبهاندازه
آشورغیرقابلاعتمادبود،سببنابودیاسرائیلگشت.

تنهاامیدآنهابازگشتبهسویخدابود.
چشیدن به کردند شروع که زمانی اسرائیل قوم  7:9
عواقبگناهـانشان،مدتهابودکهدیگربهپیامآوران
خداگوشنمیدادند.ایشانحاضرنبودندبهپیاِمروشِنانبیا
دربارهگناهانشانگوشدهندوبهاینترتیب،نشنیدند
مصیبتی چه دچار بهزودی که میداد هشدار خدا که
خواهندشد.همهمابههنگامشنیدنیاخواندن،دستبه
قرار توجه مورد را نکاتی آن فقط و میزنیم گزینش
میدهیمکهروشزندگیمانراتأئیدمیکنند؛وهرگاه
بانکتهایروبروشویمکهمارابهایجادتغییریاساسی
دراولویتهایمانفرامیخواند،آنرانادیدهمیگیریم.
بسیار برایمان ازهشدارهاییکه است ممکن بدینسان،
ضروریهستند،غافلبمانیم.بهسخنانکسانیکهازطرز
فکرتانانتقادمیکنندگوشفرادهید.مقاالتیرابخوانید
کهدیدگاههاییرامطرحمیسازندکهبعیداستاتخاذ
کنید.ازخودبپرسید:»آیاخدابهواسطهاینافرادیااین
نویسندگانبامنسخنمیگوید؟آیاچیزیهستکه

بایـدتغییردهـم؟«
9:9درروزگارانگذشته،زنوشوهریدرجبعهتوقف

کردندتاشبرادرآنجابهسربرندکهعدهایازمردان
بودند، منحرفوشهوترانخانهایراکهآنهادرآن
محاصرهکردندوخواستاربیرونآمدنآنمردازخانه
شدند.امامرِدمسافرزنشرابهآنهاداد.آنهاتمامشببه
اوتجاوزکردندواوراآزاردادندوبعداورامردهروی
عمل آن 14:19ـ30(. )داوران کردند رها خانه پلههای
وحشتناکنشاندادکهمردمتاچهحددرفسادفرورفته
بودند.جبعهبهخاطرشرارتشنابودشد)داوران8:20ـ48(،
اماهوشعگفتکهاآلنتمامقومبهاندازهآنشهر،شرور
وبدکارشدهاند.درستهمانطورکهآنشهرازمجازات

خالصینیافت،قوماسرائیلنیزرهایینخواهدیافت.
10:9بعلفغور،خدایفغوربود،یعنیشهریدرموآب.
دراعدادفصل23،باالقپادشاهموآب،بلعامراکهنبی
بودوبهجاییوابستگینداشت،اجیرکردتااسرائیلیها
رانفرینکندزیراآنهاداشتندبهسرزمیناومیآمدند.
موآبیهاجواناناسرائیلیرابهگناهانجنسیوپرستش
بعلکشاندند.طولینکشیدکهآنهابهاندازهخدایانیکه
پرستیدند،فاسدشدند.مردممیتوانندخصوصیاتچیزیا
کسیراکهدوستدارند،بهخودبگیرند.شماچهچیزی
رامیپرستید؟آیابیشترشبیهخدامیشویدیاشبیهشخص

یاچیزیدیگر؟



11شكوهوجاللاسرائیلهمچونپرندهایپروازمیكندودورمیشود،زیرا
فرزنداناوبههنگامتولدمیمیرندیاسقطمیشوند،ویاهرگزدررحمشكل
نمیگیرند.12اگرفرزندانشبزرگهمبشوند،آنهاراازاومیگیرم.همةقوم
اسرائیلمحكومبهفناهستند.آری،روزیكهازاسرائیلبرگردمواوراتنها

بگذارمروزغمانگیزیخواهدبود.«
به را آنها اسرائیل و فناهستند به میبینمكهمحكوم را اسرائیل 13فرزندان
كشتارگاهمیبرد.14ایخداوند،برایقومتوچهآرزوییبكنم؟آرزویرحمهایی

رامیكنمكهنزایندوسینههاییكهخشکشوندونتوانندشیربدهند.
15خداوندمیفرماید:»تمامیشرارتایشانازجلجالشروعشد.درآنجابود

ازسرزمینخودمبسبببتپرستی پیداكردم.آنهارا ایشاننفرت از كه
بیرونمیكنم.دیگرآنهارادوستنخواهمداشت،چونتمامرهبرانشانیاغی
هستند.16اسرائیلمحكومبهفناست.ریشةاسرائیلخشكیدهودیگرثمری

نخواهدداد؛اگرهمثمریبدهدوفرزندانیبزاید،آنهاراخواهمكشت.«
17خدایمنقوماسرائیلراترکخواهدگفت،زیراآنهاگوشنمیدهندو

اطاعتنمیكنند.ایشاندرمیانقومهاآوارهخواهندشد.

هوشعمجازاتراپیشگوییمیکند

اسرائیلماننددرختانگوریاستكهشاخههایپرباردارد.ولی10
چهسود؟هرچهثروتشزیادترمیشود،آنرابرایقربانگاههای
بتهاخرجمیكند.هرچهمحصوالتشفراوانترمیشود،مجسمههاوبتهای
زیباتریمیسازد.2دلمردمانشباخداراستنیست.آنهاخطاكارندوباید
و كوبید خواهد هم در را بتكدههایشان قربانگاههای خدا شوند. مجازات
راترک 3آنگاهخواهندگفت:»ماخداوند راخردخواهدكرد. بتهایشان
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14:9هوشعایندعارازمانیکردکهنابودیاسرائیلرا 
ازپیشمیدید،نابودیوهالکتیکهدراثرگناهانشان
سرنوشت که رؤیا این .)17 )2پادشاهان میشد نازل
وحشتناکاسرائیلرانشانمیداد،اورابرانگیختتادعا
کندکهزنانباردارنشوندوکودکاندرنوزادیبمیرندتا

متحملرنجودردوحشتناکیکهدرپیشبود،نشوند.
از قوم مذهبی ضعف هم و سیاسی ضعف هم  15:9
جلجالشروعشد.درآنجابتهاوپادشاهانجانشینخدا
جلجال در متحد، حکومت پادشاه اولین شائول، شدند.
تاجگذاریکرد)1سموئیل15:11(،امادرزمانهوشع،

پرستشبعلدرآنجاپاگرفتهبود)15:4؛11:12(.
اسرائیلدرزمانحکومتیربعامدوم،ثروتمند  1:10
هر اما یافت. اقتصادیدست و نظامی نیروی به و شد

چهثروتمندترشد،بیشتربرایبتهایشخرجکرد.چنین
بهنظرمیرسدکههرچهخدابیشترمیدهد،بیشترخرج
و زیباتر، لباس بهتر، ماشین بزرگتر، خانه ما میکنیم.
تحصیالتپرهزینهترمیخواهیم.امابهترینچیزهاییکه
میکند. بازتر بهسویهالکت را راه میدهد، ارائه دنیا
همینکهبهثروتمیرسید،تأملکنیدوببینیدپولتان
کجامیرود.آیابرایاهدافخداصرفمیشود،یاهمه

راصرفخودتانمیکنید؟
3:10اینجملهحالتناتوبهکاراسرائیلرانشانمیدهد.
آنهادردرجهاولبهپادشاهاعتمادواتکاداشتند.اماوقتی
پادشـاهنیزازایشانگرفتهشد،بهسویخدابازنگشتند.آنان
عماًلمیگفتند:»خوب،کهچه؟«وبهراههایگناهآلودشان

ادامهدادند.



كردیمواوپادشاهماراازماگرفت.ولیاگرپادشاهینیزمیداشتیمچه
كاریمیتوانستبرایمابكند؟«

4ایشانقسمدروغمیخورندوبهقولهاوعهدهایخودوفانمیكنند.بنابراین،
مجازاتمثلعلفهایسمیكنارمزرعه،درمیانآنهاخواهدرویید.5مردمسامره
میترسندمبادابتگوسالهشكلشاندربیتئیلصدمهایببیند.كاهنانومردم
برایآبرویازدسترفتةبتشانعزامیگیرند.6وقتیكهمثلبردهبهآشور
بردهشوند،خدایگوسالهشكلشانراباخودخواهندبردتابهپادشاهآنجاهدیه
كنند!اسرائیلبهسببتوكلنمودنبهاینبت،مسخرهورسواخواهدشد.
7پادشاهسامرهمثلتكهچوبیرویامواجدریا،ناپدیدخواهدشد.8بتكدههای
آوندربیتئیل،جاییكهقوماسرائیلگناهكردند،باخاکیكسانخواهند
شد.خاروخسدراطرافآنهاخواهدروییدوقومباصدایبلندازكوههاو

تپههاخواهندخواستكهبرسرایشانبریزندوآنهاراپنهانكنند.
9ایاسرائیل،ازآنشبهولناکدرجبعهتاكنوندستازگناهنكشیدهای.آیا
آنهاییكهدرجبعهگناهكردندنابودنشدند؟10پسبهسببسركشیهایت،
برضدتوبرمیخیزموسپاهیانقومهاراعلیهتوبسیجمیكنمتاتورابرای

گناهانتكهرویهمانباشتهشده،مجازاتكنم.
11اسرائیلبهكوبیدنخرمنعادتكردهاستواینكارآسانرادوست
میدارد.قباًلهرگزیوغسنگینبرگردناونگذاشتهوازگردنظریفاو
چشمپوشیكردهبودم،ولیاینکاورابرایشخمزدنوصافكردنزمین

آمادهمیكنم.دورانتنپروریاشبهپایانرسیدهاست.
ازمحبتمندروكنید.زمین 12بذرنیكویعدالترابكاریدتامحصولی
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4:10خداازقوماسرائیلخشمگینبودزیراقولهاییبه 
خدامیدادندکهدروغبود؛ازاینرو،خدافرمودکهایشان
مجازاتخواهندشد.مردمعهدخودرازیرپامیگذارند،
اماخداهمیشهسرقولخودمیایستد.آیانسبتبهقولی
کهبهدیگرانوبهخدادادهاید،وفادارهستید؟اگرنه،
ازخداطلببخششکنیدوبخواهیدکهبهشماکمک
بعدمواظب تادوبارهدرمسیراصلیقراربگیرید. کند
قولهاییکهمیدهیدباشید.هرگزقولندهیدمگراینکه

مطمئنباشیدکهمیتوانیدآنرااداکنید.
5:10اگربتهایاسرائیلواقعًاخدابودند،بایدمیتوانستند
مردم که است کنند.چقدرمضحک محافظت مردم از
میترسیدندایمنیبتهایشانبهخطربیفتد!برایدستیابی
بهاطالعاتبیشتردربارهاینبتهایگوسالهای،نگاهکنید

بهتوضیحاتمربوطبه4:3و5و5:8.
9:10برایکسباطالعاتدرباره»آنشبهولناک«،

داوران یا 9:9؛ به مربوط توضیحات به کنید نگاه
و سنگدلی مظهر جبعه بخوانید. را 19و20 فصلهای

شهوترانیبود.
12:10هوشعمکررًاازتمثیلمزرعهومحصولاستفاده
میکند.اینجااواززمینشخمزدهشده،زمینیکهآماده
بذرپاشیاست،سخنمیگوید.اینزمیندیگرسفتو
سختنیست؛آنرابهدقتآمادهکردهاندوحاضراست.
آیازندگیشماآمادهاستتاخدادرآنکارکند؟شما
باقبولگناهانتانوگشودنقلبخودبرایبخششخدا،

میتوانیدزمینسخِتدلتانراشخمبزنید.
12:10و13وقتیبهدرِوآنچهکهکاشتهایمفکرمیکنیم،
که میبینیم اینجا میکنیم. فکر منفی نتایج به معمواًل
نتایجمیتواندمثبتیامنفیباشد.درستهمانطورکه
بهبارمیآورد، بذرهایکوچکعاقبتمحصولزیادی
گستردهای نتایج میتواند ما روزمره کوچک اعمال



سختدلهایخودراشخمبزنید،زیرااینکوقتآنستكهخداوندرابطلبید
تابیایدوبرشمابارانبركاترابباراند.

13ولیشمابذرشرارتكاشتیدومحصولظلمدروكردیدوثمرةدروغهایتان
راخوردید.

ترس 14بنابراین، كردید، اعتماد خود بزرگ سپاه و نظامی قدرت به شما
قلعههایتانواژگون تمام فراخواهدگرفتو را ازجنگ،شما ووحشت
راخرابكردو اربیل بیت خواهندشد،درستهمانطوركهشلمانشهر
مادرانوفرزندانآنجارابهخاکوخونكشید.15ایمردماسرائیل،بسبب
پادشاهتانبمحضشروع شرارتهایزیادتانعاقبتشماهمهمیناست.

جنگكشتهخواهدشد.

3ـمحبتخدابهاسرائیل
محبتپدرانهخدا

زمانیكهاسرائیلطفلبوداورامثلپسرخوددوستمیداشتم11
واوراازمصرفراخواندم.2ولیهرچهبیشتراورابسویخود
بخور بتها برای و كرد قربانی بعل برای و شد دور من از بیشتر خواندم،

13:10
مز16:33
جا11:9

13:10
مز16:33
جا11:9

14:10
2پاد6:17؛9:18و10

14:10
2پاد6:17؛9:18و10

1:11
خرو22:4

1:11
خرو22:4

هوشـع11،10 2075

براینیکویییابدیبهبارآورد.چهنوعمحصولیامروز 
میکارید؟اثراتبلندمدتبرخیازاعمالشماچهخواهد

بود؟
13:10اسرائیلیهابهایندروغاتکاکردندکهقدرت
نظامیمیتواندآنانرامحفوظنگهدارد.امروزایمانداران
بخورند.کسانیکه را آنندکهفریبدروغ نیزمستعد
میخواهنددیگرانراگمراهکننداغلباینقواعدرابه
کارمیگیرندتادروغشانمؤثرترگردد:آنرابزرگ
میکنند؛سادگیآنراحفظمینمایند؛آنرامرتبتکرار
میکنند.ایماندارانباطرحاینسؤاالتمیتوانندازافتادن
میکنم باور را این آیا )1( کنند: دروغدوری دام در
چونسودشخصیامایجابمیکند؟)2(آیاحقایقرا
مستقیمکتابمقدس فرمان با آیا نادیدهمیگیرم؟)3(
مغایرتدارد؟)4(آیادرکتابمقدسموقعیتیمشابهبا
آنچهکهباآنروبروهستم،وجودداردکهبهمنکمک

کندایننکتهراباورکنمیانه؟
14:10شلماناحتمااًلهمانشلمان،پادشاهموآباست
آورد. در تصرف به را جلعاد ق.م. 740 حدود در که
شلمانشهربیتاربیلرانابودکردوعدهزیادیازمردم
میخواست هوشع کشت. را کودکان و زنان جمله از
بیتاربیل سرنوشت مانند اسرائیل سرنوشت که بگوید

خواهدشد.

15:10اسرائیلبهجایاتکابهخدابهقدرتنظامیمتکی
پادشاه شد. نابود نظامی قوای بهوسیله نتیجه در و بود،
اسرائیلکهمردمرابهبتپرستیکشاندهبود،اولینکسی
بودکهکشتهشد.مجازاتالهیبعضیاوقاتسریعاست،

اماهمیشهقطعیاست.
موضوع به هوشع پایانی، فصل چهار در  1:11بب
محبتشدیدخدابهمردماسرائیلمیپردازد.خداهمیشه
قوماسرائیلرادوستداشتهبودمثلپدرومادریکه
فرزندنافرمانخودرادوستدارند؛بههمیندلیلمایل
نبودایشانراازعواقبرفتارشانرهاییدهد.اسرائیلیها
گناهکاربودند،ومانندپسرینافرمانکهپدرومادرش
تنبیه 18:21ـ21(، )تثنیه میبرند ریشسفیدان نزد را او
شدند.درتمامطولتاریِختأسفباراسرائیل،خدابارها
بهایشانپیشنهادکردکهاگرفقطبهسویاوبازگردند،
ایشانرااحیاکند.حکومتشمالیبالجاجتوسرکشی
نابودیخودراُمهر بااینکار دعوتاوراردکردو
بر نابودشدوهرگزدوبارهسر نمود.حکومتشمالی
نیفراشت.بااینحال،قوماسرائیلازبیننرفت.عدهایاز
مردِموفاداِراسرائیلبهاورشلیمآمدند،بهجاییکهروزی
مسیحموعودازآنجاخواهدآمدومصالحهوآشتیرا
پیرویکنند،خواهد او از وفادارانه بههمهکسانیکه

بخشید.



سوزانید.3ازبچگیاوراتربیتكردم،اورادرآغوشگرفتموراهرفتنرا
بهاویاددادم؛ولیاونخواستبفهمدكهاینمنبودمكهاوراپروراندم.
4باكمندمحبت،اسرائیلرابسویخودكشیدم؛بارازدوششبرداشتموخم

شـده،اوراخـوراکدادم.
بهمصرخواهدرفتو نمیكند،پسدوباره بازگشت بسویمن او 5ولی
آشوربراوسلطنتخواهدكرد.6آتشجنگدرشهرهایششعلهورخواهد
شد.دشمنانشبهدروازههایاوحملهخواهندكردواودرمیانسنگرهای
افتاد.7قوممنتصمیمگرفتهاندمراترکكنند، خودبهدامدشمنخواهد
پسمنهمآنهارابهاسارتمیفرستموهیچكسنخواهدتوانستآنانرا

رهاییبخشد.
8ایاسرائیل،چگونهتوراازدستبدهم؟چگونهبگذارمبروی؟چگونهمی
توانمتورامثلادمهوصبوئیمرهاكنم؟آهازدلمبرمیخیزد!چقدرآرزو
دارمبهتوكمکكنم!9درشدتخشمخودتورامجازاتنخواهمكردو
دیگرتوراازبیننخواهمبرد؛زیرامنخداهستم،نهانسان.منخداییمقدس

هستمودرمیانشماساكنم.مندیگرباخشمبهسراغشمانخواهمآمد.
10»قوممنازمنپیرویخواهندكردومنمثلشیربردشمنانشانخواهم
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3:11خداهموارهنیازهایقومشراتأمینکردهبود،
رادرککنند،وهیچ او ارزشکار نخواستند آنها اما
عالقهایبهشکرگزاریازاونشانندادند.ناسپاسیخطای
معمولانسانهااست.برایمثال،آخرینباریکهازپدرو
مادرتانبهخاطرنگهداریوتوجهازشماتشکرکردید،
کیبود؟آخرینباریکهازشبانتانبهخاطرخدمتیکه
بهکلیسایتانمیکند،تشکرکردیدچهموقعبود؟تشکر
ازمعلمیِنفرزندانتانبهخاطرکاریکههرروزمیکنند؟
از بسیاری هدایتش؟ بهخاطر آسمانیتان پدر از تشکر
برکاتیکهازآنهابهرهمندیم،نتیجهاعمالمحبتآمیزی
استکهمدتهاپیشانجـامگرفتهاست.کارهاینیک
که کسانی از و کنید، کشف را اطرافیانتان پنهانی و
بهواسطهمحبتخوددنیاراجایبهتریمیسازند،تشکر
کنید.امااینکارراباشکرگزاریازخدابهخاطرهمه

برکاتششروعکنید.
4:11خدابههنگامتنبیهما،گاهمارابامحبتبهسوی
اوقات نیزخوراکمیدهد.بعضی خودمیکشدوگاه
کمنداومحکماستوبعضیوقتهانیزُشل.اماهمیشه
خیریت همیشه آن هدف و است، همراه محبت با
کسیاستکهموردمحبتواقعمیشود.وقتیازشما
خواستهمیشودکهدیگرانراتأدیبکنید،افرادینظیر

را، کلیسا اعضای یا کارمندان، دانشآموزان، کودکان،
مقرراتیعملنکنید.شیوهتنبیهرامطابقاهدافیکهدنبال
میکنید،تغییردهید.درهرمورد،ازخودتانبپرسید:آیا

اینشخصبههدایتنیازدارد،یابهتغذیهروحانی؟
5:11حکومتشمالیفقطدوقرنپسازقطعارتباط
ماند.رهبرانروحانیوسیاسیآن پابرجا بااورشلیم
بهمردمکمکنکردندکهطریقخدارافرابگیرند،از
اینروآنهابهعنوانیکقومهرگزتوبهنکردند.هوشع
سقوطآنراپیشگوییکرد؛اینامرزمانیتحققیافت
کهشلمناسرپادشاهآشور،اسرائیلرادرسال722ق.م.
فتحکرد.مردمیهودانیزبهاسارترفتند،اماعدهایکه

وفاداربودندبهسرزمینخودبازگشتند.
که بودند دشت در شهرهایی صبوئیم و ادمه  8:11
؛ 8:14 )پیدایش شدند نابود عموره و سدوم با همراه

تثنیه23:29(.
9:11»منخداهستم،نهانسان.«برایماآساناستکه
خدارادرقالبتوقعاتورفتارخودمانتوصیفکنیم.
بااینکار،اورافقطکمیبزرگترازخودمیسازیم.اما
درواقعاوبیاندازهازمابزرگتراست.مابایددرپیآن
باشــیمکهشبیهاوگردیم،نهاینکهاورابهشباهتخود

بازسازیکنیم.



غرید.ایشانشتابانازغرببازخواهندگشت؛11مثلدستةبزرگیازپرندگان
ازمصرومانندكبوترانازآشورپروازخواهندكرد.مندوبارهایشانرابه

خانهشانبازمیگردانم.«اینوعدهایاستازجانبخداوند.
12خداوندمیفرماید:»اسرائیلبادروغوفریبمرااحاطهكردهاست،ویهودا

هنوزنسبتبهمنكهخدایامینومقدسهستم،سركشیمیكند.«

خداقومشرابهبازگشتبهسویخوددعوتمیکند

بیهودهومخرباست.12 كارهاییكهمردماسرائیلمیكنندتمام
آنهاروزوشبدروغوخشونترارواجمیدهند.باآشورعهد
میبندندوازمصركمکمیطلبند.2خداوندازیهوداشكایتداردواسرائیل
رابرایكارهایبدیكهكردهاستعادالنهمجازاتخواهدكرد.3یعقوب،
جداسرائیل،درشكممادرشبابرادرشنزاعكردووقتیمردبالغیشد،حتی
باخدانیزجنگید.4آری،بافرشتهكشتیگرفتوپیروزشد.سپسباگریه
والتماسازاوتقاضایبركتنمود.دربیتئیلخداوندرادیدوخدابااو
صحبتكرد5همانخدایقادرمتعالكهنامش»یهوه«است.6پسحال،ای
اسرائیل،بسویخداوندبازگشتنما؛بامحبتوراستیزندگیكنوباصبر

وتحملدرانتظارخداباش.
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12:11یهودابرعکساسرائیلچندپادشاهنسبتًاخوب 
داشت:آسا،یهوشافاط،یوآش،امصیا،عزریا،یوتام،و
بهخصوصحزقیاویوشیا.درطولحکومتبرخیاز
اینپادشاهان،احکامخدارادوبارهبهاجراگذاشتهو
بهخدمتخدادر دادند.کاهنان تعلیم مردم به را آن
خانهبرگزیدهاودراورشلیمادامهدادند،واعیادمذهبی
هیچ بدبختانه، میشد. برگزار وقتها از بعضی حداقل
بهطور نبودند قادر مذهبی یا سیاسی رهبران از یک
کاملبتپرستیومراسمبتپرستانراکهعفونیشده
اینعفونتسر عاقبت بهطوریکه ببرند، بین از بود
آنکه )با ساخت متعفن را مملکت تمام و کرد باز
حزقیاویوشیابهانجامکاملآننزدیکشدند(.بااین
تا ساخت قادر را یهودا خوب، پادشاهان تأثیر حال،
بیشاز150سالبیشترازاسرائیلبهحیاتخودادامه
دهد،وگروهکوچکیراآمادهکردتاوفاداربمانند،
وتاروزیبازگردندوسرزمینومعبدخودراازنو

بسازند.
2:12ـ5یعقوبکهنامشبعدًابهاسرائیلتغییریافت،
حکومت )هم بود اسرائیل قبیله 12 هر مشترک نیای
او ازنسل اقوامیکه مانند شمالیهمجنوبی(.یعقوب

برعکس او اما نیرنگباز. و فریبکار بود مردی بودند،
یعقوب بود. پیوستهدرجستجویخدا اسرائیلویهودا
اما گرفت؛ کشتی فرشته با یابد، برکت آنکه برای
فرزنداناوفکرکردندکهبرکاتیکهدارندازکارهای
بتها از را خانهاش یعقوب میگیرد. خودشانسرچشمه
پاکساخت)پیدایش2:35(،امافرزندانشازقرارمعلوم

نتوانستندبتپرستیراازمیانخودریشهکنسازند.
6:12هوشعقومشرادعوتکردتابراساسدواصل
بنیادیترین اینها راستی. و محبت یعنی کنند، زندگی
خدا پیروان برای راستی و محبت هستند. خدا صفات
نیست. ایندوآسان بین تعادل اماحفظ است، اساسی
برخیازمردمآنقدرمحبتدارندکهاشتباهاترانادیده
میگیرند.برخینیزآنقدرراستوعادلندکهبخششرا
فراموشمیکنند.محبتبدونعدلوراستی،ازآنجاکه
بهمعیارباالتریچشمنمیدوزد،مردمرادرگناهانشان
فاقد که آنجا از محبت، بدون عدالت میگذارد. باقی
میکند. دور خدا از را مردم است، احساس و عاطفه
توجهخاصبهیکیبهبهایازدستدادِندیگری،به
معنایتحریفشهادتمااست.کلیسایامروز،مانندقوم

هوشع،بایدباهردواصلزندگیکند.



با را اجناسخود كه است فروشندهای مانند »اسرائیل میفرماید: 7خداوند

ترازوینادرستمیفروشدوكالهبرداریرادوستدارد.8اوبهخودمیبالد
ومیگوید:منثروتمندهستمتماماینثروتراخودمبدستآوردهامو

كسینمیتواندمرابهكالهبرداریمتهمكند.
9»ولیمنكهخداوندتوهستموتوراازبردگیمصررهانیدم،دوبارهتورا

میفرستمتادرخیمههازندگیكنی،چنانكهدربیابانزندگیمیكردی.
10»منانبیایخودرافرستادمتابارؤیاهاومثلهایزیاد،شماراازخوابغفلت
بیداركنند،11ولیهنوزدرجلجالقربانگاههامثلشیاركشتزارهاردیفبه
ردیفوپشتسرهمقراردارندتارویآنهابرایبتهایتانقربانیكنید.جلعاد

همازبتهاپراستواشخاصباطلوگناهكارآنهاراپرستشمیكنند.«
گرفت. خود برای همسری چوپانی كار با و كرد فرار ارام به 12یعقوب
ایشان از و آورد بیرون مصر از را قومخود تا فرستاد پیامبری 13خداوند

محافظتنماید.14ولیاینکاسرائیلخداوندرابشدتبهخشمآوردهاست،
پسخداونداورابهجرمگناهانشمحكومبهمرگخواهدكرد.

خداخشمخودرانسبتبهاسرائیلتوصیفمیکند

زمانیچنینبودكههرگاهاسرائیلسخنمیگفت،قومهاازترس13
میلرزیدند،چوناوسروریتوانابود؛ولیاكنونباپرستشبعل

محكومبهفناشدهاست.

7:12
امث1:11
هو14:7
عا5:8

میکا11:6

7:12
امث1:11
هو14:7
عا5:8

میکا11:6
8:12

مز10:62
زکر5:11

8:12
مز10:62
زکر5:11

10:12
اش2:20ـ5

ار4:25

10:12
اش2:20ـ5

ار4:25

12:12
پیدا5:28؛20:29

12:12
پیدا5:28؛20:29

13:12
خرو50:12

13:12
خرو50:12

14:12
1پاد33:2و34
2پاد7:17ـ18

حز13:18؛2:23ـ10

14:12
1پاد33:2و34
2پاد7:17ـ18

حز13:18؛2:23ـ10

2078 هوشـع13،12

7:12و8دراسرائیل،کالهبرداریوسیلهقابلقبولیبرای 
مادی نظر از اسرائیلیهاکه بود. بهثروتشده رسیدن
را آنها خدا که کنند تصور نمیتوانستند بودند، موفق
گناهکاربهشمارمیآورد.آنهافکرمیکردندثروتشان
نشانهایازبرکتخدااست،وبهخودزحمتنمیدادند
کهتعمقکنندوببینندچگونهآنرابهدستآوردهاند.
اماخداگفتکهثروتمردماسرائیلجبرانگناهآنهارا
نخواهدکرد.بهیادبیاوریدکهمقیاسخدابرایموفقیت
بامقیاسمامتفاوتاست.اومارابهوفاداریمیخواند،
از اومهمتراست برای ما بهرفاهوثروت.خصائل نه

ثروتمان.
8:12افرادومللثروتمنداغلبادعامیکنندکهرونق
مادیشانبهخاطرسختکوشیوابتکاروهوشخودشان
میباشد.ازآنجاکهآنهاهرچهمیخواهنددارند،نیازی
از ثروتشان معتقدندکه آنها نمیکنند. احساس بهخدا
آنخودشاناست،واحساسمیکنندکهحقدارندهر
طورکهدوستدارند،ازآناستفادهکنند.اگرمیبینید
خاطر به میکنید، غرور احساس خود موفقیتهای از

امکاناتتان و تواناییها، باشیدکههمهفرصتها، داشته
او برای امانتوتقدس با بایدآنهارا ازخدااست،و

نگهدارید.
یک خیمهها عید در بار یک سالی اسرائیلیها  9:12
هفتهدرچادرهازندگیمیکردند،بهیادمحافظتخدا
بیابانسرگردانبودند)ر.ش. درطول40سالیکهدر
بهتثنیه19:1ـ1:2(.حاال،بهخاطرگناهانشان،خداکاری
کردکهدوبارهدرخیمههازندگیکنند،امااینبارنه

بهعنوانبخشیازمراسمعید،بلکهدراسارتواقعی.
بگوید: میخواست یعقوب به اشاره با هوشع  12:12
»فراموشنکنیدچطورمحقرانهشروعکردید.آنچهدارید
نتیجهتالشهایخودتاننیست،بلکهازاینجهتازآن

شمااستچونخدانسبتبهشمالطفداشتهاست.«
13:12پیامبریکهاسرائیلرابهخارجازمصرهدایت

کرد،موسیبود)خروج17:13ـ19(.
1:13اسرائیلتاریخباشکوهیداشت،امادرزمانهوشع
مردمعلیهخداطغیانکردهوقدرتخودراازدستداده
بودند.شکوهوعظمتگذشتهتضمینکنندهعظمتدر



2قومبیشازپیشنافرمانیمیكنند.نقرههایخودراآبمیكنندتاآنرا
درقالبریختهبرایخودبتهاییبسازندبتهاییكهحاصلفكرودستانسان
است.میگویند:»برایاینبتهاقربانیكنید!بتهایگوسالهشكلراببوسید!«
3اینقوممثلمهوشبنمصبحگاهیبزودیازبینخواهندرفتومثلكاهدر

برابربادومثلدودیكهازدودكشخارجمیشودزایلخواهندشد.
4خداوندمیفرماید:»تنهامنخداهستمواززمانیكهشماراازمصربیرون

آوردهامخداوندشمابودهام.غیرازمنخدایدیگرینیستونجاتدهندة
ازشما بیابان،درآنسرزمینخشکوسوزان، ندارد.5در دیگریوجود
مواظبتنمودم؛6ولیپسازاینكهخوردیدوسیرشدید،مغرورشده،مرا
فراموشكردید.7بنابراین،مثلشیربهشماحملهمیكنمومانندپلنگی،در
كنارراهدركمینشماخواهمنشست.8مثلمادهخرسیكهبچههایشراازاو
گرفتهباشند،شماراتكهتكهخواهمكردومانندشیریشماراخواهمبلعید.

بتواندتورانجاتدهد؟ 9»ایاسرائیل،اگرتوراهالکكنمكیستكه
10كجاهستندپادشاهورهبرانیكهبرایخودخواستی؟آیاآنهامیتوانندتو

رانجاتدهند؟11درخشمخودپادشاهیبهتودادمودرغضبماوراگرفتم.
12»گناهاناسرائیلثبتشدهوآمادةمجازاتاست.13باوجوداین،فرصتی
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آیندهنیست.خوباستکهآنچهراکهخدابرایشماو
ازطریقشماانجامدادهاست،بهیادآورید؛امابههمان
نسبتحفظتازگیرابطهتانبااونیزمهماست.خودرا
روزبهروزولحظهبهلحظهوقفاوکنید،کهدرآن

صورتهمچنانبهرشدوترقیادامهخواهیدداد.
4:13ـ6وقتیثروتقوماسرائیلموجبشدکهاحساس
خودکفاییکنند،بهخداپشتکردندواوراازیادبردند.
مخرب هوشع زمان اندازه به درست خودکفایی امروز
است.آیانیازهمیشگیخودرابهحضوروکمکخدا
سختی، در هم و خوشی در هم که بیاموزید میبینید؟
همواری و آسان راه حاال همین اگر کنید. اتکا او به
شایستگی نکنید فکر که باشید مواظب میپیمایید، را
سعادِتفعلیرادارید.بهعطایاییکهداریدمتکینباشید؛

بهدهندهعطایااتکاکنید.
11:13خدابهمردماسرائیلهشداردادهبودکهوجود

پادشاهدرمیانایشان،بیشترمشکلآفرینخواهدبودتا
مشکلگشا؛اوبااکراهشائولرابهآناندادتانخستین
پادشاهایشانباشد)1سموئیل4:8ـ22(.داودپادشاهخوبی
بود،وسلیمانتواناییهایخودشراداشت،اماهمینکه
کشوربهدوقسمتتجزیهشد،حکومتشمالیهیچگاه
حاکمخوبوخداترسیبهخودندید.پادشاهانشرور،
سیاسی پیمانهای و بتپرستی به بیشتر و بیشتر را قوم
و شهرها و شد، رایج کشتار و قتل کشاندند. نامعقول
شریر پادشاهان عاقبت شدند. ناامنتر رفتهرفته جادهها
کشوررابهنابودیکشاندند،وباسلطنتهوشع،پادشاهی

ازاسرائـیلبرچیدهشد)2پادشاهان1:17ـ6(.
12:13گناهانافرایم)اسرائیل(ثبتمیشدتابعدًامورد
از نبود.خدا استثنایی امر اینیک مجازاتقرارگیرد.
همهگناهانماآگاهاستوآنهارادرروزداوریآشکار

خواهدفرمود)2تواریخ10:5؛مکاشفه11:20ـ15(.

دورههای
مجازاتونجات
درکتابهوشع

2:1ـ9؛2:2ـ13؛1:4-14:5؛4:6-7:11؛16:13-12:11 مجازات

10:1-1:2؛14:2-5:3؛15:5-3:6؛8:11ـ11؛1:14ـ9 نجــات

خداقولمیدهدمجازاتکند،اماوعدهرحمترانیزمیدهد.اینجادرهوشعمیتوانیددورههای
مجازاتونجاتراببینید.پیشگوییهاینجاتهمیشهبعدازپیشگوییهایمجازاتمیآید.



برایزندهماندناوهست.امااومانندبچهلجوجیاستكهنمیخواهدازرحم
مادرشبیرونبیاید!14آیااوراازچنگالگوربرهانم؟آیاازمرگنجاتش
توكجاست؟ گورهالكت ای و توكجاست؟ بالهای مرگ، ای بدهم؟
مندیگربراینقومرحمنخواهمكرد.15هرچنداسرائیلدرمیانعلفهای
هرزثمربیاورد،ولیمنبادشرقیراازبیابانبشدتبراومیوزانمتاتمام
چشمههاوچاههایاوخشکشودوثروتاوبهتاراجرود.16سامرهباید
سزایگناهانشراببیند،چونبرضدخدایخودبرخاستهاست.مردمشبه
دستسپاهیانمهاجمكشتهخواهندشد،بچههایشبهزمینكوبیدهشده،از

بینخواهندرفتوشكمزنانحاملهاشباشمشیرپارهخواهدشد.

توبه،احیابهدنبالخواهدداشت

ایقوماسرائیل،بسویخداوند،خدایخودبازگشتكنید،زیرا14
درزیربارگناهانتانخردشدهاید.2نزدخداوندآییدودعاكنیدو
گویید:»ایخداوند،گناهانماراازمادوركن،بهمارحمتفرموده،مارا
بپذیرتاقربانیشكرگزاریبهتوتقدیمكنیم.3نهآشورمیتواندمارانجات
دهدونهقدرتجنگیما.دیگرهرگزبتهاییراكهساختهایمخدایانخود

نخواهیمخواند؛زیراایخداوند،یتیمانازتورحمتمییابند.«
4خداوندمیفرماید:»شماراازبتپرستیوبیایمانیشفاخواهمبخشیدو

محبتمنحدومرزینخواهدداشت،زیراخشموغضبمنبرایهمیشه
مانند او باریدو اسرائیلخواهم بر باران فروخواهدنشست.5منهمچون
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توبه.  به است تا3دعوتهوشع آیات1  1:14بب
آیات4تا8وعدهاحیااستازسویخدا.خدابایدمردم
احکامش از مکرر و فاحش تخطی بهخاطر را اسرائیل
مجازاتمیکرد،امااواینکاررابااندوهانجاممیدهد.
و قوم احیای دارد، را انجامش آرزوی خدا که آنچه

سعادتمندیایشاناست.
1:14و2مردممیتوانستندازخدابخواهندکهگناهانشان
راازایشاندورسازدوبدینسانبهسویاوبازگردند.این
امردرموردمانیزصادقاست:مامیتوانیمدعایهوشع
راتکرارکنیمومطمئنباشیمکهگناهانمانبخشیدهشده
برایزدودنآنهابررویصلیبمرد استزیرامسیح

)یوحنا16:3(.
بخشایشالهیزمانیشروعمیشودکهویرانگریگناه
وبیهودگیزندگیبدونخدارادرککنیم.سپسباید
امیدما بپذیریمکهنمیتوانیمخودرانجاتدهیم؛تنها
باید میکنیم، بخشایش طلب وقتی است. خدا رحمت

بنابراین و نداریم را آن شایستگی که باشیم متوجه
نمیتوانیمآنراحقمسلمخودبدانیم.مابایدبهمحبت
ورحمتخدامتوسلشویم،نهبهعدالتخود.باآنکه
اما بدانیم، خود مسلم حق را الهی بخشاش نمیتوانیم
میتوانیممطمئنباشیمکهخداآنرابهماعطامیفرماید،
زیراخدارحیمومهرباناستومیخواهدمارابهسوی
قوم میخواست که همانطور درست گرداند، باز خود

اسرائیلرابهسویخودبازگرداند.
خدا، ستایش و حمد یعنی شکرگزاری قربانی  2:14
نهرفتنبهخانهخداوگذراندنقربانیرویمذبح.این
قربانیزبانیبودنهعملی.قربانیحیوانبرایکفارهگناه
انجاممیشد،درحالیکهقربانیشکرگزاری،سپاسگزاری
ایمانداران امروز است. گناهان بخشش بهخاطر خدا از
تقدیم خدا به شکرگزاری قربانیهای همواره میتوانند

کنند)عبرانیان15:13؛1پطرس5:2(.



سوسن،خواهدشكفتومانندسروآزادلبنان،درزمینریشهخواهددوانید.
6شاخههایشبهزیباییشاخههایزیتونگستردهخواهدشدوعطروبویآن
همچونعطروبویجنگلهایلبنانخواهدبود.7مردمباردیگرزیرسایهاش
استراحتخواهندكردواومانندباغیپرآبومانندتاكستانیپرشكوفهو

همچونشرابلبنانمعطرخواهدبود.
8»اسرائیلخواهدگفت:مرابابتهاچهكاراست؟ومندعایاورااجابت
كرده،مراقباوخواهمبود.منهمچوندرختیهمیشهسبز،درتماممدت

سالبهاومیوهخواهمداد.«
9هركهداناستاینچیزهارادرکكند.آنكهفهمداردگوشدهد،زیرا
راههایخداوندراستودرستاستونیكاندرآنراهخواهندرفت،ولی

بدكارانلغزیده،خواهندافتاد.
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8:14وقتیارادهماضعیفاست،وقتیفکرمانپریشان 
ماسنگینی بروجدان ازگناهان است،وقتیکولهباری
میکند،بایدبهخاطرداشتهباشیمکهرحمتخداهرگز
انتهانمیپذیرد.وقتیدوستانوخانوادهترکمانمیکنند،
وقتیهمکارانمارادرکنمیکنند،وقتیازنیکوکاری
خستهمیشویم،بایدبهیادآوریمکهرحمتخداهرگز
یا ببینیم را راهدرست نمیتوانیم وقتی نمیپذیرد. انتها
ظاهرًاصدایخدارابشنویم،وقتیشجاعتپیشرفتنرا
نداریم،بایدبدانیمکهرحمتخداهرگزانتهانمیپذیرد.
از آگاهی و میکند محاصره را ما ما، قصورات وقتی
گناهانمانبرماغالبمیشود،بایدبدانیمکهرحمتخدا

هرگزانتهانمیپذیرد.
9:14هوشعکتابخودراباایندرخواستازمردمتمام
میکندکهبهکالمخداگوشدهند،آنرافرابگیرند،و
ازآننفعیحاصلکنند.برایآنانیکهپیغامخداوندرااز
طریقهوشعدریافتمیکردند،ایندرخواستبهمرگ
کتاب خواننده که شما میشد. مربوط ایشان زندگی و
هوشعهستید،همانانتخابراپیشرودارید:میتوانیدیا

بهپیغامکتابگوشدهیدوراهخدارادرپیشبگیرید،
یاازرفتندرمسیرخداوندامتناعورزید.اماکسیکه
اصرارداردبدونهدایتخدا،راهخودرادرپیشبگیرد،
درسیاهیخواهدافتاد)امثال18:4و19(.اگرراهراگم
کردهاید،میتوانیدبادستکشیدنازگناهانتانوپیروی

ازخدا،آنرابازیابید.
میبینیم، آشکارا هوشع با خدا رابطه در آنچه  9:14
است، وفاداری مستلزم استکه  عدالتی به توجهخدا
ارمغان به را بخشایش که است رحمتی به همچنین و
میآورد.دوتصورنادرستمیتواندباعثلغزشماشود:
که است فکر این و خدا محبت کردن فراموش یکی
گناهانمانالعالجمیباشد؛دیگریایناستکهخشماو
رانسبتبهگناهانمانازیادببریموبپنداریمکههرچه
بکنیماوهمچنانماراخواهدپذیرفت.بخششکلمهای
مورد را گناه میبخشد، را ما خدا وقتی است؛ کلیدی
داوریقرارمیدهد،امابهگناهکاررحمتنشانمیدهد.
مابرایرسیدنبهپاکیوزندگیاحیاشدههرگزنبایداز

رفتنبهنزدخدابترسیم.


