
کتاب اشعیای نب

مقدمه

اشعیا ی از انبیای برجستۀ بن اسرائیل است که این کتاب بنام او مسم است. اشعیا

شاهد سقوط پادشاه شمال به دست آشوری ها در نیمۀ دوم قرن هشتم قبل از میالد بود.

او شاهد دوران بود که عساکر آشوری به زیر حصارهای اورشلیم رسیدند. او در دوران

بسیار بحران بن اسرائیل، در زمانیه عزیا بر یهودا پادشاه بود مأموریت نبوت یافت.

کتاب اشعیا به سه قسمت عمده تقسیم شده است:

اول: فصل اول تا فصل ۳۹ راج به دوران بحث م کند که سلطنت شمال یهودا به

تصرف همسایۀ مقتدرش، آشور در آمد. اشعیا پ برد که دلیل اصل سقوط یهودا آشور

ردند و از فرمانبرداری او سرکشه گناه خود مردم است که به خدا اعتماد ننیست، بل

نمودند. او با سخنان متین و صری، مردم و رهبران شان را به ی زندگ پاکیزه مطابق

به خواست خدا دعوت کرد، اشعیا به آنها هوشدار داد که اگر به سخنان خداوند گوش

ندهند به مصیبت های بزرگتر مواجه خواهند شد. با وجود شرایط بحران، اشعیا از امید

به آمدن پادشاه واقع که از اوالدۀ داود خواهد بود و به جهان صل و سالمت را خواهد

آورد، پیشوی کرد.

دوم: اشعیا در فصل های ۴۰ تا ۵۵ از دوران سخن م گوید که تعداد زیاد مردم یهودا

در بابل در تبعید و بدون امید زندگ م کردند. اشعیا به این مردم نا امید اعالن کرد که

گرداند تا زندگ خدا قوم برگزیدۀ خود را از اسارت آزاد ساخته دوباره به اورشلیم بر م

نوی آغاز کنند.
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سوم: اشعیا در فصل های ۵۶ تا ۶۶ از دوران صحبت م کند که بن اسرائیل به اورشلیم

برگشته اند و به امید عمل شدن وعده های خدا که برای شان داده بود، زندگ م کنند.

مردم به عدالت و مساوات، رعایت روز سبت، قربان ها و عبادات عالقمند م شوند.

ویپیش مهمترین فصل کتاب اشعیا، فصل ۵۳ است که در آن خدمت و زحمات مسی

شده است.

فهرست مندرجات:
هوشدارها و وعده ها: فصل ۱ ‐ ۱۲

مجازات اقوام: فصل ۱۳ ‐ ۲۳
خدا مردم جهان را داوری م کند: فصل ۲۴ ‐ ۲۷

هوشدارها و وعده های بیشتر: فصل ۲۸ ‐ ۳۵
حزقیال پادشاه یهودا و حملۀ آشوری ها: فصل ۳۶ ‐ ۳۹

پیامها، وعده و امید: فصل ۴۰ ‐ ۵۵
هوشدارها و وعده ها: فصل ۵۶ ‐ ۶۶
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۱ ۱این کتاب شامل پیامهائ است که خدا در دوران سلطنت عزیا، یوتام، آحاز و
حزقیا، پادشاهان کشور یهودا، در عالم رؤیا به اشعیا پسر آموص داد. این پیامها راج به

یهودا و پایتخت آن، اورشلیم م باشند.

خدا قوم برگزیدۀ خود را سرزنش م کند

۲ای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند م فرماید: «فرزندان را که پروردم و بزرگ کردم،

برعلیه من قیام نموده اند. ۳گاو مال خود را و خر آخور خود را م شناسد، اما قوم

برگزیدۀ من، بن اسرائیل خدای خود را نم شناسند، زیرا شعور ندارند.»

۴ای قوم گناهار که در زیر بار گناه خم گشته اید و ای مردم شریر، شما خداوند را ترک

کردید و به خدای مقدس اسرائیل اهانت نمودید و از او بیانه شدید. ۵چرا از کارهای

بد و سرکش دست بر نم دارید؟ آیا م خواهید که زیادتر جزا ببینید؟ فر و دل شما

بیمار است. ۶از کف پا تا موی سر جای سالم در بدن تان نیست، بله تمام بدن تان

از جراحات و زخمهای متعفن پر است که نه قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آن ها

مالیده م شود.

۷کشور شما ویران شد و شهرهای تان در آتش سوختند. بیانان در برابر چشمان تان

مل شما را غارت م کنند و همه دارائ تان را نابود م سازند. ۸دختر سهیون (شهر

اورشلیم) مثل سایبان در تاکستان و مانند ی چپری در فالیز بادرن تنها ماند و

محاصره شد. ۹اگر خداوند متعال آن عدۀ کم از ما را زنده نم گذاشت، مثل مردم

سدوم و عموره از قوم ما هم اثری باق نم ماند.

۱۰ای حاکمان سدوم، به کالم خداوند گوش بدهید. ای مردم عموره به تعلیمات خدا

توجه کنید. ۱۱خداوند م فرماید: «قربانیهای شما فایده ای به من نم رساند. از

قربانیهای سوختن، قوچهای فربه، خون گاو و بره و بز بیزار شده ام. ۱۲وقت به حضور

من م آئید، چرا این چیزها را برای من م آورید؟ چه کس به شما گفته است که بیائید
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و درگاه مرا پایمال سازید؟ ۱۳دیر از این قربانیهای بیفایده برای من نیاورید. از

خوشبوئ هائ که دود م کنید بیزارم. عیدهای ماه نو، روز سبت و اجتماعات مذهب و

گناه آلود شما را نم توانم تحمل کنم. ۱۴از جشنهای ماه نو و ایام مذهب شما نفرت

دارم. همۀ اینها برای من خسته کن شده اند. ۱۵هنامیه دستهای خود را برای دعا بلند

م کنید، من روی خود را م پوشانم و هر قدر دعا کنید اجابت نم کنم، زیرا دستهای

شما به خون آلوده اند. ۱۶خود را بشوئید و پاک سازید. از گناهان که در حضور من

م کنید، دست بردارید و خطا ننید. ۱۷نی بیاموزید، طالب عدالت باشید، به داد

مظلومان برسید و از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنید.»

ر استدالل نمائیم، اگر گناهان شما به رنفرماید: «بیائید تا با همدی ۱۸خداوند م

خون باشند، مانند برف سفید م شوند و اگر سرخ قرمزی باشند مثل پشم پاک

م گردند. ۱۹اگر مایل باشید که از من اطاعت کنید، شما را از نعمتهای زمین سیر

م سازم. ۲۰اما هرگاه نافرمان و سرکش کنید، با دم شمشیر کشته م شوید.» خداوند

خودش چنین م گوید.

شهر مفسد

۲۱چرا ای شهر وفادارِ اورشلیم، این چنین مفسد شدی؟ زمان عدالت و راست در تو

مثل نقرۀ خالص بودی، ول وقت ۲۲ی .ر از جنایت هستمفرما بود، اما حاال پح

اکنون به فلز ناچیز مبدل شده ای. زمان مانند شراب ناب بودی، مر حاال همرن آب

شده ای. ۲۳حاکمان تو متمرد و شری دزدان اند. هم رشوت خوار شده اند. به داد

یتیمان نم رسند و به دعوای بیوه زنان رسیدگ نم کنند.

۲۴خداوند قادر مطلق، خدای مقتدر اسرائیل م فرماید: «من دشمنان را مورد خشم خود

قرار م دهم و انتقام خود را از آن ها م گیرم. ۲۵حاال من برضد شما اقدام و شما را در

کوره ذوب م کنم تا از کثافت گناه پاک شوید. ۲۶داوران شما را مثل اول و مشاوران را
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مانند ابتدا خواهم برگردانید. بعد از آن شهر شما شهر عدالت و امانت نامیده شود.»

۲۷چون خداوند عادل است، سهیون و باشندگانش را، اگر توبه کنند، نجات م دهد.

۲۸اما مردمان سرکش و گناهار با هم یجا از بین م روند و همچنان آنهائ که خدا را

فراموش م کنند هالک م شوند. ۲۹شما از پرستش درختان بلوط و باغهای برگزیدۀ

خود پشیمان م شوید، ۳۰شما مثل درختانِ خش و ب برگ بلوط و باغهای ب آب از

بین م روید. ۳۱نیرومندان تان با اعمال شان همچون پر کاه یجا در آتش م سوزند و

کس نم تواند آن ها را از آتش برهاند.

صل ابدی
(همچنین در میاه ۴: ۱ ـ ۳)

۲ ۱اینست پیام دیری که از جانب خداوند در مورد کشور یهودا و شهر اورشلیم به
اشعیا، پسر آموص رسید:

۲در روزهای آخر، کوه که عبادتاه خداوند بر آن قرار دارد، بلندترین و مافوق همۀ

کوههای جهان محسوب م شود و تمام اقوام روی زمین به سوی آن روانه م گردند.

۳آن ها م گویند: «بیائید به کوه خداوند، یعن عبادتاه خدای یعقوب برویم تا طریق

خود را به ما نشان بدهد. ارادۀ او را بدانیم و از آن اطاعت کنیم، زیرا هدایات از سهیون

و کالم خداوند از اورشلیم صادر م شود.» ۴خداوند به عنوان داور، دشمن و عداوت را

از بین اقوام جهان بر م دارد. مردم از شمشیر خود گاو آهن و از نیزه های خود اره

آمادگ ر برای جنکشند و دی ر دست مدیبا ی سازند. اقوام جهان از جن م

نم گیرند. ۵ای نسل یعقوب، بیائید تا از نور خداوند که راه ما را روشن م سازد پیروی

کنیم.
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غرور و تبر از بین م رود

۶خداوند قوم برگزیدۀ خود، نسل یعقوب را ترک کرده است، زیرا جادوگری مردم شرق

و فلسطین ها در همه جای کشور شان دیده م شود و از رسوم بیانان پیروی م کنند.

۷سرزمین شان دارای خزانه های پر از نقره و طال، اسپها و عراده ها است. ۸بتهائ را که

به دست خود ساخته اند، م پرستند. ۹هم آن ها را سجده م کنند. بنابران، ای خدا،

آن ها را نبخش.

۱۰مردم از ترس خداوند و از هیبت جالل او در مغاره ها و سوراخهای زمین پنهان

م شوند. ۱۱روزی م رسد که غرور و تبر انسان از بین رفته و فقط خداوند متعال

خواهد بود. ۱۲در آن روز خداوند قادر مطلق برضد اشخاص مغرور و خودخواه برخاسته

آن ها را خوار و ذلیل م سازد. ۱۳سروهای بلند لبنان و درختان بلوط باشان را از بین

م برد. ۱۴کوههای مرتف و تپه ها، ۱۵برجهای بلند و حصارهای رفی را با خاک یسان
م کند. ۱۶کشتیهای بزرگ ترشیش را غرق م کند و مصنوعات زیبا را م شند. ۱۷‐

۱۸غرور و تبر انسان محو م گردد و به خود خواه و بلند پروازی او خاتمه داده

م شود. بتها از بین م روند و فقط خداوند، متعال م باشد.

۱۹وقت خداوند برخیزد تا زمین را تان بدهد، مردم از ترس او و هیبت حضور او در

غارهای کوه و سوراخهای زمین پنهان م شوند. ۲۰مردم در آن روز بتهای طال و نقرۀ

خود را که برای پرستش ساخته بودند، پیش موشها و شب پره های چرم م اندازند.

۲۱هنام که خداوند برخیزد تا زمین را بلرزاند، مردم از هیبت جالل و جبروت او

وحشت م کنند و در سوراخ صخره ها و شافهای سن مخف م شوند.

۲۲به انسان فان اتاء ننید، زیرا مثل نَفَس که م کشد عمر کوتاه دارد و ناچیز است.
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هرج و مرج در اورشلیم و یهودا

۳ ۱خداوند، خدای قادر مطلق بزودی همه چیز و همه کسان را که مردم یهودا و
اورشلیم به آن ها مت بودند، از آن ها م گیرد و قحط نان و آب را در آن سرزمین

م آورد. ۲همه جنجویان، سپاهیان، داوران، انبیاء، فالیران، مو سفیدان، ۳سران

نظام، اعیان، مشاورین، صنعتران ماهر و جادوگران حاذق از بین م روند. ۴خداوند

جوانان نابال و کودکان را به عنوان حمران برای آن ها م گمارد. ۵مردم ی بر

دیری ظلم م نمایند و از همسایۀ خود آزار م بینند. جوانان به مو سفیدان احترام

نم کنند و مردمان پست علیه اشخاص شریف بر م خیزند.

۶زمان م رسد که اعضای ی خاندان ی نفر را از بین خود انتخاب کرده م گویند:

«تو اقال چیزی برای پوشیدن داری، پس بیا و در این دوران مصیبت رهبر ما باش.»

۷اما او جواب م دهد: «من نم خواهم رهبر شما شوم، زیرا من در خانۀ خود نه

خوراک دارم و نه پوشاک. ن، مرا رهبر خود نسازید.»

۸بل، اورشلیم خراب م شود و یهودا سقوط م کند، زیرا کالم و عمل آن ها برضد

خداوند بوده به حضور خود خدا اهانت م کنند. ۹چهرۀ شان باطن آن ها را نشان

م دهد. آن ها مثل مردم سدوم آشارا گناه م کنند. بدا بحال شان، زیرا بخاطر کارهای

زشت که مرتب شدند، مصیبت را بر سر خود آوردند. ۱۰به مردم بیناه بوئید:

«خوشا بحال تان که ثمر کار و زحمت خود را م خورید.» ۱۱به گناهاران بوئید:

«افسوس بحال شما، چرا که به سزای اعمال زشت خود م رسید.» ۱۲کودکان بر قوم

برگزیدۀ من ظلم م کنند و حاکمان شان زنان اند. ای قوم برگزیدۀ من، حاکمان تان شما

را گمراه م سازند و نم خواهند که به راه راست بروید.

خداوند قوم برگزیدۀ خود را داوری م کند

۱۳خداوند برخاسته تا قوم برگزیدۀ خود را محاکمه و داوری کند. ۱۴او مو سفیدان و
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حاکمان قوم برگزیدۀ خود را برای محاکمه م آورد و آن ها را محوم ساخته م فرماید:

«شما بودید که تاکستان مردم فقیر را غصب نمودید و مال و دارائ آن ها را در خانۀ

خود انبار کردید. ۱۵شما حق نداشتید که قوم برگزیدۀ مرا پایمال کنید و به مردم مسین

و فقیر ظلم نمائید. من، خداوند، خدای قادر مطلق این را م گویم.»

۱۶خداوند م فرماید: «دختران سهیون را ببینید که با چه ناز و عشوه راه م روند. با

گردن فراز و چشمان شهوت بار به هر سو م نرند. دستبندها و پایزیب های خود را به

صدا م آورند، ۱۷بنابران، دختران سهیون را به جزای اعمال شان م رسانم، سر شان را

به مرض ب موی مبتال کرده و آن ها را ب ستر و ب پرده و رسوا م سازم.»

۱۸‐۱۹در آن روز خداوند تمام زیورات شان را از آن ها م گیرد. پایزیب ها، ماتیه ها،

طوقها، گوشواره ها، دستبندها، روبندها، ۲۰کالهها، بازوبندها، کمربندها، عطردانها،

تعویذها، ۲۱انشترها، حلقه های بین، ۲۲البسۀ نفیس، یاالنها، شالها، دستولها،

۲۳آئینه ها، دستمالهای نفیس کتان و چادرهای شان از دست م روند. ۲۴بعوض بویِ

خوش عطر، بویِ بد و تعفن از آن ها به مشام م رسد و بجای کمربند، ریسمان به کمر

م بندند. موهای پرپشت و بافت آن ها م ریزند و سر شان طاس م شود و زیبائ شان

به رسوائ مبدل م گردد. بعوض البسۀ زیبا و نفیس لباس ماتم م پوشند.

۲۵مردان و جن آوران شان در میدان جن با شمشیر کشته م شوند. ۲۶از دروازه های

شهر صدای شیون و ماتم به گوش م رسد و خود شهر در عزای آن ها ویران و متروک

م شود.

۴ ۱زمان م رسد که هفت زن دامن ی مرد را م گیرند و م گویند: «خودِ ما لباس و
خوراک خود را تهیه م کنیم، تنها م خواهیم که تو شوهر ما باش تا از شرم و طعنۀ

ب شوهری رهائ یابیم.»
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شوه آیندۀ اورشلیم

۲در آن روز شاخۀ خداوند زیبا و پر شوه م شود و محصول زمین باعث افتخار جالل

بازماندگان مردم اسرائیل م گردد. ۳کسان که در سهیون باق مانده و در اورشلیم نجات

یافته اند، مقدس شمرده م شوند. ۴خداوند قوم اسرائیل را داوری کرده دختران سهیون را

پاک م سازد و گناه اورشلیم و لۀ خون را که در آن ریخته شده است م شوید. ۵بعد

خداوند، سهیون و ساکنین آنرا در ظرف روز با ابر و در دوران شب با دود و نور آتش

فروزان م پوشاند و با سایۀ جالل خود آن ها را محافظت م کند. ۶در گرمای روز سایبان

آن ها و در باران و طوفان پناهاه شان م باشد.

سرود تاکستان

۵ ۱سرودی را که در بارۀ معشوق خود و تاکستان محبوبش م سرایم بشنوید:
معشوق من تاکستان بر تپۀ سرسبزی داشت. ۲زمینش را کند، آنرا از سنها پاک کرد و

بهترین تاکها را در آن نشاند. برج در وسط آن بنا کرد و خمره ای هم در آنجا قرار داد.

بعد منتظر انور نشست، اما تاکستان انور بد بار آورد.

۳حاال محبوب من م گوید: «شما ای ساکنین اورشلیم و یهودا، بین من و تاکستانم

قضاوت کنید. ۴چه نبود که برای تاکستان خود نردم، اما بجای انوری که انتظار

داشتم، انور بد برایم بار آورد.

۵اکنون م دانم که با آن تاکستان چه کار کنم. دیوارهایش را بر م دارم تا چراگاه

حیوانات شود و در زیر پای آن ها لدمال گردد. ۶آنرا به خرابه تبدیل کرده دیر تاک

بری نم کُنم و زمینش را نم کَنم. م گذارمش تا گیاه هرزه در آن بروید. همچنین به

ابر ها فرمان م دهم که دیر بر آن باران نباراند.»
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۷تاکستانِ خداوند قادر مطلق، قوم اسرائیل است و مردم یهودا نهالهائ اند که خداوند با

خوشنودی زیاد در تاکستان خود کاشت، ول آن ها برخالف انتظار او بجای انصاف،

خونریزی کردند و بعوض عدالت، ظلم و ستم را رواج دادند و مردم را به فریاد آوردند.

گناه مردم یهودا

افزائید تا جائ خرید و به آنچه که دارید م ۸بدا بحال شما که همیشه خانه و زمین م

برای دیران باق نماند و شما در این سرزمین به تنهائ زندگ کنید. ۹من بوش خود

شنیدم که خداوند قادر مطلق فرمود: «خانه های مجلل و قشن خراب م شوند و از

صاحبان شان خال م مانند. ۱۰از ده جریب زمین ی بشه شراب هم به دست نم آید

و ده سیر تخم حت ی سیر غله هم بار نم آورد.»

۱۱وا بحال شما که صب وقت بر م خیزید تا به باده نوش شروع کنید و تا نیمه های شب

به عیش و نوش م پردازید. ۱۲محفل جشن خود را با نغمۀ چن و رباب و دایره و

بساط شراب گرم م کنید، ول به کارهای خدا توجه ندارید. ۱۳بنابران، قوم من بخاطر

نادان شان به دیار بیانان تبعید م شوند. بزرگان و اعیان شان از گرسن و سایر

مردم از تشن م میرند. ۱۴دنیای مردگان با حرص و اشتهای زیاد دهان خود را باز

کرده است تا مردم اورشلیم را همراه با بزرگان و اعیان و همه مردم که به آن دلخوش

بودند، به کام خود فروببرد. ۱۵مردمان مغرور خوار و ذلیل م شوند، ۱۶اما چون خداوند

قادر مطلق، عادل و مقدس است، همراه مردم با نیوئ و از روی انصاف رفتار م کند.

۱۷خرابه های شهر چراگاه گوسفند، بز و گاو م شوند و حیوانات در آن ها م چرند.

۱۸افسوس بحال کسان که قادر نیستند خود را از قید گناه برهانند ۱۹و م گویند:

«خداوند زود شود و هر چه م خواهد بند تا ما ببینیم. خدای قدوس اسرائیل نقشۀ

خود را عمل کند تا ما بدانیم که منظورش چیست؟» ۲۰وای بحال شما که خوب را بد و

بد را خوب، روشن را تاری و تاری را روشن و شیرین را تل و تل را شیرین
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م دانید. ۲۱بدا بحال شما که خود را عاقل م پندارید و خود را دانا نشان م دهید.

۲۲وای بحال تان که در شرابخوری ماهرید و طرز مخلوط کردن آنرا م دانید. ۲۳مردم

رشوت خور را بیناه م شمارید و حق اشخاص نی را تلف م کنید.

تهاجم بیانان پیشوئ م شود

۲۴همانطوریه شعلۀ آتش کاه و علف خش را م سوزاند، ریشه های این مردم هم

گنده م شوند و شوفه های شان در خاک م ریزند، زیرا احام خداوند قادر مطلق را

رد کرده و کالم قدوس اسرائیل را خوار شمرده اند. ۲۵بنابران، خداوند بر قوم برگزیدۀ

خود خشمین است و دست خود را برای مجازات آن ها باز کرده است. کوهها م لرزند

و اجساد مردم مانند کثافت در جاده ها افنده م شوند، ول بازهم خشم و غضب خدا

پایان نم یابد و از مجازات آن ها دست نم کشد.

۲۶‐۲۷خداوند اقوام کشورهای دوردست را فرا م خواند و به مردم سراسر روی زمین

اعالم م کند که بیایند و آن ها بدون آنه در راه خسته شوند و یا پای شان بلغزد،

ب درن و فوراً به اورشلیم م رسند. ۲۸تیر شان تیز و در کمان آماده است. سم اسپهای

شان مانند سن خارا سخت است و ارابه های عراده های شان مثل تُندباد تیز اند.

۲۹مانند شیر ژیان م غرند و بر سر شار فرود م آیند و آنرا با خود به جائ م برند که

امان رهائ برایش نم باشد. ۳۰در آن روز، آن مردم مثل بحر خروشان بر سر آن ها

م غرند، سراسر این سرزمین را تاری و مصیبت فرا م گیرد و روشن آسمان در پس

پردۀ غلیظ ابر محو م شود.

خداوند اشعیا را برای رسالت فرام خواند

تخت عال که عزیای پادشاه وفات کرد، خداوند را دیدم که بر ی ۶ ۱در همان سال
ر کرده بود. ۲باالی سر او جانوراناه او را پوه نشسته و دامن قبای او عبادتو با ش
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ایستاده بودند و هر کدام شش بال داشت. با دو بال روی خود را م پوشانید، با دوبال

پاهای خود را و با دو بال دیر پرواز م کرد. ۳آن ها به نوبت سرود م خواندند و به

یدیر م گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس، خداوند قادر مطلق! جالل او تمام روی

زمین را فرا گرفته است.»

۴آواز سرود آن ها اساس عبادتاه را به لرزه آورد و عبادتاه از دود پر شد. ۵آناه من

گفتم: «وا بحال من که هالک شدم، زیرا شخص ناپاک هستم و در بین مردم که

لبهای ناپاک دارند زندگ م کنم. اما چشمان من پادشاه را که خداوند قادر مطلق است

دیده اند!»

از آن جانوران بسوی من پرواز کرد و با انبوری که در دست داشت، ی ۶بعد ی

زغال افروخته را از قرباناه برداشت ۷و با آن دهان مرا لمس کرد و گفت: «چون این

زغال افروخته لبهایت را لمس کرد خطاهایت بخشیده شد و از گناه پاک شدی.»

۸آناه صدای خداوند را شنیدم که فرمود: «چه کس را بفرستم؟ کیست که پیام ما را به

مردم برساند؟» من جواب دادم: «من حاضرم، مرا بفرست!» ۹خداوند فرمود: «برو این

پیام را به مردم برسان: «شما هرقدر بیشتر بشنوید، کمتر م فهمید و هر قدر زیادتر

ببینید، کمتر درک م کنید.» ۱۰ذهن این مردم را کُند ساز؛ گوشهای شان را سنین کن و

چشمهای شان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند، با گوشهای خود بشنوند و با دماغ

خود بفهمند و بسوی من برگردند و شفا یابند.» ۱۱من گفتم: «خداوندا، تا چه وقت؟»

او فرمود: «تا زمان که شهرهای شان ویران و از سنه خال شوند و خانه های مردم و

سرزمین شان بل خراب گردد. ۱۲من آن ها را به کشورهای دوردست م فرستم و

دهم آن ها باق اگر ی سازم. ۱۳حت و متروک م سرزمین شان را از مردم خال

شوند. این مردم مانند بلوط و چنار اند که چون قط بمانند، آن عده هم در آتش تلف م

شود، کُنده اش باق م ماند و دوباره نمو م کند.» (کُنده از آغاز نو قوم برگزیدۀ خدا

نمایندگ م کند.)
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پیام خداوند به آحاز پادشاه

۷ ۱در دوران آحاز (پسر یوتام و نواسۀ عزیا) که پادشاه یهودا بود، رزین پادشاه سوریه
و فق (پسر رِملیا) پادشاه اسرائیل به اورشلیم حمله کردند، اما نتوانستند آنرا فت کنند.

۲وقت خبر به پادشاه یهودا رسید که لشر سوریه به اتفاق اردوی اسرائیل به جن یهودا

آمده اند، دل پادشاه و مردم او مثل درختان جنل که در اثر باد م لرزند به لرزه درآمد.

۳آناه خداوند به اشعیا فرمود: «تو با پسرت شاریاشوب به مالقات آحاز برو. او را در

جادۀ رختشویها، در انتهای کاریز حوض باالئ م یاب. ۴به او بو آماده و آرام باشد،

دل قوی دارد و نترسد، زیرا آتش خشم رزین و فق مثل دودی است که از شعلۀ دو

مشعل بر م خیزد. ۵سوریه و اسرائیل همدست شده و علیه یهودا شورش کرده اند ۶و

تصمیم گرفته اند که به جن یهودا بروند. اورشلیم را محاصره و تسخیر کنند و پسر

تبئیل را پادشاه آنجا سازند.

۷اما من، خداوند م گویم که این کار عمل نم شود و صورت نم گیرد. ۸چرا؟ آیا

سوریه قویتر از پایتخت خود، دمشق نیست و دمشق زور رزین پادشاه را ندارد؟

پادشاه اسرائیل بعد از شصت و پن سال سقوط م کند. ۹همچنین اسرائیل نیرومندتر

از پایتختش سامره نیست و سامره قدرت فق پادشاه را ندارد. اگر ایمان نداشته باشید

دوام نخواهید کرد.»

ری برای آحاز فرستاد و گفت: ۱۱«از خداوند، خدایت عالمت۱۰سپس خداوند پیام دی

بخواه، خواه از اعماق زمین باشد یا از باالترین آسمان ها.» ۱۲آحاز گفت: «من به

عالمت ضرورت ندارم و نم خواهم خداوند را امتحان کنم.» ۱۳در جواب این حرف او

اشعیا گفت: «ای خاندان داود بشنوید! آیا کاف نیست که مردم را از خود بیزار کردید و

حاال م خواهید خدا را هم از خود بیزار کنید؟ ۱۴پس در این صورت خداوند خودش

عالمت به شما م دهد و آن اینست که باکره ای حامله شده پسری بدنیا م آورد و او را
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عمانوئیل (یعن خدا با ما است) م نامد. ۱۵‐۱۶پیش از آنه خوب و بد را از هم

تشخیص بدهد، مسه و شیر فراوان م شوند و کشورهای این دو پادشاه که شما اینقدر

از او م ترسید متروک م گردند. ۱۷خداوند بر سر شما و مردم و خاندان پدر تان چنان

بالئ را م آورد که از زمان که سلطنت اسرائیل از یهودا جدا شد، تا حال نظیرش دیده

نشده باشد.

۱۸روزی م رسد که بفرمان خداوند لشر مصری از دورترین سواحل دریای نیل مثل

مس بر شما هجوم م آورد و به عساکر آشوری امر م کند که مانند زنبور بر شما حمله

نمایند. ۱۹آن ها م آیند و در وادیها، مغاره ها، در بین بوته های خاردار و چراگاهها

جاگزین م شوند. ۲۰در آن روز، خداوند پادشاه آشور را از آن طرف دریای فرات

اضافه تر از ی کس سازد. ۲۱در آن روز هی فرستد و او شما را خوار و رسوا م م

گاو و دو گوسفند نم داشته باشد. ۲۲با اینهم شیری که به دست م آورد خیل فراوان

خواهد بود. آن عدۀ کم از کسان که زنده مانده اند مسه و عسل فراوان م خورند.

۲۳در آن روز تاکستان های آباد و پرثمر به زمینهای خش و خارزار تبدیل م شوند.

۲۴مردم با تیر و کمان به آنجا م روند، زیرا تمام آن کشور ی زمین بائر و پر از خار

م شود. ۲۵در دامنه های کوهها که زمان سرسبز و شاداب بودند خار و خس م روید و

همه پایمال گاو و گوسفند م گردند.»

پسر اشعیا، عالمت تسخیر آشوریان

۸ ۱خداوند به من فرمود: «ی لوحۀ بزرگ را بیر و بر آن بنویس: «مهیر شَالل
حاش بز.» (عجله کنید، مال تان تاراج م شود.) ۲من اوریای کاهن و زِکَریای پسر

یبرکیا را که اشخاص صادق هستند فراخواندم که هنام نوشتن حاضر باشند و شهادت

بدهند که من آنرا نوشته ام. ۳من با همسر خود که چون زن نب بود، همبستر شدم و او

حامله شد. پس از چندی پسری بدنیا آورد و خداوند فرمود که او را «مهیر شَالل حاش

بز» بنامم. ۴پیش از آنه آن کودک بتواند «پدر» و «مادر» بوید، پادشاه آشور به
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دمشق و سامره حمله کرده مال و دارائ آن ها را تاراج م کنند.»

۵بار دیر خداوند به من فرمود: ۶«چون این مردم آب های شیلوه را که به آرام جاری

است خوار شمردند و از رزین و پسر رِملیا خوش هستند، ۷‐۸بنابران، من پادشاه آشور را

با تمام قوای او برای حمله به اینجا م فرستم و آن ها مانند دریای فرات که لبریز م شود

و طغیان م کند، بر یهودا هجوم م آورند و سراسر آن سرزمین را پر م کنند.» خدا با ما

است! بالهای پهن او از کشور حمایت م نماید.

۹ای مردمان، یجا جم شوید و بترسید. شما ای کشورهای دوردست، با ترس آماده

باشید. آماده باشید و بترسید. ۱۰با هم مشوره کنید و تصمیم بیرید، اما بدانید که موفق

نم شوید. هرچه م خواهید بوئید، ول فایده ندارد، زیرا که خدا با ما است.

۱۱خداوند به تأکید امر کرد به راه که مردم در پیش گرفته اند نروم و فرمود: ۱۲«در

نقشه و دسیسۀ مردم شرکت ننید و از چیزی که آن ها م ترسند شما نباید بترسید.

۱۳بخاطر داشته باشید که من، خداوند قادر مطلق، خدای مقدس هستم و شما باید از من

ِاه هستم، اما برای مردم یهودا و اسرائیل سنبترسید و وحشت کنید. ۱۴من پناه

مصادِم م باشم که وقت بر آن پا نهند م لغزند و دام هستم برای گرفتاری ساکنین

اورشلیم. ۱۵بسیاری از آن ها لغزش م خورند، م افتند، پایمال م گردند و بعض در دام

افتاده گرفتار م شوند.»

شاگردان اشعیا

۱۶ای شاگردان من، طریق را که خداوند به من نشان داده است، حفظ کنید. ۱۷گرچه

خداوند، خود را از قوم یعقوب پنهان کرده است، اما من به خداوند توکل م کنم و به او

امید دارم. ۱۸من و فرزندان که خداوند به من داده است، از طرف خداوند قادر مطلق که

جایاهش در کوه سهیون است، برای قوم اسرائیل عالمت و نشانه م باشیم.
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۱۹مردم به شما م گویند که با فالبینان و جادوگران که وِرد م خوانند، مشوره کنید و

م پرسند: «آیا مردم از خدایان خود مشوره نخواهند؟ مردم باید از ارواح بخاطر زنده ها

مشورت و راهنمائ بطلبند.» ۲۰به کالم و احام خدا توجه کنید. اگر موافق این کالم

حرف نزنند، پس برای شان روشنای نیست.

۲۱مردم آواره و سرگردان م شوند و در ناامیدی، گرسن و تشن بسر م برند. سپس

وقتیه گرسنه شوند، از روی خشم، پادشاه و خدای خود را نفرین م کنند و به آسمان

م نرند، ۲۲به زمین ناه م کنند، اما فقط سخت و تاری و پریشان را م بینند و به

سوی تاری مطلق رانده م شوند.

سلطنت عادالنۀ پادشاه آینده

۹ ۱اما برای کسان که در سخت و تن هستند، این تاری همیشه باق نم ماند.
خدا در گذشته قبایل زبولون و نفتال را خوار و ذلیل ساخته بود، اما در آینده به همین

سرزمین از بحر مدیترانه تا آن طرف دریای اُردن و حت تا خود جلیل که بیانان در

آن زندگ م کنند، جالل و شوه م آورد.

۲قوم که در تاری راه م رفتند، نور عظیم را م بینند و بر کسان که در سرزمین

تاری بسر م بردند، روشن م تابد.

۳خداوندا، تو به خوش قوم افزودی و به آن ها سرور و شادمان بخشیدی. آن ها مثل

کسان که محصول خود را درو م کنند و مانند آنهائ که غنایم را بین خود تقسیم

م نمایند، در حضور تو سرمستِ خوش هستند.

۴زیرا یوغ را از گردن و بار را از دوش شان برداشت و مثلیه در گذشته مدیان را

شست دادی، تجاوزگران را هم مغلوب کردی. ۵تمام سالح و البسۀ جنجویان به

خون آغشته م شوند و در آتش م سوزند.
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۶زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری برای ما بخشیده شده است. به او قدرت و

اختیار داده شده است. نام او «مشاور عجیب»، «خدای قادر»، «پدر جاودان» و

«سلطان سالمت» م باشد.

نشیند. قدرت و اختیار او روزافزون بوده تا ابد پادشاه ۷بر تخت سلطنت داود م

او انتهائ سالمت کند. پایۀ سلطنتش بر عدل و انصاف استوار بوده و پادشاه م

نخواهد داشت.

رضای خداوند قادر مطلق چنین است و همین کار را انجام م دهد.

مردم متبر و ظالم محاکمه م شوند

۸خداوند تمام قوم اسرائیل را که اوالدۀ یعقوب هستند، به جزا م رساند. ۹همۀ مردم

اسرائیل، هر کس که در سامره زندگ م کند، م داند که او این کار را کرده است، زیرا

این مردم، مغرور و متبر شده اند. ۱۰م گویند: «خشت های خانه ریخته اند، اما ما آن ها

را با سنهای تراشیده دوباره آباد م کنیم. تیرهای چوب چنار که شسته اند، به عوض

آن ها تیرهای سرو به کار م بریم.» ۱۱بنابران، خداوند دشمنان را علیه آن ها م فرستد.

۱۲او مردم سوریه را از شرق و فلسطین ها را از غرب م فرستد تا اسرائیل را به کام خود

فروبرند. با اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازات آن ها باال است.

۱۳با اینه خدا هنوز هم بر آن ها خشمین است، توبه نم کنند و خدای قادر مطلق را

نم جویند. ۱۴لهذا، خداوند در ی روز مردم اسرائیل و رهبران شان را مجازات م کند

و سر و دم آن ها را م برد. ۱۵مو سفیدان و اشراف شان سر و انبیائ که به مردم تعلیم

غلط دهند، دم آن ها هستند. ۱۶رهبران شان آن ها را گمراه ساخته و به راه تباه برده اند.

۱۷بنابران، خداوند بر جوانان آن ها رحم نرد و یتیمان و بیوه زنان شان را هم جزا داد.

با اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازات آن ها باال است.
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۱۸شرارت این مردم مثل آتش همه چیز را م سوزاند و خار و خس را از بین م برد.

۱۹خداوند قادر مطلق خشمین است و آتش خشم او سراسر آن سرزمین را م سوزاند.

از مردم بحیث هیزم کار م گیرد و هی کس در امان نم ماند. ۲۰مردم به هر طرف

شوند و از شدت گرسن خورند، اما سیر نم اندازند و هرچه به دست آورند م دست م

حت گوشت اطفال خود را م خورند. ۲۱قبیلۀ منس و قبیلۀ افرایم به یدیر حمله

م کنند و هر دو متفق شده علیه یهودا بر م خیزند. با اینهم قهر خدا فرو ننشسته و دست

او هنوز هم برای مجازات مردم دراز است.

۱‐۲وای بحال شما که قوانین غیرعادالنه وض م کنید تا فقیران را از حق شان محروم

سازید. بر بیوه زنان و یتیمان قوم من ظلم م نمائید و مال آن ها را غارت م کنید. ۳پس

در روز باز خواست چه م کنید و وقتیه خداوند از جاهای دوردست بر سر شما

مصیبت را بیاورد از چه کس کم م طلبید؟ دارائ و ثروت تان را در کجا پنهان

م کنید؟ ۴در آن روز یا در جن کشته م شوید و یا دشمنان، شما را به اسارت م برند.

با اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازات آن ها باال است.

پادشاه آشور، وسیله ای در دست خدا

۵خداوند م فرماید: «از آشور مانند چوبِ سرزنش برای مجازات آنهائ که باالی شان

قهر هستم، کار م گیرم. ۶مردم آشور را علیه این قوم منافق و آنهائ که مورد خشم من

قرار گرفته اند، م فرستم تا اموال شان را غارت کنند و خود شان را مانند گل و الی به

زیر پاهای خود لدمال نمایند.» ۷اما پادشاه آشور نقشۀ ظالمانۀ دیری در سر م داشته

باشد و م خواهد اقوام زیادی را نابود کند. ۸م گوید: «هر کدام از قوماندان های من

ی پادشاه است. ۹شهرهای کرکمیش، کلنو، حمات و اَرفاد را فت کردم سامره و دمشق

هم مغلوب شدند. ۱۰کشورهائ را که بیشتر از اورشلیم و سامره بت داشتند، تسخیر

نمودم. ۱۱من همانطوریه سامره را با تمام بتهایش از بین بردم، اورشلیم را هم با
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بتهایش نابود م کنم.»

۱۲بعد از آنه خداوند کارهای خود را در کوه سهیون و اورشلیم تمام کرد، آناه به

مجازات پادشاه مغرور و خود خواه آشور م پردازد. ۱۳زیرا پادشاه آشور الف م زند و

م گوید: «من با زور بازو و دانش و حمت خود در جنها پیروز شدم. سرحدات

کشورها را برداشتم، خزانه های شان را تاراج کردم و پادشاهان شان را سرکوب نمودم.

۱۴کشورهای جهان برای من مانند آشیانۀ پرندگان بودند و مثلیه مردم تخمها را از

رد بالجرأت ن کس کردم. هی کنند، من خزانه های شان را خال م آشیانه جم

تان بدهد یا دهان باز کند و حرف بزند.»

۱۵اما خداوند م فرماید: «آیا قدرت تبر از چوب شن بیشتر است؟ آیا اره خود را

داناتر از نجار م داند؟ انسان عصا را بلند م کند نه عصا انسان را.» ۱۶بنابران، خداوند

قادر مطلق جنجویان آشور را به مرض کشنده مبتال م سازد و آتش را روشن کرده

آن ها را به تدری از بین م برد. ۱۷نور اسرائیل به آتش سوزان تبدیل م شود و با شعلۀ

غضب قدوس اسرائیل همه چیز را در ی روز مانند خس و خار م سوزاند.

۱۸جنلهای سرسبز و زمینهای حاصلخیز شان را نابود م کند و مانند ی بیمار جسم و

روح آن ها تباه م شوند. ۱۹درختان جنل آنقدرکم م شوند که حت ی طفل م تواند

آن ها را بشمارد.

بازماندگان توبه گار اسرائیل

۲۰در آن روز کسان که در اسرائیل باق مانده اند و نجات یافتان خاندان یعقوب، دیر

به کشوری که بر آن ها ظلم کرده بود اتاء نم کنند، بله تیه گاه شان خداوند بوده با

وفاداری بر قدوس اسرائیل توکل م نمایند. ۲۱آن ها بسوی خدای قادر مطلق بر م گردند.

۲۲هرچند قوم اسرائیل مثل ری دریا بیشمار باشد، تنها عدۀ کم از آن ها باق مانده و

به وطن خود بازگشت م کنند، زیرا نابودی و مجازات عادالنه ای را که سزاوارند در
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انتظار شان م باشد. ۲۳خداوند، خدای قادر مطلق طوریه مقدر فرموده است تمام

زمین را ویران م کند.

۲۴خداوند، خدای قادر مطلق م فرماید: «ای قوم برگزیدۀ من که در سهیون سونت

کنید، از آشوریان که اگر مثل مصریان بر شما ظلم کنند، نترسید، ۲۵زیرا پس از مدت م

خشم من که برای نابودی شما افروخته شده بود فروم نشیند و آن ها مورد قهر و غضب

من قرار م گیرند. ۲۶من، خداوند قادر مطلق، طوریه مدیان را در کنار صخرۀ غراب

جزا دادم، آن ها را هم مجازات م کنم. ۲۷در آن روز بار مصیبت را از دوش تان و یوغ

اسارت را از گردن تان بر م دارم.»

۲۸لشر دشمن به شهرعیات داخل شدند و از مجرون عبور نموده تجهیزات و لوازم خود

را در مماش گذاشتند. ۲۹از گذرگاه گذشتند و شب را در جبعه بسر بردند. مردم شهر

رامه در ترس و هراس اند و اهال جبعه، شهر شائول، فرار کردند. ۳۰ای مردم جلیم،

فریاد برآورید! ای باشندگان لیشه و ای اهال مسین عناتوت بشنوید! ۳۱مردم مدمینه

فراری شدند و ساکنین جیبیم از ترس جان گریختند. ۳۲در همین روز دشمنان در نوب

توقف م کنند. آن ها مشت خود را گره کرده بسوی اورشلیم که بر کوه سهیون قرار دارد،

تان م دهند.

۳۳‐۳۴اما خداوند قادر مطلق، مثلیه چوب شن شاخه های درختان بزرگ و بلند لبنان

را قط م کند و بر زمین م ریزد، آن ها را هم با مغرورترین کسان شان با ی ضربه

ریشه کن م کند و خوار و ذلیل م سازد.

شاخه ای از خاندان یس

۱۱ ۱شاخه ای از تنۀ درخت خانوادۀ یس جوانه م زند و از ریشۀ آن نهال نمو
م کند.
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۲روح خداوند که روح حمت و دانش، روح مشورت و قدرت و روح معرفت و

ترس از خداوند است، بر او قرار م گیرد.

۳تمام خوش او ترس و اطاعت از خداوند م باشد. او مطابق آنچه که چشمش

م بیند و گوشش م شنود داوری نم کند.

۴بله بر اساس عدالت به داد مردمان فقیر و حلیم م رسد و اشخاص شریر را که بر

آن ها ظلم م کنند، جزا م دهد ۵و با انصاف و راست حومت م نماید.

۶در دوران حومت او گرگ با بره زندگ م کند، پلن در کنار بزغاله م خوابد،

گوساله با شیر قدم م زند و طفل کوچ آن ها را م راند.

۷گاو و خرس یجا م چرند، چوچه های شان در کنار هم م خوابند و شیر مثل گاو

علف م خورد.

۸طفل شیرخوار در غار مار بازی م کند، طفل که از شیر جدا شده باشد دست خود

را در النۀ اژدها م برد.

۹در کوه مقدس خدا به هی کس ضرر و صدمه ای نم رسد، زیرا همان طوریه بحر

از آب پر است، روی زمین هم پر از معرفت خداوند م شود.

بازگشت باقیماندگان اسرائیل و یهودا

۱۰روزی م آید که پادشاه نو ظهوری از خاندان یس علَم برای تمام قوم ها خواهد بود.

مردم به شهر پرشوه او جم م شوند و او را تجلیل م کنند. ۱۱در آن روز خداوند بار

دیر دست خود را دراز م کند و باقیماندۀ قوم برگزیدۀ خود را از کشورهای آشور،

مصر، سودان، حبشه، عیالم، بابل، شنعار، حمات و سواحل و جزیره ها باز م آورد. ۱۲او

علَم را در بین قوم ها بر م افرازد و پراگنده شدگان اسرائیل و یهودا را از هر گوشه و
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کنار روی زمین جم م کند. ۱۳کینه و دشمن که بین اسرائیل و یهودا بود از بین م رود

و جن و خصومت بین آندو وجود نم داشته باشد، ۱۴بله هر دو متفق شده بر

فلسطین ها که در غرب هستند حمله م برند، مال و دارائ مردمان را که در شرق

زندگ م کنند به تاراج م برند، مردم ادوم و موآب را مغلوب م کنند و عمونیان را

مطی خود م سازند. ۱۵خداوند خلی دریای مصر را خش م سازد و دست خود را بر

دریای فرات دراز کرده با باد سوزان آنرا به هفت جویبار تقسیم م کند. ۱۶برای

بازماندگان قوم او در آشور شاهراه خواهند بود تا آن ها مثل اجداد خود که از مصر

خارج شدند، به وطن خود برگردند.

سرود حمد و سپاسزاری

۱۲ ۱در آن روز مردم این سرود را م خوانند:
«خداوندا، از تو شرگزارم، زیرا بر من خشمین بودی، ول دیر قهر نیست، بله

مرا تسل م ده. ۲خداوند به یقین نجات بخشای من است. به او توکل م کنم و دیر

نم ترسم. خداوند به من نیرو و قدرت م بخشد و نجاتم م دهد. ۳همانطوریه آب

صاف و تازه به انسان سرور و نشاط م بخشد، قوم برگزیدۀ او هم وقتیه نجات م یابند

خوش م کنند.»

۴در آن روز م سرایند:

«از خداوند سپاسزار باشید و نام او را تجلیل کنید. کارهای او را برای مردم جهان

اعالم نمائید و بوئید که نام او متعال است. ۵سرود حمد خداوند را بسرائید، زیرا

کارهای باشوه انجام داده است. بذارید تمام مردم روی زمین بدانند. ۶ای ساکنین

سهیون، با صدای بلند فریاد برآورید و سرود خوش را سردهید، زیرا خدای با عظمت و

مقدس اسرائیل در بین قوم برگزیدۀ خود حضور دارد.»
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سقوط بابل

۱۳ ۱این پیام است راج به بابل که از جانب خدا برای اشعیا، پسر آموص رسید.
۲بر ی تپۀ خش بیرق جن را برافرازید. به سپاهیان اشاره کنید که به دروازه های

اشراف بابل حمله ببرند. ۳خداوند خودش سپاه مقدس و شجاع و فداکار خود را مأمور

کرده است تا کسان را که مورد غضب او قرار گرفته اند جزا بدهند. ۴به صدائ که از

آید، گوش بدهید. این صدا، صدای گروه بزرگ مردم و آواز اقوام و ممال کوهها م

م باشد که یجا جم م شوند. خداوند قادر مطلق لشر خود را برای جن آماده

م کند. ۵آن ها از کشورهای دوردست و از آخرین نقطۀ زمین آمده اند تا با سالح غضب

خداوند تمام روی زمین را ویران کنند.

۶شیون و ناله کنید، زیرا روز خداوند نزدی است و آن روزی است که قادر متعال همه

را هالک م کند. ۷دستهای هم سست م شوند و دلهای مردم آب م گردند. ۸همه به

وحشت م افتند و مثل زن که به درد زایمان مبتال باشد، درد م کشند. به یدیر

م بینند و از دیدن روی شرمندۀ یدیر حیرت م کنند. ۹روز وحشتناکِ خشم و

غضب خداوند فرا م رسد، زمین را خراب و گناهاران را از روی آن محو م کند.

ام طلوع تاری۱۰ستارگان آسمان و منظومه های آن نور نخواهند داشت. آفتاب هن

م شود و مهتاب روشنای نخواهد داشت.

۱۱خداوند م فرماید: «من جهان را بخاطر بدی هایش جزا م دهم و بدکاران را به سبب

خطاهای شان مجازات م کنم. به غرور و تبر مردم خاتمه م دهم و اشخاص ظالم را

خوار و ذلیل م سازم. ۱۲مردم را از زر خالص و انسان را از طالی اوفیر کمیاب تر

م کنم. ۱۳در آن روز از شدت خشم من آسمان ها به لرزه م آیند، زمین از جای خود

کنند، مانند آهوان رمیده و گوسفندان م که در بابل زندگ انانخورد. ۱۴بی ان مت

که پراگنده شده باشند، م گریزند و به وطن خود بر م گردند. ۱۵هر کس که دیده شود و
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گرفتار گردد با شمشیر بقتل م رسد. ۱۶کودکان آن ها در برابر چشمان شان بر زمین

کوبیده م شوند. خانه های شان غارت و زنان شان ب عفت م گردند.

۱۷من مادی ها را که به کشتن مردم زیادتر از نقره و طال عالقه دارند، علیه آن ها

م شورانم. ۱۸با تیر و کمان خود جوانان شان را به خاک م افنند و حت بر نوزادان و

کودکان شان هم رحم نم کنند. ۱۹خداوند بابل را که مجللترین کشورهای دنیا و زینت

فخر کلدانیان است، مثل سدوم و عموره با خاک برابر م کند. ۲۰از سنه خال م شود

و تا سالهای زیادی کس در آن سونت نم کند. حت عربهای کوچ هم در آنجا خیمه

در آنجا زندگ ه حیوانات وحشچرانند، ۲۱بل زنند و چوپانها گلۀ خود را نم نم

م کنند، خانه های شان النۀ بومها و شترمرغها م شود و بزهای وحش در آن جست و

خیز م زنند. ۲۲گرگها و شغالها از برجهای قصرهای زیبای شان قوله م کشند. زمان

نابودی بابل نزدی و عمر آن کوتاه است.»

بازگشت اسرائیل از تبعید

۱۴ ۱خداوند بر قوم اسرائیل مهربان م شود و آن ها را دوباره بر م گزیند و به وطن
شان باز م گرداند. بیانان هم با آن ها در آن سرزمین زندگ م کنند. ۲بسیاری از

کشورها در بازگشت قوم اسرائیل به آن ها کم م کنند. بن اسرائیل در آن سرزمین که

خداوند به آن ها داده است زن و مرد اقوام دیر را به غالم م گیرند و کسان که قوم

اسرائیل را به اسارت برده بودند، خود شان اسیر آن ها م شوند. و اقوام که بر مردم

اسرائیل با زور و جبر حومت م کردند، خود آن ها فرمانبردار شان م گردند.

سقوط سلطنت بابل

۳وقت خداوند قوم خود را از درد و رن و روزگارِ سختِ غالم آسوده کند، ۴آنوقت

آن ها به طعنه به پادشاه بابل م گویند:
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«ای پادشاه ظالم بابل، باالخره نابود شدی و جور و ستم تو به پایان رسید. ۵خداوند به

قدرت تو خاتمه داد و از تخت سلطنت سرنونت کرد. ۶تو با خشم و غضب همیشه به

مردم آزار م رساندی و با ظلم و ستم بر آن ها حومت م کردی. ۷حاال همۀ مردم روی

زمین آسوده و آرام شده اند و از خوش سرود م خوانند. ۸درختان صنوبر و سروهای

ر کسگویند: «چون تو سقوط کرده ای، دی کنند و م م لبنان بخاطر سقوط تو شادمان

نیست که ما را قط کند.»

۹دنیای مردگان برای پذیرائ تو آماده است. ارواح حمرانان و پادشاهان روی زمین از

تختهای خود بر م خیزند و به استقبال تو م شتابند. ۱۰آن ها به تو م گویند: «تو هم مثل

ما ناتوان شدی و با ما فرق نداری. ۱۱جالل و شوه تو به جهنم رفته است و آواز

چن تو دیر به گوش نم رسد. حاال کرمها تش و مورچه ها لحاف تو است.»

۱۲ای ستارۀ درخشان صب، چطور از آسمان افتادی! تو که بر اقوام مقتدر جهان پیروز

بودی، چونه سقوط کردی! ۱۳در دلت م گفت: «من به آسمان باال م روم و تخت

شاه خود را باالی ستارگان خدا برقرار م سازم و بر فراز کوه در شمال که جای

اجتماع خدایان است م نشینم. ۱۴باالی ابر ها م روم و مثل خدای قادر مطلق

م شوم.» ۱۵اما بر عس، تو در قعر زمین که دنیای مردگان است سرنون شدی.

۱۶مردگان وقت ترا ببینند حیران م شوند، در فر فروم روند و م پرسند: «آیا این مرد

همان کس نیست که زمین را تان م داد و پادشاهان جهان از ترس او م لرزیدند؟

۱۷آیا او نبود که دنیا را به بیابان تبدیل کرد و شهرها را با خاک یسان ساخت؟ اسیران

را آزاد نم کرد و اجازه نم داد که به خانه های خود بروند.» ۱۸پادشاهان جهان در

مقبره های مجلل آرمیده اند، ۱۹اما تو از قبرت بیرون افنده م شوی و جنازه ات مانند

پوشیده شده در گودالهای سن گندد، با اجساد کشته شدگانِ جن شاخۀ پوسیده م

انداخته م شود و پایمال م گردد. ۲۰چون تو کشورت را ویران کردی و قوم خود را

کشت، بنابران، نسل از تو باق نم ماند و مردم از فامیل شریران هی کس را بیاد
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نم آورند. ۲۱پسرانت بخاطر گناهان اجداد شان کشته م شوند و دیر نم توانند به روی

زمین سلطنت کنند یا شهرها در آن بسازند.»

۲۲خداوند قادر مطلق م فرماید: «من علیه بابل بر م خیزم و آنرا با خاک یسان م کنم

نام بابل، بازماندگان و نسل مردم آنرا از بین م برم. ۲۳بابل را جایاه خارپشت ها

م سازم، آنرا به جبه زار تبدیل م نمایم و با جاروی نابودی جارویش م کنم.»

پیشوئ در بارۀ سقوط آشور

۲۴خداوند قادر مطلق قسم خورده م فرماید: «آنچه را که اراده و مقدر کرده ام حتماً

واق م شود. ۲۵من قدرت آشور را در سرزمین اسرائیل درهم م شنم و همه را بر

کوههای خود پایمال م کنم. یوغ اسارت را از گردن و بار غالم را از دوش قوم

برگزیدۀ خود بر م دارم. ۲۶دست خود را دراز م کنم و تمام اقوام روی زمین را جزا

م دهم. اینست نقشۀ من در مورد مردم جهان.» ۲۷خداوند قادر مطلق این چنین مقدر

فرموده است و هی کس نم تواند آنرا باطل سازد. دست خود را برای مجازات مردم

جهان دراز کرده است و کس قادر نیست که او را بازدارد.

پیشوئ در بارۀ سقوط فلسطین

۲۸در سال که آحاز پادشاه وفات کرد، این پیام از جانب خدا نازل شد:

۲۹«ای فلسطین ها، عصائ که شما را م زد، شست. با اینهم شما نباید خوشحال

باشید، زیرا اگر ماری بمیرد، مار دیری بدتر از او بوجود م آید و از آن مار هم

اژدهای آتشین پیدا م شود. ۳۰خداوند از بیچارگان قوم برگزیدۀ خود پاسبان م کند و

و گرسن ها از قحط برند. اما شما فلسطین آن ها در چراگاه او با خاطر آسوده بسر م

هالک م شوید و بازماندگان تان هم بقتل م رسند. ۳۱ای شهرهای فلسطین، ناله و

شیون کنید و ای فلسطین ها، بترسید، زیرا لشر با انضباط دشمن که سم اسپان شان
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گرد و خاک را به هوا بلند م کند، از شمال بسوی شما م آید. ۳۲به قاصدان که از

فلسطین م آیند چه جواب داده شود؟ به آن ها م گوئیم که خداوند سهیون را تأسیس

کرد و قوم بیچارۀ خود را در آن پناه داد.»

پیشوئ در مورد سقوط موآب

۱۵ ۱این است پیام خدا برای موآب:
«شهرهای عار و قیرِ موآب در ی شب ویران م شوند. ۲در دیبون مردم موآب به

بتخانه ها برای عزاداری رفته اند و بخاطر نبو و میدِبا شیون و گریه م کنند. همۀ مردم سر

و ریش خود را تراشیده ۳لباس ماتم پوشیده اند و در کوچه ها، سر بامها و چهارراه ها

ناله م کنند و اش م ریزند. ۴مردم شهرهای حشبون و اَلعالَه هم ناله و گریه را

سرداده اند و صدای گریۀ شان تا به یاهز به گوش م رسد. حت مردان مسل موآب هم

م گریند و از ترس م لرزند. ۵دلم برای موآب ناله م کند. مردم آن به صوغر و عجلَت

شَلیشه فرار م کنند. بعض از آن ها گریه کنان بر فراز لُوحیت م روند و آواز گریۀ آن ها

بخاطر ویران سرزمین شان در طول راه حورونایم شنیده م شود. ۶جویهای نمریم

خش و سبزه های کنار آن ها پژمرده شده، گیاه از بین رفته و هی چیز سبز باق نمانده

است. ۷مردم با مال و اندوختۀ خود از راه وادی بیدها فرار م کنند. ۸از تمام سرحدات

موآب صدای گریه و شیون شنیده م شود و آواز نالۀ مردم تا اَجالیم و بئرایلیم رسیده

است. ۹با آنه آب دریای دیبون از خون سرخ شده است، اما خدا بالهای بیشتری بر

مردم دیبون م آورد و آن عده از مواب های هم که فرار کرده و باق مانده اند با دندان و

پنجال شیر کشته م شوند.

وض رقتبار موآب

۱۶ ۱مردم موآب از شهر سال که در بیابان واق است، برای پادشاه که در سهیون
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سلطنت م کند، بره ای را بعنوان جزیه م فرستند. ۲مانند پرندگان ب آشیانه در کنار

دریای ارنون آواره شده اند. ۳به مردم یهودا م گویند: «به ما بوئید که چه کنیم. در زیر

سایۀ شفقت خود در این وض مشقتبار، از ما حمایت نمائید و ما را پناه بدهید تا

به دست دشمن گرفتار نشویم. ۴به ما آوارگان اجازه بدهید که در بین شما بمانیم و ما را

از خطر دشمنان حفظ کنید.»

بعد از آنه مردم ظالم و تاراجر و ستمار نابود شدند، ۵آنوقت ی از اوالدۀ داود بر

تخت سلطنت م نشیند. او با عدل و انصاف بر مردم حومت م کند و سلطنت او بر

اساس رحمت و راست استوار خواهد بود.

۶مردم یهودا م گویند: «ما در بارۀ موآبیان شنیده ایم و م دانیم که چقدر مغرور و گستاخ

و خودخواه هستند. بخود فخر م کنند، اما فخر آن ها بیجا است.» ۷مردم موآب بخاطر

مصیبت خود ناله م کنند و بیاد غذای خوب که در قیرحارس م خوردند م گریند.

۸کشتزارهای حشبون و تاکستان های سبمه از بین رفته اند. تاکهای انور را حاکمان

اقوام بیانه قط کرده اند. زمان شاخهای این تاکها تا یعزیر و از بیابان گذشته تا به آن

طرف بحیرۀ مرده م رسیدند. ۹حاال من برای یعزیر و تاکستان های سبمه م گریم و

بخاطر حشبون و اَلعالَه اش م ریزم، زیرا میوه و محصول شان تلف شده اند. ۱۰مردم

آن خوش و نشاط را که در فصل درو داشتند، حاال ندارند و در تاکستان ها دیر نغمۀ

خوش شنیده نم شود. دیر کس انور را برای ساختن شراب در زیر پا نم فشرد و

آواز خوش خاموش شده است. ۱۱دل من مانند چن برای موآب م نالد و بخاطر

قیرحارس غمین هستم. ۱۲مردم موآب برای دعا به بتخانه ها باال م روند و خود را

بیفایده خسته م سازند، زیرا دعای آن ها قبول نم شود.»

۱۳این بود پیام که خداوند قبال در مورد موآب فرستاده بود. ۱۴ول حاال خداوند

از آن ها باق شود. عدۀ کم فرماید: «بعد از سه سال شوکت و جالل موآب نابود م م

م ماند و آن ها هم ضعیف و بیچاره خواهد شد.»

۲۸ / ۱۱۲
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


پیشوئ در بارۀ دمشق و یهودا

۱۷ ۱خداوند در مورد دمشق چنین فرموده است: «دمشق از بین م رود و با خاک
یسان م شود. ۲شهرهای آن برای همیشه متروک م شوند. آنجا مسن و چراگاه

گوسفندان بوده کس آن ها را نم ترساند. ۳اسرائیل ب دفاع م ماند، سلطنت دمشق

سقوط م کند و بازماندگان سوریه مثل مردم اسرائیل خوار و ذلیل م شوند. این کالم

خداوند قادر مطلق است.»

۴خداوند، خدای اسرائیل م فرماید: «زمان م رسد که عظمت اسرائیل از بین م رود و

ثروتش تلف شده مردم همه تندست و فقیر م گردند. ۵مانند کشتزارهای وادی رفائیم

باق ماند. ۶از قوم اسرائیل عدۀ کم شود که پس از درو چیزی در آن بجا نم م

م ماند و مانند درخت زیتون که وقت زیتونها تانده شوند، تنها دو یا سه دانه در

شاخهای بلند و چهار یا پن دانه در شاخهای پر آن بجا م مانند.»

۷در آن روز بسوی خالق خود که قدوس اسرائیل است رو م آورند ۸و دیر به بتهای

ساختۀ دست خود، یعن اَشیریم و قرباناههای خوشبوئ مت نم باشند.

۹در آن روز شهرهای مستحم آن ها مثل شهرهای حویان و اموریان که در وقت فرار از

دست قوم اسرائیل، از سنه خال ماندند، متروک م شوند.

۱۰تو ای اسرائیل، خدای نجات بخشای خود را که مثل صخرۀ مستحم از تو حمایت

م کند، فراموش کرده ای و در عوض درختان را م کاری تا در زیر سایۀ آن ها خدایان

بیانه را بپرست. ۱۱حت اگر در همان روزی که درختان را م کاری، آن ها سبز شوند و

شوفه کنند، میوه ای بار نم آورند و بجای آن اندوه و درد عالج ناپذیر نصیب تو

م شود.
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دشمنان سرکوب م شوند

۱۲اقوام جهان مانند بحر م خروشند و مثل امواج سهمین بحر م غرند ۱۳و همچون

سیل خروشان حمله م آورند، ول آن ها با عتاب خداوند، مانند کاه که در برابر باد و

مثل غباری که در برابر گردباد قرار گیرد به جاهای دور فرار م کنند. ۱۴هنام شب ترس

روند. اینست سزای کسان از بین م کنند، اما پیش از دمیدن صب و وحشت ایجاد م

که کشور ما را تاراج م کنند و دارائ و مال ما را به یغما م برند.

پیشوئ در مورد حبشه

۱۸ ۱وای بحال کشوری که در آن طرف دریاهای حبشه است و از آن آواز بادبانهای
کشت شنیده م شود. ۲کشوری که نمایندگان خود را ذریعۀ کشت هائ که از نَ ساخته

شده اند از طریق دریای نیل م فرستد. ای نمایندگان تیزرو، به کشوری بروید که ذریعۀ

دریاها تقسیم شده است. در آنجا قوم قدبلند و نیرومند زندگ م کنند و مردمان

کشورهای دور و نزدی از آن ها وحشت دارند.

۳ای ساکنین روی زمین بشنوید، به بیرق که بر فراز کوهها برافراشته م شود ناه کنید و

به آواز سرنائ که برای جن م نوازند، گوش بدهید. ۴خداوند به من این چنین فرمود:

«من از جایاه ملوت و در آرامش خود به پائین م نرم. مثل ی روز صاف و

گرمای تابستان و مانند غبار شبنم دلپذیر در موسم درو. ۵زیرا پیش از دروِ محصول و

بعد از آنه شوفه ها بتند و انور پخته شود، مردم حبشه مثل تاک انور که

شاخه هایش را با اره قط م کنند و دور م اندازند، از بین م روند. ۶آن ها طعمۀ

پرندگان شاری و حیوانات وحش م شوند. و از الشۀ آن ها در تابستان پرندگان

شاری و در زمستان حیوانات وحش خود را تغذیه م کنند.»

۷در آن زمان این قوم قدبلند و نیرومند که مردم کشورهای دور و نزدی از آن ها وحشت
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م کنند و کشور شان ذریعۀ دریاها تقسیم شده است، به سهیون که نام خداوند قادر مطلق

را بر خود دارد م آیند و برای او تحفه و هدیه م آورند.

پیشوئ در مورد مصر

۱۹ ۱پیام برای مصر:
خداوند سوار بر ی ابر تیزرو به مصر م آید. بتهای مصر در حضور او م لرزند و مردم

مصر از ترس ضعف م کنند. ۲خداوند م فرماید: «من مردم مصر را علیه یدیر

تحری م کنم تا برادر با برادر، همسایه با همسایه، شهر با شهر و مملت با مملت

بجنند. ۳روحیۀ شان را تغییر م دهم و نقشه های شان را خنث م سازم. آن ها برای

کم به بتها متوسل م شوند، از فالبینان و جادوگران و ارواح مردگان مشوره

م خواهند.» ۴خداوند قادر متعال م فرماید: «من مصریان را به دست ی حاکم ظالم

م سپارم و پادشاه ستمری را م گمارم تا بر آن ها حومت کند.»

۵آب دریای نیل کم شده به مرور زمان خش م گردد. ۶کانالها را بو م گیرد، آب

جویها کم م شود، نَ و بوریا پژمرده م گردند، ۷کشتزارها و علف کنار دریای نیل

خش شده از بین م روند و سبزه ای باق نم ماند. ۸ماهییران که تور و چن به

که پارچه های کتان شوند. ۹بافندگان ین ماندازند مأیوس و غم دریای نیل م

م بافند ناامید م گردند. ۱۰همۀ بافندگان که از راه بافندگ امرار معیشت م کنند متأثر

و افسرده م شوند.

۱۱حاکمان شهر صوعن بل نادان هستند و مشاوران فرعون به او مشورۀ احمقانه

م دهند، پس چونه م توانند به فرعون بویند: «ما اوالدۀ حیمان و پادشاهان قدیم

هستیم.» ۱۲ای فرعون، حاال حیمان تو کجا هستند تا به تو اطالع بدهند که خداوند

قادر مطلق علیه مصر چه نقشه ای کشیده است. ۱۳حاکمان صوعن و ممفیس و رهبران
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شان احمق و جاهل هستند و مردم مصر را گمراه کرده اند. ۱۴خداوند افار آن ها را

مغشوش ساخته و در نتیجه، آن ها مصریان را طوری گی کرده اند که مثل اشخاص مست

اُفتان و خیزان قدم م زنند و نم دانند که به کجا م روند. ۱۵هی کس در مصر، نه

ثروتمند و نه فقیر، نه بزرگ و نه کوچ، م تواند مردم را نجات بدهد.

خداوند مصر، آشور و اسرائیل را برکت م دهد

۱۶در آن روز وقت مردم مصر ببینند که دست انتقام خداوند قادر مطلق علیه آن ها دراز

شده است مثل زنهای ترسو از ترس م لرزند. ۱۷و از شنیدن نام کشور یهودا وحشت

م کنند، زیرا خداوند چنین اراده فرموده است.

۱۸در آن روز پن شهر در کشور مصر به زبان عبری تلم کرده و با خداوند قادر مطلق

پیمان وفاداری م بندند. ی از این شهرها، «شهرِ آفتاب» نامیده م شود. ۱۹در آن روز

قرباناه در مرکز مصر و ی ستون یادگار در سرحد آن برای خداوند بنا م شود.

۲۰اینها نشان م دهند که خداوند قادر مطلق در مصر حضور خواهد داشت. بعد از آن

هر وقتیه مردم مصر ظلم ببینند و بحضور خداوند برای کم دعا کنند، خداوند نجات

دهنده ای را م فرستد تا از آن ها دفاع نماید و آن ها را نجات بدهد. ۲۱خداوند خود را

به مصریان آشار م سازد و آن ها خداوند را م شناسند، او را با ادای قربان های

سوختن م پرستند و نذرهائ بحضورش تقدیم م کنند. ۲۲به این ترتیب، خداوند اول

مصریان را مجازات م کند و بعد آن ها را شفا م دهد. آن ها به او رو م آورند و خداوند

دعای شان را مستجاب م کند و آن ها را شفا م بخشد.

۲۳در آن روز شاهراه از مصر تا آشور ساخته م شود. مردم هر دو کشور با هم رفت و

آمد م کنند و خدا را یجا م پرستند. ۲۴در آن روز اسرائیل با مصر و آشور متفق شده

هر سه کشور باعث برکت سایر ممال جهان م گردند. ۲۵خداوند آن ها را برکت م دهد

و م فرماید: «متبارک باد قوم من مصر، مخلوق من آشور و قوم برگزیدۀ من اسرائیل!»
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پیشوئ در مورد مصر و حبشه

۲۰ ۱به فرمان سرجون پادشاه آشور، سپه ساالرِ سپاه او با لشر خود به شهر اَشدُود
در فلسطین حمله برد و آنرا تصرف کرد. ۲سه سال پیش خداوند به اشعیای پسر آموص

فرموده بود که لباس خود را از تن و چپل های خود را از پا برآورد و با تن و پای برهنه

راه برود و اشعیا اطاعت کرد. ۳بعد از آنه آشوریان اَشدُود را فت کردند، خداوند

فرمود: «بندۀ من اشعیا مدت سه سال تن و پای برهنه راه رفت تا نشانه ای آن باشد که

من مصر و حبشه را به بالئ مدهش گرفتار م سازم. ۴پادشاه آشور مردم مصر و حبشه

را اسیر م کند و پیر و جوان آن ها را مجبور م سازد که عریان و پا برهنه راه بروند تا

مصر خجل شود. ۵‐۶آناه کسان که در سواحل فلسطین زندگ م کنند و مردم حبشه

اتای شان است و بر مصریان فخر م کنند، پریشان و رسوا م شوند و م گویند: اگر بر

سر مصریان که م خواستیم از دست آشور به آن ها پناه ببریم چنین بالئ آمد، پس بر سر

ما چه خواهد آمد؟»

پیشوئ در بارۀ بابل

۲۱ ۱این پیام برای بابل است:
لشری از بیابان، سرزمین هولناک همچون گردباد بیابان بر بابل هجوم م آورد.

۲رؤیای وحشتناک دیدم که خیانتاران خیانت م کنند و تاراجران تاراج.

ای سپاه عیالم حمله ببر! ای لشر مدیان محاصره کن! خدا به ناله های آنهائ که اسیر

مردم بابل هستند، خاتمه م دهد.

۳آن چیزی که در رؤیا دیدم و شنیدم، دردی مانند درد زایمان در تمام وجودم تولید کرده

است که پی و تابم م دهد و مدهوشم م کند. ۴دلم م تپد و از ترس م لرزم. در انتظار
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ی شب آرام بودم، ول بجای آرامش، وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته است. ۵در

رؤیا دیدم که خانه فرش و سفره مهیا است و همه مصروف خوردن و نوشیدن اند. ناگهان

فرمان آمد: «ای سرکردگان سپاه، برخیزید با سپرهای تان آماده شوید!»

۶آناه خداوند به من فرمود: «برو پهره ای بمار تا هر چه را که م بیند اطالع بدهد.

۷وقت ببیند که سواران جوره جوره بر اسپ و خر و شتر م آیند، بدقت متوجه آن ها

باشد.»

۸پهره داری را که تعیین کرده بودم صدا کرد: «آقا، روز و شب در اینجا پهره دادم،

۹این مردم را م بینم که جوره جوره بر اسپ و خر و شتر سوار هستند و به این سو

م آیند.» در این وقت صدائ آمد و گفت: «بابل سقوط کرد! همه بتها به زمین افتادند

و ذره ذره شدند.»

۱۰ای قوم برگزیدۀ من اسرائیل، که مانند گندم کوبیده و غربال شدید، به این خبری که از

جانب خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل برای شما اعالم م کنم گوش بدهید.

پیشوئ در بارۀ ادوم و عربستان

۱۱این پیام برای ادوم است:

کس از ادوم به من صدا م کند: «ای پهره دار از شب چه خبر است؟ شب چه وقت

تمام م شود؟» ۱۲من جواب دادم: «بزودی صب م شود، ول در پ آن دوباره شب

م آید. اگر سوال بیشتری دارید بیائید، برگردید و بپرسید.»

۱۳این پیام برای عربستان است:

ای قافلۀ ددان ها، در بیابان خش عربستان خیمه بزنید. ۱۴برای تشنان آب بیاورید

و ای مردم تیما، به فراریان غذا بدهید، ۱۵زیرا آن ها از دم شمشیر و کمانِ کشیده و خطر
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جن فرار کرده اند.

۱۶خداوند به من چنین فرمود: «پوره بعد از ی سال، عظمت و شوکت قبیلۀ قیدار از

بین م رود. ۱۷از تیراندازان شجاع آن ها فقط چند نفر باق م ماند. من که خداوند،

خدای اسرائیل هستم این را م گویم.»

پیشوئ در مورد اورشلیم

۲۲ ۱این پیام برای وادی رؤیا است:
چه خبر است؟ چرا مردم بر سر بامها برآمده اند؟ ۲در سراسر شهر شور و غوغا برپا است.

در این شهر شاد و پر جنب و جوش چه پیش آمده است؟ مردان شما که به قتل رسیده اند

با شمشیر و یا در جن کشته نشده اند. ۳حاکمان تان همه یجا فرار کردند و آن ها

بدون استعمال اسلحه تسلیم شدند. وقت دشمن هنوز بسیار دور بود، شما فرار کردید

ذارید تا بخاطر نابودی قوم خود به تلخیر و اسیر شدید. ۴پس مرا تنها بهمه دست

بریم و سع ننید که مرا تسل بدهید.

،۵خداوند، خدای قادر مطلق روزی را تعیین کرده است تا اورشلیم را دچار آشفت

شست و سراسیم کند. در آن روز دیوارهای شهر فروم ریزند و انعاس فریاد شان

از کوهها شنیده م شود. ۶سپاه عیالم مسل با تیر و کمان بر اسپهای خود سوار شده اند و

عساکر کشور قیر سپرها را به دست گرفته آماده اند. ۷وادیهای سرسبز تان پر از عراده های

دشمن شده اند. سواران آن ها در پیش دروازه های شهر صف آراسته اند ۸و قوای دفاع

یهودا را در هم شسته اند.

در آن روز برای آوردن سالح به اسلحه خانۀ جنل م روید. ۹‐۱۱دیوارهای شهر را

معاینه م کنید که آیا به ترمیم احتیاج دارند یا نه. خانه ها را مالحظه م کنید تا آن ها را

ویران نمائید و مصال آن ها را برای ترمیم دیوار های شهر به کار ببرید. برای ذخیرۀ آب،
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مخزنِ آب در بین شهر م سازید تا آب حوض قدیم در آن بریزد. شما برای اجرای این

همه چیزها است اعتنائ دهید، اما به خدا که طراح و صان کارها کوشش زیاد بخرج م

نم کنید.

۱۲در آن روز خداوند، خدای قادر مطلق شما را دعوت م کند که گریه و ماتم کنید،

موهای خود را بتراشید و لباس ماتم بپوشید. ۱۳اما در عوض، شما مجالس خوش را

ترتیب م دهید، گاو و گوسفند را ذب م کنید، م خورید و به باده نوش م پردازید و

م گوئید: «بیائید که بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا م میریم.» ۱۴خداوند، قادر مطلق به

من گفته است که این گناه شما تا وقتیه بمیرید بخشیده نم شود. این را خداوند، قادر

مطلق م فرماید.

هشدار به شبنا

۱۵خداوند، خدای قادر مطلق به من فرمود که پیش شبنا، ناظر دربار شاه بروم و به او

بویم: ۱۶«تو در اینجا چه م کن؟ در اینجا چه حق داری که برای خود قبر م کن؟

ای کسیه قبر خود را در این صخرۀ بلند م تراش، ۱۷هرقدر مهم باش، خداوند ترا

بر م دارد و دور م اندازد. ۱۸او ترا مثل گلوله ای به ی سرزمین وسی پرتاب م کند تا

در آنجا در کنار عراده هایت که به آن ها افتخار م کردی بمیری. تو مایۀ نن خاندان

آقایت هست! ۱۹پس خداوند ترا از منصب و مقامت برطرف م کند.»

۲۰در آن روز خداوند به شبنا م فرماید: «من بندۀ خود، الیاقیم پسر حلقیا را به جای تو

منصوب م نمایم. ۲۱لباست را به تنش م کنم و کمربندت را به کمرش م بندم. اقتدار

ترا به او م بخشم و او پدر تمام ساکنین اورشلیم و یهودا م شود. ۲۲کلید دربار سلطنت

داود را به او م دهم و هر دروازه ای را که او بشاید، هی کس آنرا نم بندد و هر دری

را که بندد کس آنرا نم گشاید. ۲۳او را مثل می در جاه و مقامش محم م دارم و او

باعث افتخار خانوادۀ خود م شود.
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۲۴اما تمام خانواده و فرزندانش مثل کاسه و کوزه که بر می م آویزد بار دوش او

م شوند. ۲۵آناه آن میخ که در جای خود محم و استوار بود، سست شده م افتد و

باری که بر آن بود خُرد م شود.» این را خداوند فرموده است.

پیشوئ در بارۀ صور

۲۳ ۱این پیام برای صور است:
ای کشت های ترشیش، برای صور شیون کنید، زیرا صور چنان ویران شده که از خانه و

بندرگاه بحری آن اثری باق نمانده است. خبرهائ را که در قبرس شنیدید، حقیقت

دارند. ۲‐۳ای ساکنین ساحل، خاموش باشید. کشت های صیدون که از مصر غله

م آوردند تا تاجران شان با آن در تمام دنیا خرید و فروش کنند، در بندر صور لنر

م انداختند. این بندر که زمان ی از بندرهای مهم تجارت بشمار م رفت، حاال در

سوت مرگباری فرورفته است. ۴ای صیدون خجل شوی، زیرا بحر م گوید: «من هرگز

درد نشیده ام، نزائیده ام و کودک را پرورش نداده ام.» ۵وقت خبرِ بدِ صور به مصر برسد

مردم آنجا هم به وحشت م افتند.

۶ای ساکنین فنیقیه، شیون نمائید و به ترشیش فرار کنید. ۷آیا این همان شهر صور است

که شما به آن افتخار م کردید که سالها پیش بنا یافته بود و وقتیه مردم آن برای

تصاحب کشورها به جاهای دور سفر م کردند در آنجا ساکن م شدند؟ ۸چه کس این

بال را بر سر این شهری که تاج سر شهرها است، و تاجرانش در تمام دنیا معروف اند،

آورده است؟ ۹خداوند قادر مطلق این کار را کرد تا شوکت و جالل آنرا به زمین بزند و

مردمان معروف آنرا خوار سازد.

۱۰ای مردم ترشیش، کشور تان را مثل سواحل دریای نیل حاصلخیز کنید، زیرا دیر

مانع در سر راه شما وجود ندارد. ۱۱خداوند دست خود را بر بحر دراز کرده است و
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سلطنت های جهان را تان م دهد. او امر کرد تا مراکز تجارت فنیقیه را ویران کنند

۱۲و فرمود: «ای مردم ستمدیدۀ صیدون، شان و شوکت شما از بین رفت. حت اگر به

قبرس فرار کنید، در آنجا هم روی آسایش را نم بینید.»

۱۳مردم بابل بودند که صور را جای تاخت و تاز حیوانات وحش ساختند، نه آسوری ها.

مردم بابل بودند که شهر را محاصره کردند، قلعه های مستحم آنرا ویران نمودند و آن

سرزمین را با خاک یسان ساختند. ۱۴ای کشتیهای ترشیش شیون کنید، زیرا بندرگاه

شما ویران شد.

۱۵صور مدت هفتاد سال که طول عمر ی پادشاه است، فراموش م شود. بعد از

انقضای آن مدت، صور مثل فاحشۀ این سرود م شود: ۱۶«ای فاحشۀ فراموش شده،

چن را به دست بیر و در شهر برد. نغمه های خوش بنواز و آواز های بسیار بخوان،

تا مردم ترا بیاد آورند.» ۱۷در ختم دوران هفتاد سال خداوند بطرف صور م نرد.

آناه صور دوباره مشهور م شود و با سایر کشورهای جهان روابط تجارت برقرار

م کند. ۱۸در معامالت خود سودی فراوان را که به دست م آورند در خزانۀ خود ذخیره

نم کنند، بله همه را وقف خداوند م نمایند تا برای البسه و خوراک خدمتاران او به

مصرف برسد.

ویران قریب الوقوع زمین

۲۴ ۱این خداوند زمین را از سنه خال و متروک م سازد. قشر آنرا خراب و
ساکنانش را پراگنده م کند. ۲مردم عام و کاهن، غالم و آقا، کنیز و ب ب اش، قرض

دهنده و مقروض، خریدار و فروشنده، سود دهنده و سودخوار همه به ی سرنوشت دچار

م گردند. ۳زمین بل خال و غارت م شود. این را خداوند فرموده است.

۴زمین خش و پژمرده م شود، بنیاد جهان سست و بلندیهایش هموار م گردد. ۵روی
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زمین آلوده شده است، زیرا ساکنان آن احام خدا را بجا نیاورده و پیمان ابدی او را

شسته اند. ۶بنابران، زمین مورد لعنت قرار گرفته است و مردم آن سزای اعمال خود را

م بینند و روز بروز تعداد شان کم م شود. ۷تاکها ب بار و شراب نایاب م گردد و

کسان که شاد و خوشحال بودند از حسرت آه م کشند. ۸نوای نشاط بخش دایره و

چن شنیده نم شود و آواز عشرت کنندگان خاموش شده است. ۹مجلس ساز و باده

نوش دیر وجود ندارد و شراب به کام میساران تل شده است. ۱۰در شهر هرج و

مرج برپا است و مردم خانه های خود را بسته اند تا کس داخل نشود. ۱۱هم در

کوچه ها بخاطر قلت شراب غوغا دارند. نشاط و سرور از بین رفته و خوش از روی

زمین رخت بربسته است. ۱۲شهر ویرانه گشته است و دروازه هایش شسته شده اند.

۱۳تمام روی زمین مثل درخت زیتون م شود که تانده شده و یا خوشۀ انور که

میوه اش چیده شده باشد.

۱۴کسان که زنده م مانند فریاد خوش را بلند م کنند و آواز م خوانند. مردم که در

غرب هستند عظمت خداوند را تمجید م کنند، ۱۵و آنهائ که در شرق هستند او را

ستایش م کنند. باشندگان جزایر هم خداوند، خدای اسرائیل را تمجید و پرستش

م کنند. ۱۶از آخرین نقطۀ روی زمین صدای مردم بوش م رسد که عادالن را توصیف

م نمایند.

اما افسوس که مردمان شریر به کارهای بد خود ادامه م دهند و با این اعمال خود مرا

ناامید و متأثر م سازند. ۱۷ای مردم روی زمین بدانید که ترس و چاه و دام منتظر شما

است. ۱۸اگر کس از ترس فرار کند در چاه م افتد و اگر از چاه بیرون آید در دام گرفتار

م شود. از آسمان بارانِ سیل آسا م بارد و اساس زمین را به لرزه م آورد. ۱۹زمین از جا

تان خورده و شَق شده است ۲۰و مانند شخص مست است که اُفتان و خیزان راه م رود

و همچون خیمه ای است که در برابر طوفان تان م خورد و در زیر بار گناه خود خم

شده و افتاده است و دیر نم تواند بپا بایستد.
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۲۱در آن روز خداوند نیروهای آسمان و پادشاهان جهان را مجازات م کند. ۲۲آن ها را تا

اه مهتاب تاریدارد. ۲۳آن اه من فرارسیدن روز جزا، مانند زندانیان در چاه

م شود و آفتاب روشن خود را از دست م دهد، زیرا خداوند قادر مطلق بر تخت

سلطنت، باالی کوه سهیون جلوس م فرماید و عظمت و جالل او به همه حمفرمایان

جهان آشار م شود.

سرود سپاسزاری

۲۵ ۱خداوندا، تو خدای من هست. به تو سپاس م گویم و نام ترا تمجید م کنم.
زیرا تو کارهای حیرت انیزی انجام داده ای و آنچه را که از قدیم اراده نموده ای با

امانت و راست به انجام رسانیده ای. ۲شهرها را با خاک یسان کردی و قلعه های

مستحم را ویران ساخت. قصرهائ را که دشمنان بنا کرده بودند، ویران شده اند و دیر

هرگز آباد نم شوند. ۳مردم کشورهای مقتدر جهان ترا تمجید م کنند و اقوام ستمر از

تو م ترسند. ۴تو برای مردم فقیر و محتاج، در هنام سخت پناهاه، در باران و طوفان

است که بر دیوار گل سرپناه و در گرما سایبان بوده ای. نَفَس مردم ظالم مثل سیالب

م خورد ۵و مانند باد سوزان است که زمین را خش م سازد. اما تو ای خداوند،

صدای دشمنان را خاموش کردی و مثل ابری که از گرم روز م کاهد، سرود ستمران

.را خاموش ساخت

ضیافت در کوه سهیون

۶خداوند قادر مطلق بر کوه سهیون در اورشلیم، برای همۀ قومها ضیافت با غذاهای لذیذ

و شرابهای کهنه و صاف ترتیب م دهد. ۷در آنجا پردۀ غم را که بر مردم سایه افنده

است بر م دارد و مرگ را برای همیشه نابود م سازد. ۸اشها را از هر چهره پاک

م کند و نن قوم برگزیدۀ خود را از روی زمین رف م نماید. این را خداوند فرموده

است. ۹در آن روز مردم م گویند: «او خدای ما است که چشم براه او بودیم تا ما را
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نجات بخشد. او خداوند ما است که به او امید داشتیم، پس برای اینه ما را نجات

م دهد، باید خوشحال باشیم و خوش کنیم.»

خدا موآب را مجازات م کند

۱۰دست خداوند از کوه سهیون حمایت م کند، اما مردم موآب در زیر پای او مانند

کاه که در زباله پایمال م شود، لدمال م گردند. ۱۱آن ها برای نجات خود مثل

شناگران دست و پا م زنند، اما خدا نیروی شان را از بین م برد و غرور شان را درهم

م شند. ۱۲قلعه های بلند موآب را با حصارهایش خُرد کرده به زیر م افند و با خاک

یسان م کند.

سرود ظفر

۲۶ ۱در آن روز این سرود در سرزمین یهودا خوانده م شود:
شهر ما قوی است، زیرا خدا خودش حصارهای آنرا حفظ م کند. ۲دروازه های شهر را

باز کنید تا قوم راستار و با وفا داخل شوند. ۳خداوندا، تو کسان را که به تو توکل و

عقیدۀ راس دارند، در آرامش کامل ناه م داری. ۴همیشه بر خداوند توکل کنید،

چونه او پناهاه ابدی ما است. ۵کسان را که مغرور و متبر بودند، ذلیل ساخته و

شهرهای قوی و مستحم آن ها را ویران و با خاک یسان کرده است. ۶مردم ستمدیده

و نیازمند خرابه های شهر را در زیر پاهای خود لدمال م کنند.

۷راه مردم راستار راست است. ای خدای عادل راه آن ها را صاف و هموار گردان. ۸ما

از ارادۀ تو پیروی م کنیم و چشم امید ما بسوی تو و روح و تن ما مشتاق تو است.

۹قلب من شبها در اشتیاق تو م تپد و هنام صب روح من ترا م طلبد. وقتیه جهان را

داوری کن، آناه مردم مفهوم عدالت را م دانند. ۱۰هرچند تو بر مردم شریر مهربان
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هست، اما آن ها هرگز یاد نم گیرند که خوب کنند. آن ها در سرزمین راستاران به

شرارت خود ادامه م دهند و به جالل و عظمت خداوند اعتنائ نم کنند. ۱۱خداوندا،

دشمنانت نم دانند که تو آن ها را جزا م ده. نشان بده که به قوم برگزیدۀ خود محبت

داری تا آن ها خجل شوند و در آتش خشم تو بسوزند.

۱۲خداوندا، تو صل و سالمت را شامل حال ما کرده ای و کامران و سعادت ما از جملۀ

ومت کرده اند، ولکارهای تو است. ۱۳ای خداوند خدای ما، پادشاهان زیادی بر ما ح

تو یانه پادشاه و خداوند ما هست. ۱۴حاال دشمنان تو مرده اند و دیر باز نم گردند،

.زیرا تو آن ها را مجازات کردی و از بین بردی و یاد شان را از خاطره ها محو ساخت

۱۵اما تو ای خداوند، به تعداد قوم برگزیدۀ خود افزودی، کشور ما را وسی کردی و به ما

امدر طلب تو بودند و هن ام سختعزت و افتخار بخشیدی. ۱۶خداوندا، قوم در هن

که آن ها را جزا دادی، در خفا بدرگاه تو دعا کردند. ۱۷ای خداوند، ما پیش تو مثل زن

حامله ای هستیم که در هنام زایمان از درد فریاد م کشد. ۱۸ما درد و عذاب کشیدیم،

اما چیزی نزائیدیم و نتوانستیم در زمین نجات به ظهور بیاوریم.

۱۹مردگان تو دوباره زنده م شوند، اجساد شان از خاک بر م خیزند و سرود شادمان را

م خوانند، زیرا مثل شبنم صبحاه که نباتات را تازه م کند، شبنم حیاتبخش تو هم

آن ها را که سالهای دراز در زیر خاک خفته اند، زنده م سازد.

داوری و احیای اسرائیل

۲۰ای قوم من، به خانه های خود بروید، دروازه را پشت سر تان ببندید و برای مدت

کوتاه مخف شوید تا خشم خدا فرونشیند. ۲۱زیرا خداوند از آسمان م آید تا مردم

روی زمین را به جزای گناهان شان برساند. قاتالن که خون مردم را ریخته اند شناخته

م شوند و زمین دیر اجساد مقتولین را در خود پنهان نم کند.
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۲۷ ۱در آن روز خداوند با شمشیر کشنده و تیز خود لویاتان را که ی مار تیزرو
پیچان است، جزا م دهد و آن اژدها را که در بحر است م کشد.

۲در آن روز خداوند در بارۀ تاکستان با ثمر خود م فرماید: ۳«من، خداوند نهبان این

نمایم تا کس کنم. شب و روز از آن مراقبت م تاکستان هستم و آنرا هر لحظه آبیاری م

به آن آسیب نرساند. ۴دیر بر تاکستان خود قهر نیستم. اگر در آنجا خار و خس برای

جن بیاید، من م روم و همه را آتش م زنم. ۵اما اگر دشمنان قوم برگزیدۀ من به من

متوسل شوند و تقاضای صل کنند، بذارید آن ها هم با من صل م نمایند.»

۶زمان م رسد که اوالدۀ یعقوب، یعن قوم اسرائیل مثل درخت ریشه م دوانند، پندُک

و شوفه م کنند و دنیا را از میوه پر م سازند.

۷خداوند قوم برگزیدۀ خود را به اندازۀ دشمنان شان جزا نداده است و مردم اسرائیل به

اندازۀ آن ها کشته نشده اند. ۸او برای اینه قوم اسرائیل را جزا بدهد آن ها را به

کشورهای بیانه تبعید نمود، مثلیه باد شرق وزید و آن ها را با خود برد. ۹اما گناهان

قوم اسرائیل زمان کفاره و بخشیده م شود که سنهای قرباناههای بت پرستان ذره ذره

گردند و از بت و قرباناه آن ها اثری باق نماند. ۱۰شهرهای مستحم متروک و مانند

بیابان از سنه خال شده اند. آنجا چراگاه گاوها و بیشۀ شیرها شده است و شاخ و برگ

آنرا م خورند. ۱۱شاخهای خش درختان به زمین م افتند. زن ها م آیند و آن ها را

جم م کنند و م سوزانند. خداوند که خالق آن ها است، بر این قوم رحم و شفقت

نم کند، زیرا آن ها شعور ندارند.

۱۲در آن روز، خداوند مثل کس که گندم را دانه دانه از خوشه م چیند و از کاه جدا

م نماید، مردم اسرائیل را از دریای فرات تا سرحد مصر جم م کند. ۱۳در آن روز،

سرنای بزرگ نواخته م شود و کسان که در کشورهای آشور و مصر تبعید شده بودند

دوباره بر م گردند و خداوند را بر کوه مقدس او در اورشلیم پرستش م کنند.
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کاهنان و انبیاء و حاکمان فاسد داوری م شوند

۲۸ ۱وای بحال کشور اسرائیل! جالل و شوکت آن مانند تاج گل که بر سر رهبران
شرابخوارش بود پژمرده م شود و آن ها که سرهای شان از نشئۀ شراب گرم بود، حاال

ب حال و مثل مرده از پا افتاده اند. ۲خداوند کس را دارد که نیرومند و توانا و آمادۀ

حمله است. او کس است که مثل ژالۀ شدید و طوفان مهل و مثل سیالب خروشان بر

شود. ۴جالل و زیبائ سار آن پایمال مآورد. ۳غرور رهبران می آن سرزمین حمله م

رهبران مغرور آن مثل دانۀ نوبر انجیر بمجردیه بر سر شاخ دیده م شود، چیده شده از

بین م رود.

۵در آن روز خداوند قادر مطلق برای بازماندگان قوم برگزیدۀ خود تاج جالل و افسر

زیبائ م باشد. ۶به کسان که بر مسند قضاوت م نشینند قوۀ تشخیص و داوری م دهد

و به آنهائ که از دروازه های شهر دفاع م کنند جرأت م بخشد.

۷حت انبیاء و کاهنان هم مستِ شراب اند که اُفتان و خیزان راه م روند و آنقدر نشئه

هستند که نم توانند پیامهای خدا را بفهمند و درست قضاوت کنند. ۸سفره های شان پر

از استفراغ و کثافت اند و هی جائ پاک نیست.

۹آن ها از من شایت م کنند و م گویند: «این شخص کیست که به ما تعلیم بدهد؟ چه

کس به پیامهای او احتیاج دارد؟ پیامها و تعلیماتش بدرد کودکان م خورد که تازه از

شیر جدا شده باشند. ۱۰او هر مطلب را نقطه به نقطه، کلمه به کلمه، جمله به جمله و

سطر به سطر بیان م کند.»

۱۱اگر به سخنان من گوش ندهید، خدا مردم اجنب را م فرستد تا با زبان بیانه به شما

درس عبرت بدهند. ۱۲او م خواست به شما آرامش و آسایش عطا کند، اما شما قبول

نردید. ۱۳بنابران، خدا هر مطلب را نقطه به نقطه، کلمه به کلمه، جمله به جمله و سطر

به سطر برای شما بیان م کند. آناه در هر قدم که بر م دارید، لغزش م خورید،
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زخم م شوید، به دام م افتید و اسیر م گردید.

سن زاویۀ سهیون

۱۴پس ای حاکمان اورشلیم که هر چیزی را مسخره م کنید، به کالم خدا توجه نمائید،

۱۵شما م گوئید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان معامله کرده اید. شما

اطمینان دارید که از بالها جان سالم بدر م برید و فر م کنید که با مر و حیله

م توانید خود را نجات بدهید. ۱۶اما خداوند متعال چنین م فرماید: «من تهداب

سهیون را با سن آزموده و گرانبها و مطمئن بنا م کنم. پس هر کس که ایمان بیاورد،

پریشان نم شود. ۱۷انصاف ریسمان اندازه گیری و عدالت شاقول آن م باشد.»

طوفان و ژاله پناهاه شما را که بر دروغ بنا یافته است، ویران م کند و سیل، سرپناه تان

را م برد. ۱۸‐۱۹آناه پیمان را که با مرگ بسته بودید، فس م شود و معاملۀ تان با

دنیای مردگان خاتمه م یابد و در برابر مصیبت که شب و روز بر سر تان م آید عاجز

م مانید و سر و پای تان را وحشت فرا م گیرد. ۲۰بستر برای تان کوتاه م باشد که

نم توانید پای تان را دراز کنید و لحاف برای تان کمبر م باشد که نم تواند شما را

بپوشاند. ۲۱خداوند با خشم و غضب م آید تا کارهای عجیب خود را به انجام رساند،

همانطوریه در کوه فراسیم و در وادی جِبعون این کار را کرد. ۲۲پس به حرف من

نخندید، مبادا جزای تان سنینتر گردد، زیرا شنیدم که خداوند، خدای قادر مطلق قصد

دارد تمام آن سرزمین را نابود کند.

حمت خداوند

۲۳بشنوید، به کالم من گوش بدهید و به سخنان من توجه کنید! ۲۴هی دهقان هر روز

وقت خود را صرف قلبه و شیار زدن و هموار کردن نم کند. ۲۵بله وقت زمین از هر

جهت آماده شد، آناه در آن تخم م کارد. او م داند که تخم گشنیز و زیره را در کجا

بپاشد و گندم و جو و جواری را در کجا بارد. ۲۶او وظیفۀ خود را م داند، زیرا
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خدایش به او یاد داده است. ۲۷او هرگز برای کوبیدن گشنیز و زیره از خرمن کوب کار

نم گیرد، بله آن ها را با چوب م کوبد. ۲۸او م داند که برای تهیۀ دانه، گندم را تا چه

مدت خرمنوب کند و چونه چرخ را باالی آن برداند، بدون اینه گاوها به گندم

آسیب برسانند. ۲۹همۀ اینها را خداوند قادر مطلق به او یاد داده است، زیرا نقشه های

خداوند همه عال و پر از حمت اند.

سرنوشت اورشلیم

۲۹ ۱وای بر اریئیل! وای بر اریئیل! شهریه خیمه گاه داود بود! ی دو سال دیر
هم مردم م توانند مراسم عید خود را در آنجا برقرار کنند، ۲بعد خدا بالئ را بر سر این

شهر که قرباناه خدا است، م آورد و از هر گوشۀ آن ماتم و واویال شنیده م شود. ۳او بر

این شهر یورش برده آنرا محاصره م کند و منجنیقها را به دور آن قرار م دهد. ۴اورشلیم

به شهر ارواح تبدیل م شود و صدای ناله اش همچون آواز ارواح مردگان از زیر خاک

بسخت به گوش م رسد.

۵دشمنان تو مثل خاک ذره ذره م گردند و گروه ستمران مانند کاه در برابر باد رانده

م شوند. ۶خداوند قادر مطلق در ی چشم برهم زدن با رعد و زلزله، با آواز مهیب، با

گردباد و طوفان و با آتش سوزنده بسر وقت تو م رسد. ۷و سپاههای دشمن که برای

جن آن آمده و آنرا محاصره کرده اند، مانند خواب و رؤیای شب محو م شوند.

۸درست مثل شخص گرسنه و تشنه ای که در خواب م بیند که م خورد و م نوشد و بعد

که از خواب بیدار م شود حس م کند که هنوز هم گرسنه و تشنه است، وض دشمنان

کوه سهیون که برای جن آمده اند به همین ترتیب خواهد بود.

۹بروید و به وض احمقانۀ خود ادامه بدهید و کور باق بمانید. مست شوید، اما نه از

نشئۀ شراب؛ سرگی شوید، ول نه از میساری. ۱۰بله خداوند شما را در خواب

سنین فروبرده و چشمان انبیاء را که راهنمای شما هستند، بسته است.
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۱۱رؤیاها برای شان مانند طومار مهر شده م گردند و نم توانند آن ها را بفهمند و اگر آن

طومار به کس که خواننده است، داده شود، م گوید: «من نم توانم بخوانم، چونه مهر

شده است.» ۱۲و اگر به شخص که خواننده نیست داده شود که بخواند، م گوید: «من

خوانده نم توانم.»

۱۳خداوند م فرماید: «این مردم با زبان خود مرا م پرستند و با سخنان خود مرا تمجید

م کنند، اما دل شان در جای دیر است. عبادت شان فقط هدایات است که از انسان

گرفته اند. ۱۴بنابران، من بار دیر با کارهای عجیب خود این مردم را تان داده به

حیرت م اندازم. حمت حیمان زایل م شود و فهم فهیمان از بین م رود.»

۱۵کسان که نقشه های خود را از خداوند پنهان م کنند، نابود م شوند. آن ها نقشه های

تواند ما را ببیند؟ چه کس م گویند: «چه کس سازند و م م عمل خود را در تاری

م تواند ما را بشناسد؟» ۱۶آن ها غلط فر م کنند و فرق بین کوزه و کوزه گر را

نم دانند. آیا مصنوع به صان خود م گوید: «تو مرا نساخته ای.» یا تصویر به مصور

خود م گوید: «تو نم فهم.»؟

۱۷مثل است که م گویند: بعد از ی مدت کوتاه جنل به کشتزار و کشتزار به

جنل تبدیل م شود. ۱۸در آن روز، کرها کالم کتاب را که برای شان خوانده م شود

م شنوند و کورها که ی عمر در تاری و ظلمت بسر برده اند چشمان شان باز

م شوند و م بینند. ۱۹خداوند، خدای مقدس اسرائیل به مردمان مسین و حلیم بار

دیر خوش و شادمان م بخشد. ۲۰ستمران نابود م شوند و مسخره کنندگان از بین

م روند و پیروان شرارت محو م گردند. ۲۱خداوند کسان را که با سخنان دروغ

بیناه را مجرم م سازد و مان مجازات جنایتاران م شود و حق مردمان عادل را در

محمه تلف م کند، از بین م برد.

۲۲بنابران، خداوند، خدای اسرائیل که ابراهیم را از سختیها نجات بخشید، در بارۀ قوم

اسرائیل چنین م فرماید: «مردم اسرائیل بعد از این شرمنده و رن زرد نم شوند.
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۲۳وقت فرزندان تان را که من به شما م بخشم ببینید، آناه نام مرا که خدای مقدس

اسرائیل هستم تمجید و ستایش م کنید. ۲۴کسان که گمراه هستند حقیقت را م دانند

و اشخاص متمرد تعلیم م پذیرند.»

پیمان بیهودۀ یهودا با مصر

۳۰ ۱خداوند م فرماید: «وای بحال فرزندان نافرمان من! آن ها از هر کس دیر
مشورت م خواهند بجز از من. برخالف میل و خواستۀ من با دیران پیمان م بندند و

به این ترتیب بار گناهان خود را زیاد م کنند. ۲آن ها بدون اینه با من مشوره نمایند به

مصر م روند و از فرعون کم م گیرند و در سایۀ قدرت او پناه م برند. ۳اما اعتماد

بر قدرت فرعون موجب رسوائ و خجالت آن ها م شود. ۴هرچند نمایندگان او در

شهرهای صوعن و حانیس رسیده اند، ۵اما مردم یهودا از رفتن خود خجل و پشیمان

م شوند و فایده ای برای شان نم کند، زیرا فرعون هی کم به آن ها کرده نم تواند.»

۶این پیام است از جانب خدا دربارۀ حیوانات جنوب: «نمایندگان یهودا دارائ و

گنجهای خود را بر خرها و شترها بار کرده از راه بیابان های خطرناک که پر از شیرهای

درنده و مارهای سم هستند پیش مردم م روند که هی کم به آن ها کرده

نم توانند، ۷زیرا کم مردم مصر بیفایده است و به همین خاطر است که مردم مصر را

اژدهای تنبل بیاره لقب داده ام.»

نافرمان مردم

بنویسم تا ی ۸خداوند به من فرمود که بروم و تمام اینها را در حضور شان در کتاب

یادگار ابدی از کارهای بد آن ها باشد. ۹زیرا اینها مردم نافرمان و دروغو هستند و از

احام خداوند پیروی نم کنند. ۱۰آن ها به انبیاء م گویند: «برای ما نبوت ننید و

حقیقت را نوئید، بله سخنان شیرین را به ما بوئید و رؤیاهای فریبنده را به ما
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تعریف کنید. ۱۱از سر راه ما دور شوید و سد راه ما نردید. دیر نم خواهیم دربارۀ

قدوس اسرائیل چیزی بشنویم.»

۱۲قدوس اسرائیل در جواب آن ها چنین م فرماید: «چون شما به کالم من توجه نردید

و به دروغ و حیله مت شدید، ۱۳بنابران، شما متهم هستید و به دیواری م مانید که

رخنه ای در آن پدید شده و هر لحظه امان فروریختن آن باشد. بل، این دیوار بزودی و

ناگهان فروم ریزد. ۱۴شست آن مثل کوزه ای م باشد که ناگهان م افتد و طوری

ته ته م شود که نم توان از ته های آن حت برای گرفتن آتش از منقل یا آب از

حوض کار گرفت.»

۱۵خداوند، قدوس اسرائیل چنین م فرماید: «بسوی من برگردید و به من اعتماد کنید تا

نجات بیابید. آناه نیرومند و در امنیت و آسایش خواهید بود.» اما شما این کار را

نردید. ۱۶در عوض خواستید که بر اسپهای تیزرو خود سوار شده از دست دشمن فرار

نمائید. بل، شما مجبور هستید که فرار کنید، اما بدانید که اسپهای تعقیب کنندگان تان

بمراتب تیزتر از اسپهای شما م باشند! ۱۷هزار نفر شما از دست ی نفر آن ها فرار

م کنند و با نهیبِ پن نفر آن ها همۀ تان م گریزید و از شما فقط ی بیرق بر قلۀ کوه

باق م ماند.

۱۸با اینهم خداوند منتظر است که بر شما مهربان باشد و شما از لطف و رحمت او

برخوردار شوید، زیرا خداوند، خدای عادل است و خوشا بحال کسان که به او اعتماد

م کنند.

وعدۀ خدا به توبه گاران

ر گریه نخواهید کرد، زیرا وقت۱۹ای قوم سهیون که در اورشلیم ساکن هستید، شما دی

او گریه و دعای شما را بشنود، بر شما رحمت م کند و به کم شما م شتابد.

۲۰هرچند خداوند شما را گاهاه دچار سخت ها و مصیبت ها م سازد، ول بازهم
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خود او معلم و راهنمای شما بوده خود را از شما مخف نم کند و چشمان شما او را

م بینند. ۲۱اگر بطرف راست یا چپ بروید، از پشت سر صدائ به گوش تان م رسد که

م گوید: «راه این است، از این راه بروید.» ۲۲آناه شما همه بتهای خود را که با نقره و

طال ورق شان شده اند، مانند اشیای نجس و کثیف دور م اندازید و از خود دور

م کنید.

۲۳خدا در وقت کشت و کار برای شما باران م فرستد تا خرمن با برکت و محصول

فراوان داشته باشید و رمه و گلۀ تان در چراگاههای وسی و سرسبز بچرند. ۲۴خرها و

گاوهای تان که زمین را قلبه م کنند، بهترین خوراک و آذوقه م داشته باشند. ۲۵در آن

روز دشمنان تان همه هالک م شوند و برجهای بلند آن ها فروم ریزند، اما برای شما از

شوند. ۲۶مهتاب مانند آفتاب نوران هر کوه و تپه چشمه ها و جویهای آب جاری م

م گردد و روشن آفتاب هفت چند م شود. در آن روز خدا جراحات قوم برگزیدۀ خود

را که بر آن ها وارد کرده بود، شفا م دهد و زخمهای شان را م بندد.

مجازات آشور

۲۷قدرت و جالل خداوند از دور مشاهده م شود. آتش و دود خشم او را نشان م دهد و

کلمات که از دهان او خارج م شوند مثل آتش سوزنده اند. ۲۸نَفَس او مانند دریای

خروشان است که آب آن تا به گردن م رسد. او اقوام را غربال کرده نابود م سازد و

نقشه های شرارت آمیز آن ها را خنث م کند. ۲۹اما شما مثلیه در جشنهای مقدس آواز

م خوانید، با خوش و سرور م سرائید و دلهای تان خوشحال م شوند و با ساز و آواز

بسوی عبادتاه خداوند که تیه گاه قوم اسرائیل است، به راه م افتید.

۳۰خداوند آواز با عظمت خود را به گوش همه م رساند و مردم قدرت و شدت خشم او

را در شعله های سوزندۀ آتش و طوفان و سیل و ژاله م بینند. ۳۱با شنیدن آواز خداوند و

ضربۀ خشم او مردم آشور به وحشت م افتند. ۳۲با هر ضربه ای که خداوند برای مجازات
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شان بر آن ها وارد م کند، مردم اسرائیل با دایره و چن به پایوب م پردازند. ۳۳مدتها

قبل جائ برای سوختاندن پادشاه آشور مهیا شده است. آنجا وسی و عمیق است. هیزم

فراوان دارد و نَفَس خداوند آنرا مثل دریای آتش مشتعل م سازد.

اتحاد با مردم مصر بیهوده است

۳۱ ۱وای بحال کسان که برای درخواست کم پیش مردم مصر م روند. به اسپها
و عراده های بیشمار و سواران قوی آن ها اعتماد م کنند، اما از خداوند که خدای مقدس

اسرائیل است کم نم طلبند. ۲ول خداوند هم م داند که چه بالئ را بر سر آن ها

بیاورد. او از عزم خود بر نم گردد. او مردم شریر و کسان را که با بدکاران همدست

باشند، مجازات م کند. ۳مصریان انسان هستند، نه خدا؛ اسپهای شان جسمند، نه روح.

وقت خداوند دست خود را برای مجازات دراز کند، هم کم کننده و هم کسان که

کم م طلبند، م افتند و همه یجا هالک م شوند.

۴خداوند به من چنین م فرماید: «همانطوریه شیر، شار خود را م درد و ب پروا و

بدون آنه از غوغا و فریاد چوپانها بترسد، مصروف خوردن م شود، من هم که خدای

قادر مطلق هستم، برای جن بر کوه سهیون فرود م آیم ۵و مثل پرنده ای که برای

حمایت از آشیانۀ خود در اطراف آن پرواز م کند، از اورشلیم حمایت نموده از آن دفاع

م کنم و نجاتش م دهم.

۶ای قوم اسرائیل، شما در برابر خدا گناه عظیم را مرتب شده اید، پس به سوی او

برگردید. ۷روزی فرام رسد که شما هم بتهای طال و نقرۀ خود را که با دستان

گناهار تان ساخته اید، دور م اندازید. ۸آناه آشوریان همه با شمشیر خدا هالک

م شوند، نه با قدرت بازوی انسان. آن ها از جن فرار م کنند و جوانان شان اسیر

م شوند. ۹پادشاه شان با ترس و وحشت پا به فرار م گذارد و فرماندهانِ شان بیرق

جن را رها کرده م گریزند.» این را خداوندی که در سهیون پرستش م شود و آتش او
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بر قرباناه اورشلیم روشن است، م فرماید.

پادشاه عادل

۳۲ ۱زمان م رسد که ی پادشاه عادل به سلطنت م رسد و حاکمان با انصاف بر
مردم حومت م کنند. ۲هرکدام آن ها برای مردم پناهاه در مقابل باد و طوفان

م باشد. آن ها مثل جوی آب در بیابان خش و مانند سایۀ صخرۀ بزرگ در ی زمین

ب آب و علف هستند. ۳چشمها و گوشهای شان برای شایات و حاجات مردم باز

م باشند. ۴آن ها دیر ب حوصله نم شوند و با زبان فصی و روان با مردم صحبت

م کنند. ۵در آن زمان اشخاص پست و خسیس دیر سخاوتمند و نجیب خوانده

نخواهند شد. ۶اما شخص احمق به کارهای بد و احمقانۀ خود ادامه م دهد و برضد

خداوند سخنان غلط و کفرآمیز م گوید. به گرسنان معاونت نم کند و آب را از

تشنان دری م دارد. ۷شخص احمق نادان است و از روی نادان به کارهای زشت و

ناروا دست م زند. با دروغ و حیله موجب بربادی مردم مسین م شود و حق آن ها را

پایمال م کند. ۸ول اشخاص نجیب دارای افار نی بوده در نجابت و کرامت پابرجا

م باشند.

مجازات و احیای قوم اسرائیل

۹ای زنان و دختران که در آسایش و راحت زندگ م کنید به سخنان من گوش بدهید.

۱۰شما که حاال بدون تشویش بسر م برید، در ظرف ی سال و چند روز پریشان

م شوید، زیرا محصول انور و میوه های دیر از بین م رود. ۱۱ای زنان که با خیال

آرام زندگ م کنید از ترس بلرزید. لباس تان را از تن درآورید، برهنه شوید و جامۀ ماتم

بپوشید! ۱۲برای کشتزارها و تاکهای پرثمر تان که بزودی آن ها را از دست م دهید،

نوحه کنید! ۱۳ای زنها، برای خانه های شاد و شهر پر افتخار تان اش بریزید، زیرا در

زمین حاصلخیز شما خار و خس م روید. ۱۴قصر سلطنت متروک و پایتخت پرجمعیت
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کشور خال از مردم م شوند. برجهای دیده بان خراب شده تپه ها برای همیشه بیشۀ

گوره  خرها و چراگاه حیوانات م گردند.

صل و آرامش اله حمفرما م شود

۱۵اما روح خدا ی بار دیر از آسمان بر ما نازل م شود و آناه بیابان به بوستان

تبدیل م گردد و کشتزارها محصول فراوان بار م آورند. ۱۶در بیابان انصاف و در

بوستان عدالت برقرار م گردد ۱۷عمل عدالت سالمت و نتیجۀ آن آرام و اطمینان

همیش خواهد بود. ۱۸قوم برگزیدۀ من در کمال آسایش و امنیت در خانه های خود

زندگ م کنند. ۱۹اما جنلها بل نابود شده شهرها با خاک یسان م شوند. ۲۰خوشا

بحال شما که آب فراوان برای زراعت و چراگاههای محفوظ و سبز و خرم برای

حیوانات تان م داشته باشید.

دعای کم

۳۳ ۱وای بحال شما ای غارتران که مردم را غارت م کنید، اما خود شما غارت
نشدید. ای خیانتاران، هی کس با شما رفتار بد نرده است. وقتیه از غارت مردم

دست بشید، آناه خود شما غارت م شوید و زمان که خیانتاری شما به پایان

برسد، خود شما مورد خیانت قرار م گیرید.

۲خداوندا، چشم امید ما بسوی تو است، پس بر ما رحم کن. هر صب به ما نیرو عطا

فرما و در وقت سخت نجات بخشای ما باش. ۳با شنیدن هلهلۀ جن دشمنان فرار

م کنند و با دیدن حضور با عظمت تو قومها پراگنده م شوند. ۴دارائ و اموال دشمنان

مثل زمین که مورد حملۀ مور و مل واق شده باشد، به تاراج م روند.

۵خداوند بزرگ و متعال است و مسن او عرش برین است. او سهیون را از عدالت و
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انصاف پر م سازد. ۶فراوان نجات، حمت، معرفت و استقامت عطا م فرماید و

ترس خدا گن سهیون است.

۷بشنوید! مردان شجاع برای کم در جاده ها فریاد م کنند و قاصدان که حامل پیام

صل اند، به تلخ م گریند. ۸شاهراه ها خال شده اند و مسافری در آن ها دیده نم شود.

ران اعتنائرا که داده اند بجا نیاورده اند و به دی سته و وعده هائمردم پیمان را ش

نم کنند. ۹کشور اسرائیل خراب شده و جنلهای لبنان از بین رفته اند. وادی سرسبز

شارون به بیابان تبدیل شده است و برگهای درختان باشان و کَرمل ریخته اند.

خداوند به دشمنان هوشدار م دهد

۱۰خداوند م فرماید: «حاال من دست به کار م شوم و قدرت بازو و عظمت خود را

نشان م دهم. ۱۱شما ای مردم جهان، نقشه های بیهوده در سر م پرورانید که فایده ای

برای تان نم کند. نَفَس خود تان مثل آتش شده شما را م سوزاند. ۱۲همه اقوام مثل

خارها بریده شده در آتش افنده م شوند و خاکستر م گردند. ۱۳ای مردمان دور و

نزدی، به آنچه کرده ام توجه کنید و به قدرت و عظمت من پ ببرید.»

۱۴گناهاران و شریران که در سهیون هستند، از ترس م لرزند و م گویند: «چه کس از

ما م تواند از شعله های آتش جاودان خدا نجات یابد؟» ۱۵آن ها کسان اند که در راه

صداقت و راست قدم بر م دارند. با استفاده از قدرت خود بر کس ظلم نم کنند، از

رشوت خوری دست م کشند، با کسان که خون مردم را م ریزند همدست نم شوند و

از بدی و جنایت چشم م پوشند. ۱۶بنابران، آن ها در امنیت زندگ م کنند، پناهاه

شان قلعه های سن م باشد و آب و نان شان تهیه م شوند.

کشور پادشاه پرجالل

بینند که در کشور وسیع اش م ر چشمان تان پادشاه را در شوکت و زیبائ۱۷بار دی
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سلطنت م کند. ۱۸آنوقت خاطرۀ روزهای وحشتناک گذشته و چهرۀ مأمورین مالیه و

باجیران در افار تان زنده م شود که م آمدند و از شما مالیه و خراج جم م کردند.

۱۹اما شما دیر روی آن مردم مغرور را نم بینید که با زبان اجنب حرف م زدند و شما

به مفهوم آن پ نم بردید. ۲۰به سهیون، شهری که ما در آن عید و مراسم مذهب خود را

برپا م کنیم، ناه کنید و ببینید که چونه در راحت و آسایش بسر م برد. اورشلیم مانند

خیمۀ مستحم که میخهایش کنده نم شوند و ریسمانهایش پاره نم گردد، پا برجا

است. ۲۱در آنجا خداوند متعال از ما مثل دریای وسیع محافظت م کند و کشتیهای

مهاجم دشمن را نم گذارد از آن عبور کنند. ۲۲خداوند داور و حمفرما و پادشاه و

نجات بخشای ما است. ۲۳ریسمانهای کشت دشمن سست م شوند و آن ها نم توانند

پایه های دگل را نهدارند و بادبانها را بشایند. آناه تمام غنایم دشمن را به دست

آورده بین خود تقسیم م کنیم و به لنها هم حصۀ شان را م دهیم. ۲۴از هموطنان ما

که در آنجا زندگ گوید: «من مریض هستم.» و گناهان کسان نم کس ر هیدی

م کند همه بخشیده م شوند.

خدا دشمنان خود را جزا م دهد

۳۴ ۱ای اقوام جهان، نزدی بیائید و بشنوید! ای مردم دنیا گوش بدهید! ۲زیرا
خداوند بر همه اقوام خشمین است و لشرهای آن ها مورد غضب او واق شده اند. او

آن ها را به مرگ محوم کرده و همه را هالک م سازد. ۳اجساد آن ها دفن نم شوند و

بوی بد آن ها همه جا را فراگرفته و خون شان از کوهها جاری م گردد. ۴همه اجسام

سماوی پاشان م شوند و آسمان مانند طوماری بهم م پیچد. ستارگان همچون برگهای

خش تاک و دانه های پختۀ انجیر فرو م ریزند.

۵خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کرده است تا بر مردم ادوم که مورد خشم و باز

خواست او واق شده اند، فرود آورد. ۶شمشیر خداوند با خون رنین و با چرب پوشیده

م شود، یعن با خون بره و بزغاله و با چرب گردۀ قوچ. زیرا خداوند کشتار عظیم در
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شهر بزره و در سرزمین ادوم به راه م اندازد. ۷مردم را مانند گاوهای وحش و گوساله ها

سر م برد و سرزمین شان از خون سیراب و از چرب حاصلخیز م گردد.

۸خداوند روزی را برای انتقام دشمنان و سال را برای نجات و رهائ سهیون تعیین

کرده است. ۹جویبارهای ادوم پر از قیر، خاک آن به گوگرد تبدیل م گردد و تمام آن

سرزمین مانند قیر م سوزد. ۱۰شب و روز شعله ور بوده دود آن همیشه به هوا بلند

م باشد. نسل به نسل همانطور ویران باق م ماند و دیر هرگز کس از آنجا عبور

نم کند. ۱۱شاهینها و خارپشت آن سرزمین را اشغال م کنند و النۀ بومها و زاغها

م شود، زیرا خداوند اراده فرموده تا ادوم را نابود و با خاک یسان کند. ۱۲از اشراف

آن کس باق نم ماند تا به سلطنت برسد و تمام رهبرانش سر به نیست م شوند. ۱۳در

شهر های مستحم آن خار و در قلعه هایش خس و شترخار م روید و شغالها و

شترمرغها در آن النه م کنند. ۱۴حیوانات بیابان و شغالها در آنجا با هم گردش م کنند،

هیوالی شب بر سر یدیر فریاد م زنند و دیوها برای استراحت در آنجا م روند.

۱۵در آنجا بوم آشیانه م سازد، تخم م گذارد، چوچه هایش از تخم بیرون م آیند و در

زیر بالهایش پرورش م یابند. الشخورها هم با جفت خود در آنجا جم م شوند.

۱۶کتاب خداوند را مطالعه کنید و بخوانید تا آگاه شوید که همۀ پیشوئ های آن موبمو

اجرا م شوند و در آنجا هی جانوری بدون جفت خود نم باشد، زیرا این را خود

خداوند فرموده است و روح او همه را عمل م سازد. ۱۷خداوند آن سرزمین را اندازه

نموده و بین این جانوران تقسیم کرده است تا برای همیشه و نسل بعدِ نسل در آن زندگ

کنند.

خوش نجات یافتان

۳۵ ۱بیابان و زمین خش شادمان م کنند. صحرا از گل موج م زند ۲و نوای
خوش در همه جا به گوش م رسد. دشت و دمن مانند کوههای لبنان زیبا شده و مثل
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مرغزارهای کَرمل و شارون جالل و شوکت یافته است. در همه جا زیبای خداوند،

خدای ما مشاهده م شود. ۳به دستهای ضعیف و خسته نیرو ببخشید و زانوان ناتوان و

لرزنده را قوی و محم سازید. ۴به آنهائ که م ترسند قوت قلب بدهید و بوئید که با

جرأت باشند و نترسند، زیرا خدا با شما است و با سختترین مجازات از دشمنان تان

انتقام م گیرد و شما را نجات م دهد.

۵آناه کورها بینا م شوند و کرها م شنوند. ۶لنها مانند آهو جست و خیز م زنند و

مردمان گن سرود شادمان را م خوانند. در بیابان چشمه ها و در صحرا جویهای آب

جاری م شوند. ۷ریزارهای سوزان به حوض آب و زمینهای تشنه به چشمه های آب

تبدیل م گردند. در مسن شغالها علف و بوریا و ن م رویند.

۸شاهراه باز م شود و آنرا «جادۀ مقدس» م نامند. گناهاران هرگز از آن راه عبور و

مرور نم کنند، بله تنها قوم برگزیدۀ خدا در آن راه قدم م زند. هر کس که در آن راه

برود، هرچند جاهل باشد، گمراه نم شود. ۹در آنجا اثری از شیر نم باشد و هی حیوان

درنده ای از آن راه نم رود. نجات یافتان در آن سفر م کنند. ۱۰کسان را که خدا

رهائ بخشیده است، با نوای شادی و سرور ابدی و سرخوش از آن راه به سهیون

بر م گردند. خوش و شادمان جاودان م بینند و غم و نالۀ شان از بین م رود.

سناخریب اورشلیم را تهدید م کند
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۸: ۱۳ ـ ۲۷؛ دوم تواری ۳۲: ۱ ـ ۱۹)

۳۶ ۱در سال چهاردهم سلطنت حزقیا، سناخریب پادشاه آشور به شهرهای مستحم
یهودا حمله برد و همه را تسخیر کرد. ۲بعد به ربشاق، قوماندان قوای خود هدایت داد

تا با لشر بزرگ از الکیش به اورشلیم پیش حزقیا پادشاه برود. او در کنار جویچۀ

حوض باالئ، واق بر سر شاهراه «مزرعۀ رختشویها» اردو زد. ۳الیاقیم، پسر حلقیا،

ناظم دربار حزقیا، شبنای منش و یوآخ، پسر آساف، خبرنار، پیش او رفتند. ۴قوماندان
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قوای آشور به آن ها گفت: «بروید این پیام پادشاه بزرگ آشور را به حزقیا برسانید: تو به

چه چیز خود م بال؟ ۵آیا فر م کن که م توان با سخنان خش و خال قدرت و

مهارت نظام خود را نشان بده؟ به هوای چه کس هست که علیه من تمرد م کن؟

۶اگر به مصر مت هست، بدان که آن عصای نَ شسته دست هر کس را که به آن

تیه کند مجروح م سازد. اتاء به فرعون، پادشاه مصر هم همان نتیجه را دارد. ۷اما

اگر ادعا دارید که خداوند، خدای تان تیه گاه شما است، بدانید که همین حزقیا معابد

او را که بر فراز تپه ها بودند، ویران کرد و به مردم دستور داد که در برابر قرباناه

اورشلیم عبادت کنند. ۸حاال من به وکالت آقای خود، پادشاه آشور با شما شرط م بندم

که اگر بتوانید دو هزار اسپ سوار پیدا کنید من دو هزار اسپ م دهم که آن ها سوار

شوند. ۹حت اگر پادشاه مصر به شما عراده و سوار نیز بفرستد، باز هم در برابر

کوچترین فردی از جملۀ خادمین آقایم مقاومت کرده نم توانید. ۱۰برعالوه، من بدون

امر خداوند به اینجا نیامده ام، بله او خودش مرا به این سرزمین فرستاد تا آنرا نابود

کنم.»

۱۱الیاقیم، شبنا و یوآخ به او گفتند: «لطفاً با ما بزبان ارام حرف بزن، چونه ما آنرا

م دانیم. بزبان عبری صحبت من، زیرا کسانیه باالی دیوار هستند م شنوند.» ۱۲اما

ربشاق گفت: «آیا فر م کنید که آقای من مرا فرستاد تا تنها با آقای تان و با شما

صحبت کنیم و به سایر مردم چیزی نوئیم؟ آن ها هم مثل شما محوم به مرگ هستند.

آن ها هم باید نجاست خود را بخورند و ادرار خود را بنوشند.»

۱۳آناه ربشاق با صدای بلند بزبان عبری خطاب به کسان که باالی دیوار بودند کرده

گفت: «به پیام پادشاه بزرگ آشور گوش دهید! ۱۴نذارید که حزقیا شما را فریب بدهد.

گوید که به خدا مت تواند شما را از دست ما برهاند. ۱۵او م کند که م ر ماو ف

باشید تا شما را نجات بدهد و این شهر به دست پادشاه آشور نم افتد، اما شما نباید

حرف او را باور کنید. ۱۶به سخنان او گوش ندهید، زیرا پادشاه آشور چنین م گوید: با

من صل کنید از شهر بیرون آئید و تسلیم شوید، آناه همۀ شما از تاک تان انور

۵۸ / ۱۱۲
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


بچینید و از انجیر تان بخورید و از چشمۀ تان بنوشید ۱۷تا وقتیه من بیایم و شما را به

ی کشور دیر که مثل کشور خود تان پر از غله، شراب، نان و تاکهای انور است،

ببرم. ۱۸نذارید که حزقیا شما را گمراه سازد و بوید که خداوند شما را نجات م دهد.

آیا تا به حال خدایانِ کشورهای دیر توانسته اند که خود را از چن پادشاه آشور

برهانند؟ ۱۹خدایانِ شهرهای حمات، اَرفاد و سفرایم کجا هستند؟ آیا توانستند سامره را

از خدایان این شهرها توانستند کشور خود را از چن نجات بدهند؟ ۲۰کدامی

پادشاه ما آزاد سازد تا خداوند شما بتواند اورشلیم را نجات بدهد؟»

۲۱کسان که بر سر دیوار بودند، چیزی نفتند، زیرا پادشاه امر کرده بود که خاموش

باشند. ۲۲بعد الیاقیم، شبنا و یوآخ لباسهای خود را پاره کرده پیش حزقیا رفتند و آنچه را

ربشاق گفته بود برایش بیان کردند.

حزقیا با اشعیا مشورت م کند
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹: ۱ ـ ۷)

۳۷ ۱چون حزقیا پادشاه این خبر را شنید، یخن خود را پاره کرد، نمد پوشید و به
عبادتاه خداوند رفت. ۲بعد به الیاقیم ناظم دربار، شبنای منش و کاهنان ریش سفید

گفت که نمد پوشیده پیش اشعیای نب، پسر آموص بروند ۳و به او بویند که حزقیا

چنین م گوید: «امروز روز مصیبت است و ما مجازات و توهین م شویم. حال ما به

وض زن م ماند که وقت زایمانش رسیده است، اما قدرت زائیدن را ندارد. ۴شاید

خداوند، خدای تو سخنان توهین آمیز ربشاق، نمایندۀ پادشاه آشور را که به خدای زنده

گفته است، بشنود و او را جزا بدهد. پس برای بازماندگان مردم ما دعا کن.»

۵وقت فرستادگان حزقیا پیش اشعیا آمدند، ۶اشعیا به آن ها گفت: «به آقای تان بوئید

که خداوند چنین م فرماید: از حرفهای ناسزائ که به من زد، نترسید. ۷خودم کاری

م کنم که او با شنیدن خبری به کشور خود برگردد و در همانجا بقتل برسد.»
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آشوریان باز تهدید م کنند
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹: ۸ ـ ۱۹)

۸سردار آشوری به وطن خود برگشت و دریافت که پادشاه آشور از الکیش برای جن به

لبنَه رفته است، ۹زیرا به او خبر رسیده بود که ترهاقَه، پادشاه حبشه برای جن او آمده

است. با شنیدن این خبر نامه ای به این مضمون برای حزقیا، پادشاه یهودا فرستاد:

۱۰«آن خدائ که تو به او توکل داری اگر به تو بوید که پادشاه آشور اورشلیم را تسخیر

نم کند، فریب حرفِ او را نخوری. ۱۱خودت شنیدی که پادشاه آشور با کشورهای دیر

چه کرد. همه را بل از بین برد. پس آیا تو م توان نجات یاب؟ ۱۲آیا خدایان مردمان

جوزان، حاران، رِزِف و خدای مردم عدن که در تلسار زندگ م کنند و به دست پدران

من هالک شدند، توانستند آن ها را برهانند؟ ۱۳آیا م دان که پادشاهان حمات، اَرفاد،

سفرایم، هین و عوا به چه سرنوشت گرفتار شدند؟»

۱۴حزقیا نامه را از فرستادگان سناخریب گرفت و خواند. بعد نامه را گرفته و به عبادتاه

رفت و آنرا در حضور خداوند پهن نمود. ۱۵و این چنین دعا کرد: ۱۶«ای خداوند

متعال، خدای اسرائیل که بر تخت خود باالی فرشتان نشسته ای، تو خدای یتا و

خدای تمام سلطنت های روی زمین هست. تو آسمان و زمین را آفریدی. ۱۷خداوندا، به

حرف من گوش بده، چشمانت را باز کن و ببین و بشنو که سناخریب چه م گوید. او

پیام توهین آمیزی برای خدای زنده فرستاده است. ۱۸خداوندا، البته پادشاهان آشوری

تمام آن اقوام را از بین برده، سرزمین شان را ویران کرده ۱۹و خدایان شان را در آتش

افنده اند. چون آن ها خدا نبودند و با دست انسان از چوب و سن ساخته شده بودند،

همه از بین رفتند. ۲۰پس حاال ای خداوند، خدای ما، ما را از دست او نجات بخش تا

«.تمام ملتهای روی زمین بدانند که تنها تو خداوند هست

پیام اشعیا به حزقیا
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(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹: ۲۰ ـ ۳۷)

۲۱بعد اشعیا، پسر آموص این پیام را برای حزقیا فرستاد: «خداوند، خدای اسرائیل

م فرماید: دعایت را در مورد سناخریب، پادشاه آشور شنیدم. ۲۲جواب من اینست:

دختر سهیون به تو م خندد و دختر اورشلیم ترا مسخره م کند. ۲۳آیا م دان که چه

کس را توهین نمودی، به چه کس ناسزا گفت و به روی چه کس آوازت را بلند کردی؟

به خدای مقدس اسرائیل! ۲۴تو خادمانت را فرستادی تا به من اهانت کنند و گفت که با

عراده هایت قله های کوههای اطراف لبنان را تسخیر نموده ای، بلندترین و بهترین

درختان سرو و صنوبر آنرا قط کرده ای و به عمیقترین جنلهای آنجا پا گذاشته ای.

۲۵تو الف م زن که چاهها کنده ای و آب آن ها را نوشیده ای و کف پایت دریاهای

مصر را خش ساخته است.

۲۶آیا نشنیده ای که من مدتها پیش وقوع این حوادث را مقدر کرده بودم و حاال همه را

انجام م دهم که تو آن شهرهای مستحم را به تودۀ خاک تبدیل نمائ؟ ۲۷مردمان که

در آن شهرها زندگ م کردند تاب مقاومت را در مقابل تو نداشتند و مانند علف صحرا

و سبزه های نورس که در زیر شعاع سوزان آفتاب پیش از نمو کردن خش و پژمرده

م شوند، وحشتزده و بیچاره شدند.

۲۸من نشست و برخاست و دخول و خروج ترا م بینم و م دانم که چقدر باالی من

خشمین هست. ۲۹بخاطر همین خشم و غرورت، من بر بین تو مهار و در دهان تو

لام م گذارم و ترا از راه که آمده ای باز م گردانم.»

۳۰بعد اشعیا به حزقیا گفت: «ثبوت وقوع این حوادث اینست: امسال و سال آینده از

غلۀ خودرو م خورید. در سال سوم خود شما م کارید و درو م کنید و تاکستان غرس

نموده از میوۀ آن م خورید. ۳۱بازماندگان یهودا دوباره در سرزمین خود عمیقاً به پائین

ریشه دوانیده و در باال ثمر م دهند، ۳۲زیرا بقیه ای از اورشلیم و رستاران از کوه

سهیون بیرون خواهند آمد و غیرت خداوند قادر مطلق چنین خواهد کرد.
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شود و حت فرماید: «او به این شهر وارد نم ۳۳خداوند در مورد پادشاه آشور چنین م

ی تیر هم بسویش رها نم کند. هیچی از عساکر او سپر به دست گرفته در برابر آن

نم ایستد و هی سنری به دور شهر آباد نم شود. ۳۴از همان راه که آمده است

بر م گردد. باز م گویم که سناخریب به این شهر داخل نم شود. ۳۵زیرا من بخاطر خود

و بخاطر بنده ام، داود از این شهر دفاع م کنم و آنرا نجات م دهم.»»

شست سناخریب و مرگ او

۳۶آناه فرشتۀ خداوند یصد و هشتاد و پن هزار نفر از عساکر آشوری را بقتل رساند

و تا فردای آن روز اجساد آن ها در همه جا پراگنده شدند. ۳۷بنابران، سناخریب، پادشاه

آشور آنجا را ترک کرد و به وطن خود برگشت و در نینوا ساکن شد. ۳۸هنام که در

معبد خدای خود، نسروک عبادت م کرد، پسرانش اَدرمل و شرازِر او را با شمشیر

کشتند و به سرزمین ارارات فرار کردند و ی پسر دیر او آسرحدون، جانشینش شد.

بیماری و شفای حزقیا
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۰: ۱ ـ ۱۱؛ دوم تواری ۳۲: ۲۴ ـ ۲۶)

۳۸ ۱در آن روزها حزقیا سخت مریض شد و نزدی به مردن بود. اشعیای نب، پسر
آموص به دیدن او آمد و به او گفت: «خداوند چنین م فرماید: خانه ات را سر براه کن،

زیرا به زودی م میری و از این مرض شفا نم یاب.» ۲آناه حزقیا رو بطرف دیوار

نموده پیش خداوند دعا کرد و گفت: ۳«خداوندا، بیاد آور که من با وفاداری و دل

صاف در راه تو گام برداشته ام و اعمال من مطابق رضای تو بوده اند.» حزقیا این را

گفت و زار زار گریه کرد.

۴بار دیر از جانب خدا برای اشعیا وح آمد و فرمود: ۵«برو پیش حزقیا و به او بو

که خداوند، خدای جدت داود، دعایت را شنید و اشهائ را که ریخت دید، بنابران،
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پانزده سال دیر بر سالهای عمرت م افزاید. ۶ترا از دست پادشاه آشور م رهاند و از

این شهر دفاع م کند.»

۷اشعیا گفت: «برای ثبوت اینه خداوند چنین وعده را داده است این عالمت را به تو

م دهد ۸که او سایۀ آفتاب را بر زینۀ آحاز ده پله به عقب بر م گرداند.» پس سایۀ آفتاب

که ده پله پائین رفته بود، ده پله به عقب برگشت.

۹بعد از آنه حزقیا از بیماری شفا یافت این قصیده را سرود:

۱۰«فر م کردم که در عنفوان جوان به گور م روم و از بقیۀ سالهای عمرم محروم

م شوم.

۱۱فر م کردم که در دنیای زندگان دیدار خداوند نصیبم نم شود و در این جهان

روی انسان را نم بینم.

۱۲مثل خیمۀ چوپانها که جم م گردد و مانند پارچه ای که از دستاه بافندگ بریده

م شود، رشتۀ حیاتم قط م گردد و زندگ ام خاتمه م یابد.

۱۳مثل اینه شیری استخوانهایم را م شند شب تا به صب برای کم ناله و فریاد

من جاری است و فر م کنم که خدا به زندگ ام خاتمه م دهد.

۱۴آوازم بسخت شنیده م شود. همچون فاخته ناله م کنم و چشمانم ضعیف شده

است. خداوندا، مشلم را حل کن و در پناه خود ناهم دار!

هائ ۱۵اما چه چاره دارم؟ زیرا خدا این کار را در حق من کرده است. بخاطر سخت

که کشیده ام، خواب از چشمانم پریده است.

۱۶خداوندا، من مطابق رضای تو زندگ م کنم، زیرا رضامندی تو به من حیات
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م بخشد. پس صحتم را اعاده فرما و به من عمر دوباره عطا کن.

۱۷م دانم همه سخت هائ را که کشیده ام به نف من بوده است، زیرا تو زندگ مرا

حفظ کردی، مرا از هالکت نجات دادی و از گناهان من چشم پوشیدی.

۱۸مردگان نم توانند از تو سپاسزار باشند و یا ترا تمجید کنند، زیرا آن ها دیر

امیدی ندارند و به وفاداری تو اعتماد نم کنند.

۱۹کسان که زنده اند از تو شرگزارند، مثلیه من امروز ترا سپاس م گویم. پدران به

.گویند که تو چقدر وفادار هست فرزندان خود م

۲۰خداوند مرا نجات داده است. پس سرودهای سپاسزاری را در تمام عمر خود در

عبادتاه او م سرایم.»

۲۱اشعیا به پادشاه گفته بود که مقداری انجیر را بیرد و آنرا کوبیده بر دمل بذارد و

آناه شفا م یابد. ۲۲حزقیا پادشاه پرسید: «عالمت که بتوانم به عبادتاه بروم

چیست؟»

نمایندگان بابل
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۰: ۱۲ ـ ۱۹)

۳۹ ۱در همان زمان مردوک بلدان (پسر بلدان) پادشاه بابل نمایندگان خود را همراه
با نامه و تحفه ای پیش حزقیا فرستاد، زیرا شنیده بود که از ی بیماری سخت شفا یافته

است. ۲حزقیا از آن ها پذیرائ شایان کرد و آن ها را به قصر سلطنت برد و خزانه های

طال و نقره، عطریات، و روغنهای خوشبو و همچنین اسلحه خانۀ خود را با همه

چیزهائ که در کشورش یافت م شد به آن ها نشان داد و هی چیزی را از آن ها پنهان

نرد. ۳آناه اشعیای نب پیش حزقیا آمد و پرسید: «این مردان چه م گفتند و از کجا
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آمده اند؟» حزقیا پادشاه جواب داد: «آن ها از ی سرزمین دور، از بابل آمده اند.»

۴اشعیا سوال کرد: «آن ها در قصر تو چه دیدند؟» حزقیا گفت: «هر چیزی که در قصر

من و در خزاین بود به آن ها نشان دادم.»

۵آناه اشعیا به حزقیا گفت: «به این کالم خداوند متعال گوش بده که م فرماید: ۶روزی

م رسد که همه چیزی که در قصرت داری و آنچه را که پدرانت ذخیره کرده اند به بابل

برده م شود و هی چیزی برایت باق نم ماند. ۷بعض از پسرانت را هم به اسارت

م برند و از آن ها در قصر پادشاه بابل بعنوان خواجه سرا کار م گیرند.» ۸حزقیا فهمید تا

زمان که او زنده است صل و امنیت برقرار خواهد بود و گفت: «آنچه خداوند فرمود،

نیو و بجا است.»

سخنان امید بخش

۴۰ ۱خداوند شما م فرماید: «تسل بدهید! قوم برگزیدۀ مرا تسل بدهید! ۲مردم
اورشلیم را دلرم سازید و به آن ها بوئید که به رنجهای شان خاتمه داده و گناهان شان

را بخشیده ام و آن ها را دو چندِ گناه شان جزا داده ام.»

۳صدائ فریاد م زند: «راه را در بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید و راه خدای ما

را در صحرا صاف سازید. ۴دره ها را پر کنید و کوهها و تپه ها را هموار نمائید. راههای

ک را راست سازید و جاهای ناهموار را هموار کنید. ۵جالل خداوند آشار م شود و

همه مردم یجا آنرا مشاهده م کنند، زیرا خداوند چنین فرموده است.»

۶صدا بار دیر م گوید: «با آواز بلند بو!» پرسیدم: «چه بویم؟» گفت: «بو که

انسانها همه مانند گیاه هستند، زیبائ آن ها مثل عمر گل ناپایدار است. ۷وقت خداوند

باد را بفرستد، گیاه خش و گل پژمرده م شود. بل، انسان همچون گیاه است. ۸گیاه

خش و گل پژمرده م شود، اما کالم خدای ما ابدی و جاودان است.»
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۹ای سهیون، بر فراز کوه بلند برو. از آنجا مژده بده و ای اورشلیم مژده ات را بدون ترس

با تمام قوت به آواز بلند اعالم کن! به شهرهای یهودا بو: «خدای تان م آید.»

۱۰ببینید، خداوند متعال م آید و با قدرت بازوی خود حومت م کند و مردم را مطابق

اعمال شان پاداش یا جزا م دهد. ۱۱او مثل چوپان گلۀ خود را م چراند، بره های خود

را در آغوش م گیرد و مادرهای شان را با مهربان هدایت م کند.

خدای ب مانند اسرائیل

۱۲آیا کس م تواند آب های اوقیانوس را با کف دست خود پیمانه کند یا آسمان را با

بِلست خود اندازه نماید؟ آیا کس م تواند خاک زمین را در قپان بریزد یا کوهها و

تپه ها را در ترازو وزن کند؟ ۱۳آیا کس م تواند به خداوند بوید که چه بند یا مشاور

و معلم او باشد؟ ۱۴آیا خدا از کس مشورت خواسته است که به او دانش بیاموزد یا راه

راست را بنماید و یا فهم و حمت را به او تعلیم بدهد؟

۱۵تمام اقوام جهان پیش خداوند مثل قطرۀ آب در سطل و مانند غبار در ترازو هستند. و

دارد. ۱۶تمام حیوانات لبنان جهت قربان جزیره ها را همچون گردِ خاک به هوا بر م

سوختن برای خدا کاف نیست و همه جنلهای لبنان برای هیزم قربان کفایت نم کند.

۱۷همۀ مردم جهان پیش او هی هستند و ناچیز بشمار م آیند.

۱۸پس با چه کس م توان خدا را تشبیه کرد و چونه او را توصیف نمود؟ ۱۹آیا

م توان او را با ی بت مقایسه کرد؟ با بت که ساختۀ دست بشر و زرگر آنرا با طال

برای ساختن بت درخت پوشانیده و زنجیر نقره ای به گردنش آویخته است؟ ۲۰شخص

را انتخاب م کند که چوب آن با دوام باشد و آنرا به دست صنعتر ماهری م دهد تا از

آن، ی بت ثابت و محم برایش بسازد، اما هی چیزی بغیر از خدا ثابت و پا برجا

نیست.

۲۱آیا به شما معلوم نیست و نشنیده اید و از ابتدا کس به شما خبر نداده است و
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نفهمیده اید که دنیا چطور بوجود آمده است؟ ۲۲خدا بر فراز کرۀ زمین نشسته است و

ساکنین آن در نظر او مثل مل هستند. او آسمان ها را مانند پرده ای پهن م کند و از

آن ها برای سونت خود خیمه م سازد. ۲۳رهبران مقتدر را از هست ساقط م کند و

حمفرمایان روی زمین را از بین م برد ۲۴آن ها تازه کاشته شده و هنوز ریشه

ندوانیده اند که خدا بر آن ها م دمد و آن ها را پژمرده م سازد و مانند کاه در برابر باد

پراگنده م شوند.

۲۵خدای مقدس م فرماید: «پس مرا با چه کس مقایسه م کنید؟ چه کس م تواند با

من برابری نماید؟» ۲۶به آسمان ناه کنید. این ستارگان را که م بینید چه کس بوجود

آورده است؟ کیست که تعداد آن ها را بشمارد و همه را بنام بشناسد؟ خدا با قدرت

عظیم و نیروی عجیب خود نم گذارد که هیچدام آن ها گم شود.

۲۷پس ای یعقوب چرا فر م کن و ای اسرائیل، چرا م گوئ: «خدا از رنجهای من

ب خبر است و به حق من توجه ندارد؟» ۲۸آیا ندانسته و نشنیده اید که خداوند، خدای

کس شود و هی ابدی و آفرینندۀ تمام عالم است. او هرگز درمانده و خسته نم

نم تواند به عمق افار او پ برد. ۲۹او به ضعیفان نیرو م بخشد و به مردم ناتوان

قدرت عطا م کند. ۳۰حت جوانان هم خسته م شوند و دالوران از پا م افتند، ۳۱اما

آنهای که منتظر خداوند م باشند، نیروی تازه خواهند یافت. آن ها مانند عقاب بال

م گشایند. م دوند و خسته نم شوند، راه م روند و از پا نم افتند.

مددگار اسرائیل

۴۱ ۱خدا م گوید: «ای جزیره ها خاموش باشید و به من گوش بدهید! بذارید مردم
نیروی تازه بیابند. نزدی بیایند و حرف بزنند و دعوای خود را به محمه ارائه کنند.

آناه به اتفاق هم رأی م دهیم که حق بجانب کیست.
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۲چه کس آن مرد فات را از مشرق زمین آورد که به هر جائ که م رود، مردم را مغلوب

م سازد و پادشاهان را سرکوب م کند. با شمشیر خود آن ها را مانند گَرد به زمین

م ریزد و با کمان خود چون پرِ کاه پراگنده م سازد. ۳آن ها را تا جاهای دور که پیش از

آن پایش نرسیده بود، تعقیب م کند و ب خطر پیش م رود. ۴چه کس چنین کارها را

کرده است؟ چه کس سرنوشت مردم را نسل اندر نسل تعیین نموده است؟ من هستم،

خداوند که خدای ازل و ابدی هستم.

۵مردمان جزیره ها و سرزمینهای دوردست چون کارهای مرا دیدند، از ترس لرزیدند و

هم با هم جم شده آمدند. ۶یدیر را کم و تشویق م نمایند. ۷نجار و زرگر و

آهنر با هم یجا کار م کنند و اجزای بت را بهم وصل کرده آنرا با می ثابت و استوار

م سازند.

۸اما تو ای اسرائیل، بندۀ من، و تو ای یعقوب، برگزیدۀ من و ذُریت دوست من،

ابراهیم، ۹من ترا از دورترین نقاط جهان فرا خواندم و گفتم: «تو بندۀ من هست، من ترا

برگزیدم و ترکت نم کنم.» ۱۰نترس، زیرا من با تو هستم. هراسان نباش، چون من

خدای تو ام. من به تو نیرو م بخشم و کمت م کنم و از تو حمایت کرده نجاتت

م دهم.

۱۱کسان که بر تو خشمین هستند، خجل و رسوا م شوند و آنهائ که مخالف تو اند،

نیست و نابود م گردند. ۱۲همۀ کسان که با تو جن و دعوا دارند، از بین م روند و

دیر روی شان را نم بین. ۱۳زیرا من خداوند، خدای تو دست راستت را م گیرم و

م گویم: نترس، من به تو کم م کنم.»

ول ،و ضعیف هست فرماید: «ای یعقوب و ای اسرائیل، اگرچه کوچ ۱۴خداوند م

نترس، زیرا من، خدای قدوس اسرائیل، خداوند تو، مددگار تو و نجات بخشای تو

هستم. ۱۵من ترا ی خرمن کوب با دندانه های تیز و نو م سازم، تا کوهها را خُرد و

هموار کن و تپه ها را مانند کاه پاشان سازی. ۱۶تو آن ها را به هوا م افشان و باد آن ها
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را پراگنده م سازد. آناه از من که خداوند و قدوس اسرائیل هستم، خوشحال م شوی

.کن و به من فخر م

مردمان فقیر و محتاج به جستجوی آب بروند و نیابند و زبان شان از تشن ۱۷وقت

خش شود، من که خداوند هستم، دعای شان را اجابت م کنم. خدای اسرائیل هستم

و آن ها را ترک نم کنم. ۱۸بر تپه های خش برای آن ها رودها را جاری م سازم، در

میان دره ها چشمه های آب را باز م کنم، بیابان را به حوض آب تبدیل م نمایم و

زمینهای خش را چشمه سار م سازم. ۱۹در بیابان درختان سرو آزاد، اکاس و زیتون و

در صحرا شمشاد، صنوبر، کاج و چنار م رویانم، ۲۰تا همه ببینند و در این باره تفر و

تأمل کنند و بدانند که دست قدرت خداوند، قدوس اسرائیل اینها را آفریده است.»

خدا قادر است آینده را پیشوئ کند

۲۱خداوند، پادشاه یعقوب م فرماید: «بذارید خدایان اقوام دیر دعوای خود را اقامه

کنند و دالیل قوی خود را ارائه دارند. ۲۲بذارید بیایند و آنچه را که در گذشته اتفاق

افتاده است، برای ما بیان کنند، و از آینده به ما خبر بدهند تا بدانیم که چه وقت همۀ

اینها رخ م دهند. ۲۳بل، برای ما پیش بین کنند تا ما بدانیم که آن ها واقعاً خدا هستند.

کاری کنند، خوب یا بد، تا ما بترسیم و وحشت کنیم. ۲۴اما آن ها هی چیزی نیستند و

هی کاری کرده نم توانند و هر کس که آن ها را برگزیند، کار بیهوده ای م کند.

۲۵من شخص را از شرق انتخاب کرده ام. او از شمال حمله م کند و خداوند او را بنام

م خواند و پادشاهان را مانند گل کوزه گر پایمال م کند. ۲۶آیا کس پیشوئ کرده است

که این واقعات رخ م دهد تا ما یقین کنیم که او راست م گوید. اما هی کس در این

باره حرف نزده و چیزی را اعالم نرده و کس هم چیزی نشنیده است. ۲۷من اولین

کس بودم که به سهیون خبر آوردم و به اورشلیم مژده دهنده ای بخشیدم. ۲۸اما در میان

خدایان کس را نیافتم که مشوره ای داده بتواند و یا به سوال من جواب بدهد. ۲۹همۀ
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این خدایان، بتهای ب جان هستند. از دست شان چیزی بر نم آید و اجسام ضعیف و

ناتوان اند.

بندۀ خداوند

۴۲ ۱اینست بندۀ من که از او حمایت م کنم. او برگزیدۀ من است و از او خوشنود و
راض هستم. او را از روح خود پر کرده ام تا انصاف و عدالت را برای اقوام جهان

بیاورد. ۲او فریاد نم زند و صدای خود را بلند نم کند و در جاده ها آوازش شنیده

نم شود. ۳نَ خم شده را نم شند و شعلۀ ضعیف را خاموش نم سازد. او عدالت

دایم را برقرار م کند. ۴مأیوس و دلسرد نم شود و عدالت را در روی زمین منتشر

م سازد و مردم کشورهای دوردست منتظرند تا تعلیمات او را بشنوند.»

۵خدا، خداوندی که آسمان ها را آفرید و پهن کرد، زمین و هر چیزی را که در آن است

بوجود آورد و به مردم که بروی آن زندگ م کنند، روح و حیات م بخشد، به بندۀ

خود چنین م فرماید: ۶«من که خداوند هستم، ترا به عدالت خوانده ام و به تو قدرت

داده ام تا عدالت را در روی زمین برقرار سازی و بوسیلۀ تو با تمام اقوام جهان پیمان

،کن سازم. ۷تو چشمان کورها را باز م بندم و ترا نور و پیشوای مردم دنیا م م

.ده نجات م و تاری محبوسین را از زندانهای تن

۸من خداوند هستم و نام من همین است. از جالل خود به هی کس نم دهم و بتها را

در ستایش خود شری نم کنم. ۹آنچه را که پیشوئ کرده بودم، صورت گرفت و

حاال از وقای تازه و نَو، قبل از آنه اتفاق بیفتد، به شما خبر م دهم.»

سرود ستایش

۱۰ای جزیره ها و ای کسان که در آن ها زندگ م کنید، از اقصای زمین در وصف
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خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسان که در آن سفر م کنید و ای همه

چیزهائ که در آن هستید، او را بستائید. ۱۱صحرا و خانه هایش، ساکنین قیدار و

باشندگان سال از قله های کوهها سرود خوش را سر دهند. ۱۲مردم که در کشورهای

دور هستند، جالل خداوند را بیان کنند و او را بستایند. ۱۳خداوند همچون جناوری

توانا به جن خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان م دهد.

خدا به قوم برگزیدۀ خود وعدۀ کم م دهد

۱۴خداوند م فرماید: «برای ی مدت طوالن خاموش ماندم و از خشم خود جلوگیری

کردم، اما حاال مثل زن که در وقت زایمان درد م کشد، فریاد بر م آورم. ۱۵کوهها و

تپه ها را هموار م کنم، نباتات را از بین م برم، دریاها و جویها را خش م سازم.

۱۶نابینایان را به راه که نرفته اند، هدایت م کنم و به طریق که نم شناسند، رهبری

م نمایم. تاری ای پیشروی شان را به روشن تبدیل م کنم. راههای ک آن ها را راست

م سازم. من همۀ این کارها را برای شان اجرا نموده آن ها را ترک نم کنم. ۱۷آنهائ که

بر بتهای تراشیده و مجسمه های ریخته شده اعتماد م کنند و آن ها را خدای خود

م خوانند، خجل و سرافنده م شوند.»

قوم اسرائیل عبرت نم گیرد

رید و ببینید! ۱۹هیفرماید: «ای مردم کر، بشنوید! شما ای کورها بن ۱۸خداوند م

کس مثل بندۀ من کور نیست و هی شخص مانند رسول که من فرستادم، کر نیست.

۲۰شما ای قوم اسرائیل، به آنچه که دیدید، اعتنائ نردید و آنچه را که شنیدید، برای

تان ب تفاوت بود.»

۲۱خداوند خواست که عدالت خود را به مردم نشان بدهد، بنابران، برای راهنمائ ایشان

قوانین خود را به آن ها داد تا از آن ها پیروی کنند و آن ها را محترم بشمارند، ۲۲اما این
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قوم توجه نردند، لهذا غارت و تاراج شدند، در حفره ها و سیاه چالها زندان هستند.

آن ها غارت شدند، ول کس به داد شان نرسید و تاراج شدند، اما کس نبود به آن ها

کم کند.

۲۳آیا در بین شما کس هست که به این سخنان گوش بدهد و توجه کند و پند بیرد؟

۲۴چه کس اجازه داد که اسرائیل غارت و یعقوب تاراج شود؟ آیا همان خداوند نبود که

در برابر او گناه کردند، در راه او قدم برنداشتند و از احام او پیروی ننمودند؟

۲۵بنابران، این مردم مورد خشم شدید او قرار گرفتند، زیان و ضرر جن را دیدند، اما

آن ها بازهم عبرت نرفتند.

وعدۀ نجات و حمایت

۴۳ ۱خداوند که آفرینندۀ تو ای یعقوب و صان تو ای اسرائیل است، چنین
م فرماید: «نترس، زیرا که من ترا فدیه دادم. من ترا به نام خوانده ام و تو متعلق به من

هست. ۲وقت از آب های عمیق بذری، من همراه تو م باشم و هنام که از دریاها

عبور کن، از غرق شدن نجاتت م دهم و اگر در میان آتش قدم بذاری، شعله هایش

ترا نم سوزاند، ۳زیرا من خداوند، قدوس اسرائیل، نجات دهندۀ تو هستم. من مصر،

،و محترم و عزیز هست سازم. ۴تو برای من گرام حبشه و سبا را فدای آزادی تو م

بنابران، آن اقوام را فدای تو م کنم. ۵نترس، زیرا من همراه تو هستم. فرزندانت را از

شرق و غرب جم م کنم ۶و به کشورهای شمال و جنوب م گویم که همه پسران و

دخترانم را در هر جائ که باشند، به وطن شان بفرستند. ۷همه کسان که بنام من یاد

م شوند، م آیند، چونه من آن ها را برای جالل خود آفریده و مصور نموده ام.»

اسرائیل گواه خداوند است

۸آنهائ را که چشم دارند، ول نم بینند و گوش دارند، اما نم شنوند، بیاورید! ۹همۀ
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اقوام را جم کنید و از آن ها بپرسید که کدامی از خدایان شان م تواند از آینده خبر

بدهند و کدامی از آن ها توانسته اند این واقعات را پیشوئ کنند. بذارید بیایند و

گواه بدهند و حقیقت ادعای خود را ثابت سازند.

۱۰خداوند م فرماید: «شما ای قوم اسرائیل، شاهدان و بندگان من هستید. من شما را

برگزیدم تا مرا بشناسید و به من ایمان داشته باشید و بدانید که من خدای یتا هستم و

خدای دیر هرگز وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت. ۱۱من، تنها من خداوند هستم

و بجز من نجات دهندۀ دیر نیست. ۱۲شما خود تان م دانید که خدای دیری نبود تا

به داد شما برسد، من بودم که از آینده خبر دادم و برای نجات شما آمدم. ۱۳من خدا

یابد و هی تواند از دست من رهائ نم کس باشم. هی هستم و همیشه هم خدا م

کس قادر نیست که مان کارهای من شود.»

فرار از بابل

۱۴خداوند، خدای نجات بخشای شما، قدوس اسرائیل چنین م فرماید: «بخاطر نجات

شما لشری را به بابل فرستادم تا شهرهای آنجا را خراب کرده فریاد خوش کلدانیان به

غم و ماتم تبدیل شود. ۱۵من خداوند، خدای مقدس و خالق و پادشاه اسرائیل هستم.»

۱۶خداوند که راه در بحر باز کرد و آب های خروشان را به کنار زد، چنین م فرماید:

۱۷«لشر بزرگ مصر را با عراده ها و اسپهای شان از کشور بیرون آوردم تا در امواج

متالطم بحر غرق شوند و چراغ حیات شان خاموش گردد.» ۱۸«گذشته را فراموش کنید

و به آن نیندیشید، ۱۹زیرا من چیز تازه ای بوجود م آورم که همین حاال به ظهور م رسد

و شما آنرا م بینید. در بیابان راه باز م کنم و نهرهائ را در آن جاری م سازم.

۲۰حیوانات وحش، شغاالن و شترمرغها کارهای مرا تمجید م کنند. در بیابان چشمه ها

را جاری ساخته آنرا سیراب م کنم و به قوم برگزیدۀ خود، ۲۱یعن قوم را که برای خود

آفریده ام، آب م دهم تا مرا ستایش کنند.
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گناۀ اسرائیل

۲۲اما ای اسرائیل، تو از من خسته شدی و مرا نپرستیدی. ۲۳برای من گوسفندی را جهت

قربان سوختن نیاوردی و با قربان هایت مرا احترام نردی. من بزور از تو نخواستم که

برایم هدیه بیاوری و یا با دود کردن خوشبوئ باری بر دوشت بنهم. ۲۴برای من

خوشبوئ نخریدی و با تقدیم چرب قربان خوشنودم نردی، ول با گناهانت مرا خسته

نمودی و با خطاهایت مرا بتن آوردی.

۲۵من آن خدائ هستم که بخاطر خودم خطاهای ترا م بخشم و گناهانت را بیاد

.داری، بیا آنرا ارائه کن و ثابت نما که حق بجانب هست آورم. ۲۶اگر با من دعوائ نم

۲۷اولین اجداد تو خطا کردند و رهبرانت در برابر من گناه ورزیدند، ۲۸بنابران، من

کاهنانت را ب حرمت ساختم و ترا به مصیبت گرفتار کردم و رسوا نمودم.»

خدا اسرائیل را برکت م دهد

۴۴ ۱خداوند م فرماید: «ای بندۀ من یعقوب و ای اسرائیل قوم برگزیدۀ من، گوش
بده! ۲من خالق تو هستم و ترا در رحم مادر پرورش دادم و کم کردم. ای بندۀ من

یعقوب، تو قوم عزیز و برگزیدۀ من هست، ترس را به دلت راه مده، ۳زیرا من زمین تشنه

را سیراب م کنم و در کشتزارهای خش نهرهای آب را جاری م سازم. روح خود را

بر اوالده ات م ریزم و فرزندانت را از برکت خود برخوردار م کنم. ۴آن ها مانند

کنند. ۵ی شوند و نمو م سبزه های آبیاری شده و درختانِ بیدِ کنار دریا سبز م

کند. بعض ری خود را بنام یعقوب یاد مگوید: «من متعلق به خداوند هستم.» دی م

نام خداوند را بر دست خود م نویسند و برخ خود را اسرائیل م نامند.»

۶خداوند قادر مطلق، پادشاه و نجات بخشای اسرائیل چنین م فرماید: «من اول و آخر

هستم. بغیر از من خدای دیری وجود ندارد ۷و مثل و مانند من کس نیست. اگر است،
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اعالم کند. آیا م تواند کارهائ را که من تا به حال کرده ام، انجام بدهد؟ آیا مثل من

م تواند آینده را پیشوئ کند؟ ۸نترس و هراس نن! آنچه را که م بایست اتفاق

بیفتد، از اول به شما گفتم و شما شاهدان من هستید. آیا بغیر از من خدای دیری

هست؟ نه، من صخرۀ دیری و خدای دیری را نم شناسم.»

بت پرست حماقت است

۹آنهائ که بت م سازند جاهل هستند و به چیزهائ دل م بندند که فایده ای برای شان

ندارد. آنهائ که این بتها را م پرستند، نه م بینند و نه م فهمند و در نتیجه، خجل و

شرمنده م شوند. ۱۰کس که با دست خود برای خود خدائ م سازد چه سودی دارد و

چه کم برایش م کند؟ ۱۱همه کسان که بت م پرستند خجل م شوند و آنهائ که

بت م سازند خود انسان بیش نیستند، پس بذارید در حضور خدا بایستند تا وحشت

کنند و سرافنده شوند.

۱۲آهنر آهن را از کوره م گیرد و با ابزار و نیروی بازوی خود به آن شل م دهد. در

وقت کار گرسنه م شود و قوت خود را از دست م دهد و از تشن از حال م رود.

۱۳نجار ته چوب را گرفته آنرا اندازه م کند و با قلم صورت را م کشد. بعد با رنده و

تیشه بت به شل و زیبائ انسان م سازد و آنرا در خانۀ خود قرار م دهد. ۱۴درخت

سرو یا صنوبر و یا بلوط را از جنل قط م کند و برای کار خود از چوب آن استفاده

م نماید. یا درخت شمشاد را م کارد تا در زیر باران نمو کند. ۱۵قسمت از چوب

درخت را گرفته از آن بحیث هیزم برای گرم کردن خود و برای پخت و پز کار م گیرد.

از ی حصۀ آن خدائ م سازد و آنرا م پرستد و با همان چوب بت م تراشد و در

برابر آن سجده م کند. ۱۶ی قسمت چوب را م سوزاند و باالی آن گوشت را کباب

م کند، غذا م پزد و شم خود را سیر م سازد. ی قسمت دیر آنرا آتش نموده خود

را گرم م کند و م گوید: «واه واه، گرم آتش را حس م کنم و چه خوب گرم شدم!»

۱۷از باقیماندۀ چوب برای خود خدائ م سازد و در برابر آن سجده نموده آنرا پرستش
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م کند. پیش آن دعا کرده م گوید: «تو خدای من هست، مرا نجات بده!»

۱۸آن مردم فهم و شعور ندارند. چشمان و ضمیر شان در برابر حقیقت بسته اند و آن ها نه

م بینند و نه درک م کنند. ۱۹کس که بت م سازد عقل و شعور ندارد که بوید: «نیم

چوب را آتش کردم و باالی آن نان پختم و گوشت را کباب کردم و خوردم. حاال چطور

م توانم از باقیماندۀ آن برای خود بت بسازم و در برابر ی ته چوب سجده کنم؟»

۲۰کس که بت م سازد مثل اینست که با خاکستر شم خود را سیر کند. افار

احمقانه اش او را گمراه م سازد و نم داند که بتِ ساختۀ دست خودش نم تواند خدا

باشد.

خداوند آفریدگار و نجات دهنده است

۲۱«ای اسرائیل، بیاد داشته باش که تو بندۀ من هست. من ترا آفریده ام و هیچاه ترا

فراموش نم کنم. ۲۲گناهانت را مانند ابری که از آسمان محو م شود، پاک کرده ام و

خطاهایت را مثل غبار و دمۀ صبحاه زدوده ام. پس بسوی من بازگرد، زیرا بهای

آزادی ترا پرداخته ام.» ۲۳ای آسمان ها، سرود خوش را بنوازید! ای اعماق زمین، فریاد

لها و همه درختان، بسرائید، زیرا خداوند با رهائبرآورید! ای کوهها و جن شادمان

بخشیدن اسرائیل، جالل و عظمت خود را نشان داد.

۲۴خداوندِ نجات بخشای تو که ترا در رحم مادر پرورش داد، چنین م فرماید: «من

خداوند و آفریدگار همه چیز هستم. به تنهائ آسمان ها را برافراشتم و زمین را پهن کردم.

۲۵من آن خدائ هستم که کالم دروغویان را برمال م کنم و پیشوئ رماالن را باطل

م سازم. سخنان حیمان را تذیب م کنم و حمت شان را به حماقت تبدیل

م نمایم. ۲۶اما سخنان بندگان خود را تأیید م کنم و این پیشوئ رسوالن خود را

عمل م سازم که گفته اند: اورشلیم دوباره قابل سونت م شود، شهرهای یهودا بار

دیر آباد م گردند و خراب هایش ترمیم م شوند. ۲۷اگر به بحر بویم که خش گردد،
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خش م شود و همچنین آب هائ را که در آن م ریزند، خش م سازم. ۲۸در بارۀ

کوروش م گویم که من او را به رهبری برگزیده ام و هر چیزی که از او بخواهم، بجا

م آورد. او اورشلیم را دوباره آباد م کند و تهداب عبادتاه مرا م نهد.»

کوروش آلۀ دست خدا

۴۵ ۱خداوند کوروش را به پادشاه برگزید و به او قدرت و نیرو بخشید تا کشورها
را به تصرف خود درآورد و پادشاهان را از تخت شان سرنون کند. خداوند دروازه های

شهرها را برویش م گشاید و دیر بسته نم شوند. ۲خداوند به کوروش م فرماید: «من

پیشاپیش تو م روم و کوهها را هموار م کنم، دروازه های برنج را م شنم و میله های

آهن را م برم. ۳گنجهائ را که در جاهای تاری پنهان اند و ثروتهای نهفته را به تو

م دهم. بدان که من، خداوند، خدای اسرائیل ترا به نام م خوانم ۴تا به بندۀ من،

یعقوب و قوم برگزیدۀ من، اسرائیل کم نمائ. باوجودیه مرا نم شناس، من ترا به

نام خواندم.

۵من خداوند هستم و بغیر از من خدای دیری وجود ندارد. در حالیه تو مرا

نم شناس، من به تو قدرت م دهم ۶تا همۀ مردم از شرق و غرب بدانند که مانند من

انه خداوند هستم و همتا ندارم. ۷من آفرینندۀ نور و تاریری نیست. من یخدای دی

هستم. من خوب و بدی را به ظهور م رسانم و من قادر به اجرای هر کاری م باشم.

۸ای آسمان، عدالت را مثل باران بفرست و ای زمین، باز شو تا از تو آزادی و عدالت

نمو کند. من، خداوند، عامل این کارها هستم.»

خداوندِ خلقت و تاری

۹وای بحال تو ای کس که با خالق خود م جن. آیا کوزه با صان خود مخاصمه

م کند؟ آیا گل به کوزه گر م گوید: «چه م سازی؟» یا بوید: «تو مهارت نداری؟»
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۱۰وای بحال کس که به پدر و مادر خود بوید: «چرا مرا به این شل به دنیا آوردید؟»

۱۱خداوند، قدوس اسرائیل و آفرینندۀ او م فرماید: «کس حق ندارد که دربارۀ امور

آینده و فرزندانم از من سوال کند و یا بوید که من چه باید بنم. ۱۲من زمین را ساختم

و انسان را بر آن آفریدم. دست قدرت من آسمان ها را برافراشت و آفتاب، مهتاب و

ستارگان به فرمان من هستند. ۱۳من او را به عدالت برانیختم و زمینه را برایش مساعد

م گردانم تا بدون مزد یا پاداش شهر مرا آباد کند و قوم اسیر مرا آزاد سازد.» خدای قادر

مطلق این را م فرماید.

۱۴خداوند چنین م فرماید: «ثروت مصر و مال التجارۀ حبشه را به تو م بخشم و مردم

قد بلند سبا غالم تو م شوند. در غل و زنجیر در برابر تو زانو م زنند و با التماس به تو

م گویند: «خدا با تو است، به غیر او خدائ نیست.»»

.کن که خود را پنهان م هست ۱۵ای خدای اسرائیل و نجات دهنده، یقیناً خدائ

۱۶بت پرستان شرمنده و رسوا م شوند و کسان که بت م سازند، خجل و رسوا م گردند.

۱۷اما اسرائیل به نجات جاودان از جانب خداوند نجات یافته و تا ابد سرافنده و رسوا

نم شود.

۱۸خدائ که آسمان ها و زمین را بوجود آورد و استوار کرد، دنیا را ب جهت نیافرید،

بله آنرا برای سونت مخلوقات خود ساخت. او م فرماید: «من خداوند هستم و بغیر

از من خدای دیری نیست. ۱۹من در خفا سخن نم گویم و کالم من واض و روشن

است. به اوالده یعقوب وعدۀ بیجا نداده ام. من خداوند به صداقت و راست حرف

م زنم و آنچه را که حق است، بیان م کنم.»

بتها نم توانند بابل را نجات بدهند

رد هم جمبیائید و گ ها کشته نشده اید، نزدی۲۰«ای بازماندگان اقوام که در جن

شوید. آن مردم که بتهای چوب را با خود م برند و پیش خدائ که نجات داده
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نم تواند، دعا م کنند، نادان هستند. ۲۱بیائید با هم مشوره کنید و دعوای تان را ارائه

دارید. من، که خداوند و نجات دهندۀ عادل هستم و بغیر از من خدای دیری نیست،

همۀ این وقای را از مدتها قبل پیشوئ کرده بودم.

۲۲پس ای همۀ مردم روی زمین، بسوی من بازگردید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم

و خدای دیری نیست. ۲۳من به ذات خودم قسم خورده ام و به صداقت با زبان خود

شود و هر زبان در برابر من خم م گردم که هر زانوئ گفته ام و هرگز از گفتۀ خود بر نم

بنام من قسم م خورد.

۲۴مردم م گویند که عدالت و قدرت تنها متعلق به خداوند ما است. هر کس که بر من

خشمین شود، خجل و رسوا م گردد. ۲۵بوسیلۀ خداوند تمام قوم اسرائیل نجات یافته

و او را جالل م دهند.»

خدایان بابل

۴۶ ۱«بِل خم شده و نبو خمیده گردیده است. بتهای آن ها بر دوش حیوانات خسته و
ضعیف حمل م شوند. ۲اینها بتهای ضعیف اند و نم توانند پرستش کنندگان خود را که

اسیر شده اند نجات بدهند، بله خود شان هم به همان سرنوشت دچار گردیده اند.

۳ای خاندان یعقوب و ای بازماندگان قوم اسرائیل، به من گوش بدهید. من شما را از

رحم مادر بدنیا آوردم و از زمان تولد از شما مراقبت کرده ام ۴و تا دوران پیری و تا که

موهای تان سفید شوند، باز هم مراقب شما م باشم. من شما را آفریده ام و از شما

مواظبت م کنم، شما را با خود م برم و نجات م دهم.

۵با چه کس مرا شبیه و برابر م سازید و مقایسه م کنید؟ آیا کس مانند من هست؟

۶آنهائ که طال و نقره دارند، زرگر را اجیر م کنند تا برای شان خدائ بسازد و آن وقت

به سجده م افتند و آنرا پرستش م کنند. ۷آنرا بر م دارند بر شانه های خود م برند و بعد
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آنرا بر زمین قرار م دهند. آن بت در همان جا باق م ماند و از جای خود حرکت کرده

ل او را رفدهد و قادر نیست که مش پیش آن دعا کند، جواب نم تواند. اگر کس نم

سازد.

۸ای گناهاران، بیاد داشته باشید و توجه کنید ۹و چیزهائ را که در گذشته اتفاق افتاده

بودند، بخاطر بیاورید. زیرا تنها من خدا هستم و مانند ندارم. ۱۰کارهائ را که در

نمودم. هر چیزی را اراده کردم، بجا آورده شد. ۱۱شخص وئگذشته انجام دادم، پیش

را از مشرق فرا م خوانم و او مانند ی پرندۀ شاری فرود م آید و آنچه را که من

بخواهم، انجام م دهد و امر مرا بجا م آورد. ۱۲ای مردمان لجوج و خیره سر که فر

شوید، به من گوش بدهید! ۱۳من زمان آزادی شما را نزدی کنید بزودی آزاد نم م

م آورم و در مورد نجات شما تأخیر نم کنم. سهیون را نجات م دهم و اسرائیل را

سرفراز م سازم.»

سقوط بابل

۴۷ ۱خداوند م فرماید: «ای بابل، از تخت پائین شو و بر زمین روی خاک بنشین،
زیرا تو دیر آن دختر باکرۀ زیبا و لطیف نیست. ۲حاال دستاس را بیر و گندم را آرد

کن. روبند را از رو بردار، دامن به کمر زن، ساقها را برهنه کن و از دریاها بذر. ۳تو

برهنه و رسوا م شوی. من از تو انتقام م گیرم و رحم نم کنم.»

۴خدا قدوس اسرائیل که نام او خداوند قادر مطلق است، ما را نجات م دهد.

۵خداوند به بابل م فرماید: «در تاری برو و خاموش بنشین، زیرا تو دیر ملۀ

سلطنت ها خوانده نم شوی. ۶من بر قوم برگزیدۀ خود خشمین بودم و برای اینه

ردی و حتآن ها را سرزنش کنم، همه را به دست تو تسلیم کردم. اما تو بر آن ها رحم ن

بر گردن اشخاص موسفید یوغ بسیار سنین را گذاشت. ۷تو فر م کردی که برای

۸۰ / ۱۱۲
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


همیشه مله خواه بود و هی وقت به عاقبت کار نیندیشیدی.

،که در امان هست کن ر مبری و ف ۸پس ای کشوری که در عیش و عشرت بسر م

بشنو. تو در دلت م گوئ: «مثل من کس دیری نیست، بیوه نم شوم و فرزندانم را از

دست نم دهم.» ۹اما بدان که با وجود جادوگری هایت و قدرت که در افسونری

داری، در ی لحظه و در ی روز هر دو بال با تمام قدرت بر سرت م آید، یعن هم

.ده شوی و هم فرزندانت را از دست م بیوه م

۱۰تو با اعتماد کامل به شرارت خود ادامه دادی و خیال کردی که هی کس ترا

نم بیند. علم و حمت تو، ترا گمراه ساخت و در دلت گفت: «من یانه کس هستم و

شخص دیر مثل من وجود ندارد.» ۱۱اما مصیبت و بالئ را که بر سرت آمدن است،

نم توان با جادو و افسون رد کن. و ی ویران غیر منتظره که هرگز به فر آن

نبوده ای، باالیت آمدن است. ۱۲به جادوگری و کارهای سحرآمیزت که از طفولیت شیوۀ

کارت بود، ادامه بده، تا شاید در این عمل موفق شوی و دشمنانت را دچار ترس و

وحشت کن. ۱۳تو ستاره شناسان و رماالن زیادی داری که به تو مشوره م دهند و از

واقعات آینده ترا آگاه م سازند، پس از آن ها کم بطلب تا ترا نجات بخشند.

۱۴اما بدان که آن ها مثل کاه در آتش خواهند سوخت و حت قدرت آنرا نخواهند داشت

که خود را از شعله های آتش نجات بدهند، زیرا آن آتش برای شان خیل سوزنده است و

برای گرم کردن نیست. ۱۵چیزی که از دست آن ها بر م آید همین است و بس. آن ها که

از طفولیت به تو مشوره م دادند، به راه خود م روند و ترا نجات داده نم توانند.»

خدا آفریدگار و نجات بخش است

۴۸ ۱ای خاندان یعقوب که بنام اسرائیل نامیده م شوید و از اوالدۀ یهودا هستید،
بشنوید! شما به نام خداوند قسم م خورید و نام خدای اسرائیل را یاد م کنید، اما نه به
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صداقت و راست. ۲با اینهم افتخار م کنید که از اهال شهر مقدس هستید و به خدای

اسرائیل که نامش خداوند قادر مطلق است، اعتماد دارید.

۳خداوند به قوم اسرائیل م فرماید: «آنچه را که م بایست رخ بدهد، مدتها قبل

پیشوئ کرده بودم و به شما گفتم و همه را دفعتاً انجام دادم. ۴چون م دانستم که شما

مردم لجوج و سندل و سرسخت هستید، ۵بنابران، همه را پیش از آنه عمل سازم،

برای شما اعالن کردم تا نوئید: «همۀ آن ها به امر بتهای ما اجراء شدند.»

۶شما همه چیزهائ را که پیشوئ کرده بودم، شنیدید و وقوع آن ها را بچشم سر دیدید،

باز هم شما اعتراف نم کنید که پیشوئ های من صحی بوده است. از این ببعد،

چیزهای تازه را برای شما اعالن م کنم و آنچه را که تا به حال از شما مخف بود و از

آن آگاه نبودید به شما م گویم. ۷این چیزهائ را که حاال بوجود م آورم، در قدیم

وئید: «ما این چیزها را قبالر ننبودند و شما دربارۀ آن ها چیزی نشنیده اید، تا دی

م دانستیم.» ۸ن، شما این چیزها را قطعاً نه شنیده اید و نه از آن ها اطالع داشتید،

زیرا من م دانستم که شما مردم خیانتار هستید و از ابتدای تولد سرکش بوده اید.

۹اما بخاطر نام خود از خشم خود جلوگیری م کنم و بخاطر جالل خود شما را از بین

نم برم. ۱۰من شما را مثلیه نقره را در کوره م آزمایند، در آتش مصیبت امتحان کردم،

اما دیدم که شما ارزش ندارید. ۱۱هر چیزی که کردم، بخاطر خودم بود تا نام من

ب حرمت نشود و جالل خود را به کس دیری ندهم.»

کوروش، پیشوای برگزیدۀ خداوند

۱۲«ای یعقوب و ای اسرائیل، قوم برگزیدۀ من، بشنوید! من خدا هستم، اول هستم و

آخر هستم. ۱۳دست قدرت من اساس زمین را بنا نهاد و آسمان ها را برافراشت و آن ها

همه به فرمان من هستند. ۱۴همۀ تان جم شوید و گوش بدهید! هیچی از خدایان

نتوانستند پیشوئ کنند که من شخص را که به او شفقت دارم، انتخاب کردم تا مرام
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مرا در بابل عمل سازد و با قدرت که به او م دهم، حومت بابل را سقوط بدهد. ۱۵من

تلم نمودم، من او را خواندم و او را در مأموریت که به او دادم، موفق م سازم.

۱۶نزدی بیائید و بشنوید! من از ابتدا با شما آشارا حرف زده ام و هر چیزی که

گفته ام، به حقیقت پیوسته است.» حاال خداوند مرا با روح خود فرستاده است.

نقشۀ خدا برای آزادی اسرائیل

۱۷خداوند، نجات دهندۀ شما و خدا قدوس اسرائیل این چنین م فرماید: «من خداوند،

دهم، به مفاد شما است و شما را به راه خدای شما هستم هر چیزی که به شما تعلیم م

که باید بروید، راهنمائ م کنم. ۱۸ای کاش شما به احام من توجه م کردید، آنوقت

سعادت و کامران مثل دریا و موفقیت مانند امواج بحر به شما م رسید. ۱۹نسل تان

همچون ری دریا ب شمار م بود و نم گذاشتم نام شان و یا خود شان از بین بروند.»

۲۰از بابل بیرون بروید و آزاد شوید. با فریاد خوش به سراسر روی زمین اعالن کنید و

بوئید: «خداوند بندگان خود، قوم اسرائیل را نجات بخشید!» ۲۱وقت آن ها را در

بیابان هدایت م کرد، نذاشت تشنه شوند. او صخره را شافت و از آن آب جاری

ساخت تا آن ها بنوشند.

۲۲خداوند م فرماید: «برای گناهاران سالمت نخواهد بود.»

خدمتار خداوند و نور قوم ها

۴۹ ۱ای جزیره ها و ای کسان که در کشورهای دوردست زندگ م کنید، بشنوید!
پیش از آنه تولد شوم، خداوند مرا برگزید و هنام که در رحم مادر بودم مرا به نام

خواند. ۲او زبان مرا مانند شمشیر تیز ساخت و مرا در زیر سایۀ دست خود پناه داد. مثل

تیر تیز و برای خدمت آماده ام کرد. ۳او به من فرمود: «ای اسرائیل، تو خدمتزار من
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هست و سبب م شوی که مردم نام مرا تمجید و تجلیل کنند.» ۴من جواب دادم: «من

برای این مردم بیهوده زحمت کشیدم و نیروی خود را بیجا صرف کردم، اما بازهم همه

کارها را به خدا م سپارم و یقین دارم که او به من اجر م دهد.»

۵خداوند که مرا در رحم مادر پرورش داد و برای خدمت خود برگزید، به من فرمود تا

یعقوب و قوم آوارۀ اسرائیل را بسوی او بازگردانم. خداوند با دادن این مأموریت به من

افتخار بخشید و برای انجام آن نیرو عطا فرمود. ۶به من گفت: «این کار که تو قوم

اسرائیل را باز گردان، البته ی امر کوچ است، اما من به تو مأموریت مهمتری

م دهم که نوری برای اقوام جهان باش و مردم را از سراسر روی زمین به سوی نجات و

رستاری هدایت کن.» ۷خداوند، خدای مقدس و نجات بخشای اسرائیل، خدائ که

فرماید: «وقت پذیرند، چنین م شمارد و نم او را مردم ـ غالم و حاکم ـ حقیر م

پادشاهان ترا ببینند، به احترام تو از جای خود بر م خیزند و شهزادگان در برابر تو تعظیم

«.کنند، زیرا تو شخص برگزیدۀ خداوند وفادار، قدوس اسرائیل هست م

بازگشت قوم اسرائیل به وطن

۸خداوند م فرماید: «در ی وقت مساعد که روز نجات است، تقاضای ترا م پذیرم.

ترا پناه م دهم و از تو حمایت م کنم. توسط تو با این قوم پیمان م بندم. کشور ویران

آن ها را دوباره آباد م کنم و به آن ها باز م گردانم. ۹به اسیران م گویم که آزاد شوند و به

کسان که در تاری بسر م برند م گویم که بیرون آیند. آن ها را مانند گوسفندان که در

چراگاههای سرسبز م چرند، از نعمت های خود برخوردار م سازم. ۱۰گرسنه و تشنه

نم شوند. باد و آفتاب سوزان به آن ها صدمه ای نم رساند، زیرا کس که به آن ها شفقت

دارد، رهنمای شان م باشد و آن ها را به چشمه های آب هدایت م کند. ۱۱من کوهها را

به شاهراه تبدیل م کنم تا راه شان صاف و هموار باشد. ۱۲قوم برگزیدۀ من از جاهای

دور م آیند، بعض از شمال و برخ از غرب و عده ای از دیار سینیم در جنوب باز

م گردند.»
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۱۳ای آسمان ها نغمۀ شادمان را سردهید و ای زمین خوشحال باش! و ای کوهها سرود

را بنوازید، زیرا خداوند بر قوم رنجدیدۀ خود مهربان شده و آن ها را تسل خوش

م دهد.

۱۴اما سهیون م گوید: «خداوند مرا ترک کرده و از یاد برده است.» ۱۵خداوند جواب

م دهد: «آیا ی مادر م تواند طفل شیرخوار خود را فراموش کند؟ آیا م تواند به

کودک که در رحم خود پرورش داده است، شفقت نشان ندهد؟ باز هم ممن است مادر

این کار را بند، اما من ترا فراموش نم کنم. ۱۶من نام ترا در کف دست خود نوشته ام و

از دیوارهایت محافظت م کنم. ۱۷فرزندانت بزودی م آیند تا دوباره آبادت کنند و

کسان که ترا ویران کردند، از تو خارج م شوند. ۱۸به اطرافت ناه کن و ببین همۀ

مردمت جم شده اند و به سوی تو م آیند. به حیات خود قسم م خورم که به آن ها فخر

خواه کرد، همانطوری که ی عروس به زیور لباس خود م بالد.

۱۹جاهای خراب و ویرانه هایت از مردم پر م شوند و کسان که باعث ویران تو شده

بودند پ کار خود م روند. ۲۰فرزندانت که در دوران تبعید تولد شده بودند، به تو

م گویند: «اینجا بسیار تن است، جای فراختری برای سونت ما بده.» ۲۱آناه از

خود م پرس: «چه کس اینها را برای من بدنیا آورده است؟ من فرزندانم را از دست

دادم و دیر صاحب فرزندی نم شوم. بعض از آن ها که زنده ماندند اسیر و تبعید شدند

و من تنها ماندم، پس اینها از کجا آمده اند؟»»

۲۲خداوند، خدا م فرماید: «من بزودی اقوام جهان را مجبور م سازم که پسرانت را در

آغوش و دخترانت را بر دوش گرفته و برایت بیاورند. ۲۳پادشاهان مثل الله و مله ها

مانند دایه از تو مراقبت م کنند و خاک پایت را م لیسند. آناه م دان که من خداوند

هستم و هر کس که منتظر من باشد، شرمنده نم شود.»

یرد و یا اسیران را از دست یآور ب جن تواند غنیمت را از ی م ۲۴آیا کس

حاکم ظالم نجات بدهد؟
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۲۵خداوند در جواب م فرماید: «همین کار واقعاً رخ م دهد، بل، اسیران از دست

حاکم ستمر آزادی م یابند و غنیمت از چن عسر فات ربوده م شود. من با

دشمنانت م جنم و فرزندانت را نجات م دهم. ۲۶کاری م کنم که دشمنانت گوشت

بدن یدیر را بخورند و با نوشیدن خون همدیر مست شوند. آنوقت همۀ مردم

م دانند که من خداوند، خدای توانای یعقوب، نجات دهنده و حافظ شما هستم.»

۵۰ ۱خداوند م فرماید: «آیا فر م کنید که من، مثلیه ی مرد زن خود را طالق
داده از خانه بیرون م کند، شما را از اینجا بیرون راندم؟ پس در اینصورت طالقنامه

کجا است؟ یا فر م کنید که من شما را به عنوان غالم به کشورهای دیر فروختم؟ نه،

هرگز! شما بخاطر گناهان تان به اسارت برده شدید. ۲وقت که من برای نجات شما آمدم،

چرا مرا نپذیرفتید و هنام که شما را فرا خواندم، چرا جواب ندادید؟ آیا فر

م کردید که دست من کوتاه است و نم توانم شما را نجات بدهم؟ یا قدرت آنرا ندارم

که شما را آزاد سازم؟ اما بدانید که من با ی عتاب، بحر را چنان خش م کنم که

ماهیان آن از ب آب م میرند. ۳به روی آسمان پوشش پهن کرده آنرا تاری م سازم.»

بندۀ فرمانبردار خداوند

۴خداوند، خدای من، به من آموخته است که با زبان فصی حرف بزنم و با کالم خود

خستان را تقویت کنم. هر صب مرا بیدار م کند و فر مرا روشن م سازد تا آنچه را

که به من م آموزد، بفهمم. ۵خداوند متعال گوش مرا شنوا ساخت تا من تمرد ننم. با او

مخالفت نردم و از او رو برنتافتم. ۶پشتم را برای کسان که تازیانه ام م زدند، برهنه

کردم. در مقابل آنهائ که ریش مرا م کندند و به رویم تف م انداختند و توهینم

م نمودند، مقاومت نردم.

۷چون خداوند، خدای من، مددگار من است، بنابران، اهانت آن ها به من آسیب رسانده

نم تواند. من در برابر شنجۀ آن ها طاقت کردم و ضعف نشان ندادم. م دانستم که
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مغلوب و رسوا نم شوم، ۸زیرا خداوند نزدی من است و بیناه مرا ثابت م سازد.

پس چه کس م تواند با من مجادله کند؟ دشمنان من کیستند؟ بذارید بیایند با من

روبرو شوند. ۹چون خداوند، خدای من، مددگار من است، پس چه کس م تواند مرا

متهم سازد؟ دشمنانم هم مثل لباس کویه خورده محو و نابود م شوند.

۱۰ای کسان که از خداوند م ترسید و از کالم بندۀ او اطاعت م کنید، بر خداوند توکل

کنید و به خدای خود اعتماد نمائید تا راه تاری را که م پیمائید، برای تان روشن

گرداند. ۱۱اما کس که آتش نفاق را م افروزد و به دیران آسیب م رساند، آن آتش

بالی جان خودش م شود و خداوند او را به روز بد گرفتار م سازد و عمرش در غم و

اندوه م گذرد.

رهائ بخش اسرائیل

۵۱ ۱خداوند م فرماید: «ای کسان که پیرو عدالت و طالب خداوند هستید، سخنان
مرا بشنوید. به صخره ای که از آن جدا گشته اید و به معدن که از آن استخراج شده اید،

امر کنید. ۲به ابراهیم که جد تان است و به ساره که اوالدۀ او هستید، بیندیشید. هنف

که ابراهیم را دعوت کردم، ب اوالد بود، اما من او را برکت دادم، به او فرزندان زیاد

بخشیدم و اوالدۀ او را بیشمار ساختم. ۳من به سهیون شفقت نشان م دهم، خراب هایش

را آباد م کنم، بیابانش را مثل باغ عدن گلزار م سازم. صحرای خش و المزروع آنرا

به باغ سرسبز تبدیل م کنم. خوش و شادمان در همه جا حمفرما م شود و سرود

شرگزاری و آواز خوش از همه جا به گوش م رسد.

۴ای قوم برگزیدۀ من، به سخنان من گوش بدهید و ای ملتها به من توجه کنید، زیرا من

احام و قوانین را وض کرده به اقوام جهان م دهم و عدالت را برقرار م نسازم تا به

زندگ آن ها روشن بخشد. ۵عدالت من نزدی است و نجات من ظاهر شدن است.

خودم بر قوم ها داوری م کنم و سرزمین های دوردست که انتظار مرا م کشند، به قدرت
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بازوی من امید خواهند کرد. ۶به آسمان ها نظر اندازید و پائین به زمین ناه کنید، زیرا

روزی آسمان ها مثل دود محو م گردد و زمین مانند لباس، کهنه م شود. ساکنین آن

همچون مس م میرند. اما نجات که من م دهم، ابدی بوده عدالت من انتها ندارد.

۷ای کسان که عدالت را م شناسید و احام و قوانین مرا در دل دارید، از آنهائ که

شما را سرزنش م کنند و دشنام م دهند، نترسید، ۸زیرا آن ها مثل جامۀ کویه خورده از

بین م روند و مانند پشم ذریعۀ کرمها خورده م شوند، ول عدالت من برای همیشه

م باشد و نجات که من م بخشم، نسل اندر نسل باق م ماند.»

۹ای خداوند، برخیز و قدرت خود را آشار ساز و مثلیه در گذشته ما را نجات دادی،

حاال هم با قدرت خود ما را نجات بده. تو بودی که راحاب (هیوالی بحری) را پارچه

پارچه کردی، ۱۰بحر را خش ساخت، در عمق آن راه باز کردی تا قومت را که آزاد

نمودی، از آن عبور کنند. ۱۱فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده و با خوش و سرائیدن

سرود به سهیون م رسند. از سرور و شادمان ابدی برخوردار م شوند و غم و اندوه شان

پایان م یابد.

۱۲خداوند م فرماید: «از انسان فان که عاقبت مثل گیاه پژمرده شده از بین م رود،

نترسید، زیرا من به شما تسل و نیرو م بخشم. ۱۳شما خداوند را که خالق شما است و

آسمان ها را برافراشت و اساس زمین را بنا نهاد، فراموش کرده اید؟ چرا همیشه از آنهائ

که بر شما ظلم و ستم م کنند و برای هالکت شما آماده اند، م ترسید و تمام روز از

خشم آن ها م هراسید؟ زیرا خشم آن ها به شما آسیب نم رساند. ۱۴از ظلم ظالمان

بزودی رهائ م یابید و دیر در زندانها گرسنه نم مانید و نم میرید. ۱۵زیرا من،

خداوند، خدای شما هستم و نام من خداوند قادر مطلق است، بحر را به تالطم م آورم

و امواج آنرا خروشان م سازم. ۱۶من کالم خود را به شما دادم و شما را در زیر سایۀ

دست خود حفظ م کنم. آسمان ها را برافراشتم و اساس زمین را بنا نهادم و به سهیون

«.گویم: تو قوم برگزیدۀ من هست م
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پایان رنجهای اورشلیم

۱۷برخیز ای اورشلیم، بیدار شو! تو از کاسۀ غضب خداوند نوش کردی. تو همۀ آنرا

نوشیدی و سرت گی م رود. ۱۸از باشندگانت کس باق نمانده است و از آنهائ که در

تو پرورش یافته بودند، کس نیست تا دست ترا بیرد و به تو کم کند. ۱۹این بالها

دامنیر تو شده اند ـ ویران و هالکت، قحط و شمشیر ـ و کس نیست که به تو تسل و

دلداری بدهد. ۲۰ساکنینت مانند آهوان که در دام صیاد گرفتار شده باشند، در هر گوشه

و کنار جاده ها ب حال شده اند، زیرا غضب خداوند بر آن ها آمده است و خداوند آن ها را

تنبیه م کند.

۲۱پس ای رنجدیدگان که مست و گی هستید، اما نه از شراب، بشنوید. ۲۲خداوند،

فرماید: «کاسۀ غضب خود را که شما را سرگی کند و م خدای شما، از شما دفاع م

ساخته است، از دست شما پس م گیرم و نم گذارم که دیر از آن بنوشید. ۲۳من آنرا

به دست کسان م دهم که بر شما ظلم کرده اند و شما را مجبور م سازند که به پشت دراز

بشید تا آن ها مثلیه در سرکها راه م روند، بر شما قدم بذارند.»

خداوند اورشلیم را نجات م دهد

۵۲ ۱بیدار شو ای سهیون، برخیز و دوباره خود را نیرومند ساز! ای شهر مقدس
اورشلیم، با لباس قشن ملبس شو، زیرا اشخاص نجس دیر به دروازۀ تو داخل

نم شوند. ۲ای اورشلیم، ای دختر سهیون اسیر، خود را تان بده و آزاد شو و بند

غالم را از گردنت باز کن!

۳خداوند چنین م فرماید: «تو مفت فروخته شدی و مفت هم آزاد م شوی.» ۴خدای

متعال چنین م فرماید: «مدتها قبل قوم برگزیدۀ من به مصر رفتند و در آنجا ساکن

شدند. بعد آشوریان آن ها را به اسارت بردند و ب جهت بر آن ها ستم کردند. ۵حاال در
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بابل هم بر آن ها ظلم م شود و آن ها را به رایان غالم خود ساخته اند. حاکمان شان به

آن ها فخر م فروشند، بخود م بالند و همیشه و تمام روز نام مرا ب حرمت م سازند.

۶اما روزی آمدن است که قوم من به قدرت من اعتراف م کنند و پ م برند که من خدا

هستم، بل خودم هستم که با آن ها حرف م زنم.»

۷چه زیباست پاهای قاصدی که از کوهستان م رسد، مژدۀ صل را م آورد، اعالم

آزادی م کند و به سهیون م گوید: «خدای تو سلطنت م کند.» ۸آنهائ که از شهر

نهبان م کنند، از خوش فریاد م زنند و م گویند که آمدن خداوند را بر سهیون با

چشمان خود م بینند. ۹ای خرابه های اورشلیم، با آواز بلند با هم بسرائید، زیرا خداوند

به قوم برگزیدۀ خود تسل م دهد و اورشلیم را نجات م بخشد. ۱۰خداوند در برابر

چشمان تمام قوم ها قدرت خدائ خود را به کار م برد، قوم اسرائیل را نجات م دهد و

مردم سراسر جهان نجات خداوند ما را م بینند.

۱۱ای کسان که ظروف عبادتاه خداوند را حمل م کنید، از بابل خارج شوید و آنجا را

پشت سر بذارید، خود را پاک سازید و به چیزهای نجس دست نزنید. ۱۲این بار شما

مجبور نیستید که با عجله آنجا را ترک کنید و بریزید، زیرا خداوند پیشاپیش شما

م رود و خدای اسرائیل از پیش رو و پشت سر حافظ شما م باشد.

بندۀ رنجدیده خداوند

۱۳خداوند م فرماید: «بندۀ من در کار خود موفق و سربلند م شود و بسیار ترق م کند.

۱۴بسیاری از مردم وقت او را ببینند، متعجب م شوند، زیرا چهرۀ او آنقدر تغییر کرده

است که به انسان نم ماند. ۱۵پادشاهان جهان دهان خود را م بندند، زیرا چیزهائ را

م بینند که هرگز برای شان بیان نشده و چیزهائ را م فهمند که قبال نشنیده بودند.»

۵۳ ۱اما چه کس این حقیقت را باور م کند؟ به چه کس خداوند این حقیقت را
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در زمین خش ار ساخته است. ۲خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهالآش

بروید و ریشه بدواند. او از جمال و زیبائ بهره ای نداشت که توجه ما را بخود جلب کند

و مشتاق او باشیم. ۳پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همۀ رن و درد را

متحمل شد. هی کس نم خواست به روی او ناه کند. همه او را حقیر م شمردند و

ارزش برایش قایل نبودند.

۴او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ول ما

فر م کردیم درد و رن او جزائ است که از جانب خدا بر او نازل شده است. ۵او در

حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخم شد. او جزا دید تا ما سالمت داشته باشیم

و از زخمهائ او ما شفا یافتیم. ۶ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه

خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بردن او نهاد.

۷بر او ظلم شد، اما با فروتن تحمل کرد و از زبانش حرف شایت شنیده نشد. مثل

بره ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشم چین خاموش م ایستد،

دهان خود را باز نرد. ۸او دستیر، زندان و محوم به مرگ شد. او را بخاطر گناهان

مردم کشتند و وقتیه کشته شد، هی کس اعتنائ نرد. ۹او را با گناهاران به خاک

سپردند و با ثروتمندان دفن شد، هر چند او به کس ظلم نرده و هی حرف دروغ از

زبانش شنیده نشده بود.

۱۰اما خواستِ خداوند بود که او درد و رن بشد و قربان گردد تا گناهان دیران

بخشیده شود. به این ترتیب، صاحب فرزندان زیاد شده عمر طوالن م یابد و بوسیلۀ او

مرام خداوند حاصل م گردد. ۱۱وقت ببیند رن و عذاب که کشیده است چه ثمری

بارآورده است، خوشنود و راض م شود. بندۀ عادل من گناهان بسیاری را به گردن

م گیرد و من بخاطر او آن ها را م بخشم. ۱۲بنابران، من او را به مقام افتخار نایل

م کنم و با اشخاص بزرگ همنشینش م سازم، زیرا او جان خود را فدا کرد، در جملۀ

گناهاران بشمار رفت، گناه مردم را به گردن گرفت و شفاعت خواه خطاکاران شد.
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محبت خدا به اسرائیل

۵۴ ۱خداوند م فرماید: «ای زن ب اوالد که فرزندی بدنیا نیاورده ای و درد زایمان
نشیده ای، به آواز بلند سرود بخوان و فریاد برآور! زیرا فرزندان تو بیشتر از فرزندان

کن م کرده است و شوهر دارد. ۲خیمه ای را که در آن زندگ شوند که عروس م زن

فراختر کن، پرده های آنرا عریضتر بساز، طنابهایش را درازتر کن و میخهایش را

محمتر بوب، ۳چونه فرزندانت پیش تو م آیند و تو باید سرحداتت را بهر طرف

وسعت بده. آن ها کشورهای بیانان را تصرف کرده شهرهای غیر مسون را آباد

م سازند و در آن ها زندگ م کنند. ۴نترس، زیرا شرمنده نم شوی؛ دلسرد نباش، چرا که

.کن را فراموش م و بیوه گ دوران جوان ه ننچون .بین ر روی خواری را نمدی

۵زیرا آفریدگار تو که نامش خدای قادر مطلق است، شوهر تو م باشد و قدوس اسرائیل

که او را خدای تمام عالم م خوانند، نجات دهندۀ تو است. ۶خداوند ترا که مثل زن

فراموش شده و رنجدیده ای هست، دوباره بسوی خود م خواند.» ۷خداوندِ نجات

ترا ترک کردم، اما با محبت زیاد ترا جم گوید: «برای مدت کوتاه بخشای تو م

م کنم. ۸از شدت غضب برای لحظه ای روی خود را از تو پنهان کردم، ول با محبت

ابدی به تو شفقت نشان م دهم.

۹چنانچه در زمان نوح قسم خوردم که دیر آن چنان طوفان روی زمین را فرا نخواهد

گرفت، حاال هم وعده م دهم که بر تو خشمین نم شوم و دیر ترا مجازات نم کنم.

۱۰اگر هم کوهها از بین بروند و تپه ها از جا بیجا شوند، اما رحمت من از تو دور

نم گردد و پیمان سالمت ای که با تو بسته ام جابجا باق م ماند.» خداوندی که بر تو

رحمت م کند، این را م گوید.

آیندۀ اورشلیم

۱۱«ای شهر رنجدیده و غمین که تسل دهنده ای نداری، من ترا با سنهای گرانبها
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دوباره م سازم و تهدابت را بر سن الجورد بنا م کنم. ۱۲منارهایت را از لعل و

دروازه هایت را از جواهر و دیوارهایت را از سنهای قیمت م سازم. ۱۳خودم شخصاً

فرزندانت را تعلیم م دهم و به آن ها سالمت و کامیاب م بخشم. ۱۴عدل و انصاف در

تو رای م گردد. از ظلم و آزار دشمن ترس نم داشته باش. ۱۵اگر کس بر تو حمله

آورد، بدون ارادۀ من م باشد و هر که علیه تو بجند، شست م خورد. ۱۶آهنر را که

در کوره، آتش روشن م کند و اسلحه م سازد، من آفریده ام و نیز هالک کننده ای را

برای نابودی، من خلق کرده ام. ۱۷هر اسلحه ای که برضد تو ساخته شود، آسیب به تو

نم رساند و هر کس که علیه تو دعوا کند، تو بر او غالب خواه شد. من از بندۀ خود

دفاع م کنم و او را پیروز م سازم.» این است آنچه که خداوند م فرماید.

ضیافت بزرگ

۵۵ ۱«ای همه کسان که تشنه اید، به پیش آب بیائید. شما که پول ندارید، بیائید،
دریافت کنید و بخورید. بیائید شراب و شیر را رایان به دست آورید. ۲چرا پول تان را

برای چیزی که قابل خوردن نیست، مصرف م کنید و پول را که با عرق جبین به دست

م آورید صرف چیزی م کنید که شما را سیر نم سازد؟ بدقت گوش بدهید و از من

بشنوید: چیزهائ بخورید که برای تان مفید باشد، به شما نیرو بخشد و از آن ها لذت

ببرید. ۳به من گوش بدهید و پیش من بیائید تا حیات تازه بیابید. من با شما پیمان ابدی

م بندم و برکات را که به داود وعده داده بودم، به شما م دهم. ۴من او را بعنوان رهبر و

پیشوای مردم برگزیدم و بوسیلۀ او قدرت خود را به جهان نشان دادم. ۵تو هم اقوام

بیانه را فرام خوان و آن ها م آیند و با تو م پیوندند، زیرا خداوند، خدای تو که

قدوس اسرائیل است، به ارادۀ خود این کار را انجام م دهد و به تو عزت و افتخار

م بخشد.»

۶تا که خدا به شما نزدی است و به او دسترس دارید، طالب او باشید. ۷گناهاران از

شرارت و افار بد خود دست بردارند و بسوی خدا بازگردند، زیرا خداوند ما بخشنده و
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رحمت او ب پایان است. ۸خداوند م فرماید: «افار شما مثل افار من نیست و نه

راههای شما مثل راههای من است، ۹زیرا همانقدر که آسمان از زمین بلند است، افار

و راههای من هم بلندتر و عالیتر از افار و راههای شما است.

۱۰همانطوریه باران و برف از آسمان م بارد و زمین را آبیاری م کند و آنرا حاصلخیز

کند، ۱۱کالم من هم وقت سازد، برای زراعت تخم و برای خورنده خوراک تهیه م م

از زبانم خارج م شود، ب ثمر بسوی من بر نم گردد، بله مرام مرا اجرا م کند و ارادۀ

مرا بجا م آورد.

۱۲شما با خوش از بابل خارج م شوید و به سالمت به وطن تان بازم گردید. کوهها و

تپه ها به استقبال شما نغمۀ شادمان را سر م دهند و درختان جنل برای شما کف

م زنند. ۱۳در زمین تان بجای خار و خس، درختان صنوبر و بوته های خوشبو م رویند

و این یادگاری است جاودان تا همه بدانند که من، خداوند این کار را انجام دادم.»

نجات اقوام دیر

۵۶ ۱خداوند چنین م فرماید: «عدالت را پیشۀ خود سازید و با صداقت رفتار کنید،
زیرا بزودی شما را نجات م دهم و آزاد م سازم. ۲خوشا بحال انسان که امر مرا بجا

م آورد، روز سبت را تجلیل م کند. آنرا ب حرمت نم سازد و از هر عمل بد پرهیز

م نماید.»

۳پس بیانه ای که با خداوند بپیوندد نوید: «خداوند به من اجازه نم دهد که با قوم

برگزیدۀ او یجا عبادت کنم.» یا ی شخص مخنث (حیزک) فر نند که او مثل

ی درخت خش و ب ثمر است. ۴زیرا خداوند به چنین اشخاص م فرماید: «اگر

آن ها روز سبت را تجلیل کنند، با اعمال نی خود مرا خوشنود سازند و به پیمان من

وفادار بمانند، ۵آناه نام آن ها، پایدارتر از نام کسان که صاحب فرزند هستند، در
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عبادتاه من و در بین قوم برگزیدۀ من باق م ماند و نام شان تا ابد یاد م شود و

فراموش نم گردد.»

۶خداوند م فرماید: «مردم غیر یهود که با قوم برگزیدۀ من یجا شده اند و بندگ مرا

م کنند و مرا دوست دارند، اگر روز سبت را تجلیل نمایند و آنرا ب حرمت نسازند و به

پیمان من وفادار بمانند، ۷من آن ها را به کوه مقدس خود م آورم و در خانۀ عبادتم

شادمان م سازم. قربانیهای سوختن آن ها را بر قرباناه خود قبول م کنم و عبادتاه

من خانۀ دعا برای تمام اقوام جهان نامیده م شود.»

۸خداوند متعال که قوم اسرائیل را از تبعید به وطن شان باز آورده است، وعده فرموده که

اقوام دیر جهان را هم م آورد تا با آن ها یجا زندگ کنند.

رهبران اسرائیل محوم م شوند

۹ای تمام حیوانات وحش و حیوانات درندۀ جنل بیائید و این مردم را بدرید و طعمۀ

خود سازید. ۱۰پهره داران اسرائیل هم کور هستند و شعور ندارند. آن ها مثل سهای

نهبان، گن هستند ـ دراز م کشند و خواب م بینند. ۱۱آن ها سهای بسیار حریص

هستند که هرگز سیر نم شوند. رهبران آن ها هم ب شعورند و براه و میل خود رفتار

م کنند و فقط مفاد خود را در نظر م گیرند و بس. ۱۲م گویند: «بیائید شراب بیاوریم

و بنوشیم و نشئه کنیم. امروز خوش باشیم و فردا هم خوشتر از امروز خواهیم بود.»

بت پرست قوم اسرائیل

۵۷ ۱مردمان نی تلف م شوند و کس اعتنائ نم کند. وقت اشخاص خداپرست
م میرند، کس در بارۀ آن ها فر نم کند و دلیل مرگ شان را نم داند. آن ها بخاطری

م میرند تا از بالی آمدن نجات یابند ۲و آرام و آسوده شوند. کسان که در راه راست
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قدم بر م دارند و م میرند، مرگ برای آن ها آرامش و استراحت واقع است.

۳اما شما ای فرزندان جادوگران و ای اوالد زناکاران و فاسقان، نزدی بیائید. ۴‐۵شما

چه کس را مسخره م کنید و به چه کس اهانت م نمائید؟ شما فرزندان گناهاران و

خائنان، کسان هستید که در زیر سایۀ هر درخت سبز زنا م کنید و کودکان تان را در

دره ها و در سوراخ صخره ها قربان م کنید. ۶سنهای صاف را از وادیها جم م کنید

و آن ها را بت خود م سازید و م پرستید و برای شان هدیه های نوشیدن و آردی

م آورید. آیا فر م کنید که این کار شما مرا خوشنود م سازد؟ ۷بر کوههای بلند برای

زنا م روید و در آنجا برای بتهای تان قربان م کنید. ۸در پشت دروازه های بسته بتهای

خود را قرار م دهید و بجای من آن ها را م پرستید. خود را برهنه کرده با معشوق تان

به بستر م روید و به او پول م دهید که با شما همبستر شود و حس شهوت تان را ارضا

کند. ۹با عطر و روغن پیش بت مول م روید و آنرا م پرستید و برای اینه خدایان

دیری بیابید قاصدان تان را به جاهای دور، حت به دنیای مردگان م فرستید. ۱۰بخاطر

سفرهای دور و دراز خسته و کوفته م شوید، اما باز هم از کار بیهودۀ تان دست

نم کشید. شما گمان م کنید که بت پرست به شما قوت قلب م بخشد و موفق م شوید.

۱۱«از کدام بت م ترسید که به من دروغ م گوئید و مرا بل فراموش م کنید؟ آیا

بخاطری که در این قدر مدت من سوت کردم و چیزی نفتم از من نم ترسید؟ ۱۲شما

فر م کنید که این کار تان خوب است، اما من اعمال زشت شما را فاش م سازم و

بتهائ که جم کرده اید به شما کم کرده نم توانند. ۱۳وقت برای کم فریاد کنید،

آن ها نم توانند شما را نجات بدهند، زیرا آن ها مثل کاه که در برابر وزش باد مقاومت

آورد، مال که به من پناه م شوند، ضعیف و ناتوان اند. اما کس ندارند و رانده م

زمین و وارث کوه مقدس من م شود.»

وعدۀ کم و شفا
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۱۴خداوند م فرماید: «راه را باز کنید و مهیا سازید. همه موان را از سر راه قوم برگزیدۀ

من بردارید.» ۱۵خدای متعال که جاویدان و ابدی است و خدای مقدس نام دارد

م فرماید: «من در جایاه رفی و مقدس سونت دارم و همچنین با اشخاص شسته

نفس و فروتن زندگ م کنم تا به دلهای شان امید و اعتماد بخشم. ۱۶من قوم برگزیدۀ

خود را برای همیشه محوم نم کنم و بر آن ها خشمین نم شوم، زیرا در آنصورت

ارواح و جانهائ را که آفریده ام از بین م روند. ۱۷من بخاطر حرص و طم آن ها

خشمین بودم؛ آن ها را جزا دادم و ترک کردم، اما با آنهم بخاطری که لجوج و

سرسخت بودند، براه خطای خود شان ادامه دادند. ۱۸من م دیدم که آن ها چه م کردند،

اما با وجود آن، آن ها را شفا م دهم و هدایت و کم م کنم و کسان را که ماتمدار

هستند، تسل م دهم. ۱۹آنهائ را که دور یا نزدی هستند از سالمت برخوردار

م سازم و شفا م دهم. ۲۰ول شریران مثل بحر متالطم هستند که آرام نم گیرند و

فرماید: «برای بدکاران سالمت آورد.» ۲۱خدا م ل و الی را باال مآب های آن گ

نخواهد بود.»

روزۀ حقیق

۵۸ ۱خداوند م فرماید: «تا م توانید آواز تان را مانند کرنا بلند کنید و تقصیر قوم
برگزیدۀ مرا برای شان و به خاندان یعقوب گناهان شان را اعالم نمائید. ۲آن ها هر روز

در طلب من هستند و چنان وانمود م کنند که مایلند راه مرا تعقیب نمایند و احام مرا

بجا آورند. آن ها م گویند که از احام عادالنۀ من سرکش نم کنند و از نزدی با من

لذت م برند.»

۳مردم از خداوند م پرسند: «چرا وقت که روزه داشتیم، ندیدی و چرا هنام که از

گرسن رن م بردیم، متوجه نشدی؟» خداوند جواب م دهد: «درست است، الکن

شما وقت روزه م گیرید، فقط در فر مفاد خود هستید و به کارگران تان ظلم م کنید.

۴هنام که روزه دار هستید، با هم جن و دعوا م کنید و یدیر را با مشت م زنید.
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این نوع روزه نزد من قابل قبول نیست. ۵وقت روزه م گیرید، ریاضت م کشید، سر تان

را مثل نَ خم م کنید و بر نمد و خاکستر دراز م کشید. آیا این را روزه م خوانید و

فر م کنید که من آنرا م پذیرم؟

۶روزه ای را که من م پسندم اینست: زنجیرهای ظلم را بشائید، یوغ ب عدالت را

بشنید و مظلومان را آزاد کنید. ۷غذای تان را با گرسنان تقسیم کنید. دروازۀ خانۀ تان

را بروی مردم مسین و ب خانه باز گذارید. به برهنان لباس بدهید و از خویشاوندان

تان خود را پنهان ننید. ۸آناه نور سخاوت تان مثل سپیده دم م تابد و دردهای تان

فوری مداوا م شوند. من همیشه با شما م باشم و جالل من شما را از هر جانب

که از من کم کنم و وقت که دعا کنید، من آنرا اجابت م کند. ۹هر گاه محافظت م

بخواهید، من به یاری تان م شتابم.

اگر یوغ ظلم و ستم، اشاره کردن به انشت و تهمت ناحق را از میان خود دور کنید،

۱۰اگر به گرسنان غذا بدهید و احتیاجات نیازمندان را فراهم نمائید، آناه نور تان در

تاری م درخشد و تاری اطراف تان مثل آفتاب ظهر روشن م شود. ۱۱من همیشه

راهنمای شما م باشم و با نعمت های خود شما را سیر م سازم و نیرومند ناه م دارم.

مثل باغ سیراب م شوید و به چشمه ای مبدل م گردید که آبش هرگز خش نم شود.

۱۲خرابه های قدیم تان آباد م گردند، اساس آن ها دوباره بنا م شود و شما بخاطریه

شهرها و جاده های تان را ترمیم م کنید شهرت زیادی م یابید.

۱۳اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن روز از سودجوئ خودداری نمائید و آنرا مقدس

و محترم بدارید، اگر براه خود نروید و به فر مفاد خود نباشید و در آن روز کار ننید،

کنید، از نعمتهائ م برید، با سرفرازی زندگ دهم، لذت م که من م اه از خوش۱۴آن

که به جد تان، یعقوب وعده داده بودم، برخوردار م گردید. این را من که خداوند هستم

م گویم.»
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مردم ظالم و ب انصاف مجازات م شوند

۵۹ ۱گمان ننید که دست خداوند کوتاه است و نم تواند شما را نجات بدهد و یا
گوش او سنین است و دعا و زاری شما را نم شنود. ۲اما بدانید که گناهان تان بین

شما و خدای تان حایل گردیده و باعث شده است که خدا روی خود را از شما بپوشاند

و دعای شما را نشنود. ۳دستهای شما به خون و پنجه های تان به گناه آلوده شده اند. از

شوند و از زبان تان کالم زشت جاری است. ۴هی لبهای تان سخنان دروغ شنیده م

کس از انصاف کار نم گیرد و هی کس به صداقت قضاوت نم کند. با دروغ و حیله

م کوشند که دعوا را ببرند و برای ضرر دیران نقشه م کشند. ۵افار شان مانند تخم

کند و به بدبخت اندازند، مردم را هالک م به کار م بوت است که وقتمار و تور عن

دچار م سازد. ۶از تار عنبوت نم توانند لباس ببافند تا خود را بپوشانند. همه کارهای

شرارت آمیز از آن ها سر م زند و دست شان برای بربادی مردم آماده است. ۷پاهای شان

در راه گناه م روند و در ریختن خون ب گناهان چاب هستند. افار شوم و پلید در سر

م پرورانند و کار شان ویران و خراب است. ۸صل و آرامش را برهم م زنند و طریق

انصاف را نم شناسند. راه شان ک است و هر کس که در راه شان قدم بردارد، سالم

بر نم گردد.

مردم به گناهان خود اعتراف م کنند

۹مردم م گویند: «حاال م دانیم که چرا در حق ما انصاف و عدالت نم شود. در انتظار

روشن هستیم، اما تاری نصیب ما م گردد؛ چشم براه نور هستیم، ول در ظلمت قدم

بر م داریم. ۱۰مثل اشخاص کور دیوار را لمس کرده راه م رویم و در روز روشن مانند

نابینایان اُفتان و خیزان روان هستیم. گوئ در دنیای مردگان زندگ م کنیم. ۱۱همۀ ما

مثل خرس غُر م زنیم و مانند فاخته ناله م کنیم. برای عدالت انتظار م کشیم، اما آنرا

نم بینیم. در آرزوی نجات هستیم، ول نجات از ما خیل دور است.
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۱۲گناهان که در برابر خداوند کرده ایم بسیار زیاد است و علیه ما شهادت م دهند. ما

گناهار هستیم و خود ما به خطاهای خود اقرار م کنیم. ۱۳ما مرتد شدیم و خدا را

انار کردیم. از پیروی او دست کشیدیم و ظالم و متمرد شدیم. افار ما زشت و سخنان

ما همه دروغ اند. ۱۴از عدالت کار نم گیریم و انصاف را ترک نموده ایم. راست در

کوچه و بازار نمانده است و صداقت در آنجا راه ندارد. ۱۵راست از بین رفته است و

کس که بخواهد بدی نند، مالمت و سرزنش م شود.»

خداوند قوم برگزیدۀ خود را نجات م دهد

خداوند وقت دید که عدالت از میان ما رخت بربسته است، خوشنود نردید. ۱۶او از

اینه کس از مظلومان دادخواه نم کند، متحیر گردید. بنابران، با استفاده از قدرت

خود آن ها را نجات م دهد و از روی عدالت آن ها را به پیروزی م رساند. ۱۷‐۱۸او زره

عدالت را به تن م کند، کالهخود نجات را بر سر م گذارد، لباس انتقام را م پوشد و با

را که در سرزمین های دوردست زندگ آنهائ خشم و غضب دشمنان و مخالفین و حت

م کنند، طبق اعمال و کردار شان جزا م دهد. ۱۹آناه کسان که در غرب هستند از نام

خداوند م ترسند و آنهائ که در شرق زندگ م کنند از دیدن جالل خداوند به وحشت

م افتند، زیرا او مانند امواج دریای خروشان و طوفان شدید بر آن ها هجوم م آورد.

۲۰خداوند م فرماید: «نجات دهنده ای در سهیون ظهور م کند تا آنهای را در یعقوب

که از گناه دست م کشند، رهائ بخشد. ۲۱اما من با شما این پیمان را م بندم که من به

شما قدرت م بخشم و احام خود را برای همیشه م دهم تا از این ببعد از من اطاعت

کنید و همچنین به فرزندان و اوالدۀ تان تعلیم بدهید که همیشه و تا ابداآلباد مطی من

باشند.»

آیندۀ پرشوه اورشلیم
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۶۰ ۱ای اورشلیم، برخیز و مانند آفتاب، درخشان شو، زیرا جالل خداوند بر تو
م تابد. ۲تاری سراسر روی زمین را م پوشاند و اقوام دیر جهان در ظلمت غلیظ

فرو م روند، اما نور خداوند بر تو م تابد و جالل او ترا درخشان م سازد. ۳نور تو

اقوام و پادشاهان جهان را بسوی خود جلب م کند تا شوکت و شان ترا ببینند.

۴به اطراف خود ناه کن و ببین که قومت جم شده پسران و دخترانت را در آغوش

گرفته از جاهای دور بسوی تو م آیند. ۵تو آن صحنه را م بین، دلت از خوش و

آن ها در تو جم رسد و دارای ر از راه بحر برای تو مطپد. ثروت اقوام دی هیجان م

م شود.

۶کاروانهای عظیم شتر از مدیان و عیفه و شَب م آیند و با خود طال و عطریات

م آورند. خدا را تمجید و ستایش م کنند و از کارهای او به مردم مژده م دهند. ۷همه

رمه های گوسفند قیدار و نبایوت را پیش تو م آورند تا برای خوشنودی خداوند بر

قرباناه او قربان کنند و آنوقت خداوند عبادتاه پر جالل خود را باشوهتر م سازد.

۸اینها کیستند که مانند ابر حرکت م کنند و مثل کبوتر به خانه های خود بازم گردند؟

۹آن ها کشت هائ هستند که از کشورهای دور م آیند و قوم برگزیدۀ خدا را با طال و

نقره به وطن شان باز م آورند. نام خداوند متعال را که قدوس اسرائیل است، تجلیل

م کنند، زیرا او به قوم برگزیدۀ خود عزت و افتخار بخشیده است.

۱۰اقوام بیانه دیوارهایت را آباد م کنند و پادشاهان کمر به خدمت تو م بندند. گرچه

از روی خشم ترا مجازات کردم، اما با لطف خود بر تو رحمت م کنم. ۱۱دروازه هایت

شب و روز باز م باشند تا پادشاهان جهان ثروت و دولت خود را برایت بیاورند.

۱۲اقوام و پادشاهان که نخواهند خدمت ترا بنند، هالک شده بل از بین م روند.

۱۳چوبهای درختان صنوبر و کاج و چنار لبنان را برای تو م آورند تا عبادتاه مرا تزئین

کنند و شهر مرا با شوه سازند. ۱۴اوالدۀ آنهائ که بر تو ظلم کرده اند در برابر تو زانو
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م زنند و کسان که ترا خوار م شمردند، به زیر پاهای تو م افتند و ترا شهر خداوند،

سهیون و مسن قدوس اسرائیل م خوانند.

۱۵تو ی وقت متروک و منفور بودی و کس از تو عبور نم کرد، اما من به تو جالل و

افتخار و سرور جاودان م بخشم. ۱۶اقوام و پادشاهان جهان خدمتزار تو م شوند و

مانند مادری از تو پرستاری م کنند. آناه تو م دان که من، خداوند، خدای توانای

اسرائیل، نجات دهنده و رهائ بخش تو هستم.

۱۷بجای برن برایت طال م آورم، به جای آهن نقره، به عوض چوب، برن و بجای

سن، آهن به تو م دهم. حاکمانت صل را برقرار م کنند و انصاف و عدالت را پیشۀ

خود م سازند. ۱۸ظلم و ویران را دیر نم بین. مانند حصاری ترا محافظت و از تو

.کن ه نجاتت داده ام، ستایش مکنم و تو مرا بخاطری دفاع م

۱۹تو دیر به نور آفتاب، در روز و روشن مهتاب، در شب احتیاج نم داشته باش، زیرا

من، خداوند، خدای تو، نور ابدی و جالل تو م باشم. ۲۰آفتاب تو دیر غروب نم کند

و مهتابت زوال نم شود، زیرا من نور جاودان تو بوده و روزهای سوگواریت بپایان

م رسند. ۲۱همۀ افراد قومت راستار و امین م باشند و برای همیشه مال سرزمین

خود م شوند. آن ها نهالهائ هستند که خودم کاشتم و آفریدم تا عظمت خود را آشار

سازم. ۲۲حت کوچترین خانواده ات قوم بزرگ و نیرومند م شود و من که خداوند

هستم این را در وقت مناسب فوراً انجام م دهم.

مژدۀ نجات

۶۱ ۱روح خداوند بر من است. او مرا مس کرد و فرستاد تا به مظلومان مژده بدهم،
دلشستان را شفا بخشم، اسیران و زندانیان را آزاد سازم. ۲مرا مأمور ساخت که به قوم

سوگوار او تسل بدهم و اعالم کنم که روز انتقام خدا فرا رسیده است تا دشمنان شان را
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به مجازات برساند. ۳ماتم مردم سهیون را به خوش و سرور، خاکستر غم را به تاج

شادمان و نوحۀ شان را به سرود حمد تبدیل کنم. آن ها مثل درختان م شوند که خود

خداوند کاشته باشد. آن ها آنچه را که راست و نیو است، انجام م دهند و خداوند

بخاطر کارهایش تمجید م شود. ۴آن ها خرابه های قدیم را دوباره آباد م کنند و

شهرهائ را که از قرنها به این طرف ویرانه مانده بودند، تعمیر م نمایند.

۵بیانان چوپان رمۀ تان را م کنند و دهقان و باغبان شما م شوند، ۶اما شما کاهنان

خداوند و خادمان خدای ما نامیده م شوید، از ثروت اقوام دیر بهره مند م گردید و

گنجهای آن ها را تصاحب م کنید. ۷رسوائ و شرمندگ شما به پایان م رسد. ثروت و

دارائ تان دو چند م شود و خوش و سرور ابدی نصیب شما م گردد.

۸خداوند م فرماید: «من عدالت را دوست دارم و از دزدی و ستم بیزارم. پاداش کامل

به قوم برگزیدۀ خود م دهم و پیمان ابدی با آن ها م بندم. ۹اوالدۀ شان در میان کشورها

و اقوام جهان مشهور م شوند و هر کس که آن ها را ببیند، اعتراف م کند که خداوند

آن ها را برگزیده و برکت داده است.»

۱۰من در خداوند خوش بسیار م کنم و جان من در خداوند وجد م نماید، زیرا او مرا

با جامۀ نجات و ردای عدالت پوشانیده است، چنانه داماد با تاج گل و عروس با

جواهرات خود را زیبا م کنند. ۱۱همانطوری که زمین نباتات را م رویاند و درختانِ باغ

برگ و شوفه م کنند، خداوند متعال هم عدالت را در باغ جهان م کارد و مردم همه

او را ستایش م کنند.

آغاز جالل و شوه اورشلیم

۶۲ ۱من دیر ساکت نم نشینم و بخاطر اورشلیم خاموش نم باشم تا عدالتش مثل
نور طلوع کند و چراغ نجاتش مانند نوری در تاری بدرخشد. ۲ای اورشلیم، اقوام
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جهان عدالت ترا بچشم م بینند و پادشاهان جالل و شوکت ترا مشاهده م کنند و

تاج زیبا و تاج شاه دهد. ۳تو برای خداوند مانند ی خداوند به تو نام جدیدی م

خواه بود. ۴ترا دیر «ترک شده» نم خوانند و زمین ترا بار دیر خرابه نم گویند.

نام جدید تو «حفزیبه» یعن مرغوب و نام زمین تو «بِعوله» یعن عروس م باشد، زیرا

خداوند به تو رغبت داشته، سرزمین ترا همسر خود م شمارد. ۵مثل مرد جوان که با

دختری عروس م کند، خالق تو هم ترا همسر خود م سازد و همان طوری که داماد از

داشتن عروس زیبای خود لذت م برد، خدا نیز از داشتن تو خوشحال م شود.

۶ای اورشلیم، بر دیوار هایت نهبانان را گماشته ام و تا که خدا وعده اش را عمل نند،

هرگز ساکت نم مانند. ۷و تا وقت که خداوند اورشلیم را دوباره احیاء نند و محل

عبادت مردم جهان نسازد، او را آرام نم گذارد.

۸خداوند قسم خورده و قول داده است و با قدرت خود آنرا عمل م کند و م فرماید:

«دیر هرگز به دشمنان و مردم بیانه اجازه نم دهم که از غله و شرابت که محصول

زحمت تو است؛ استفاده کنند. ۹اما کسان که غله را کاشته و درو کرده اند؛ م خورند و

خدا را شر م گویند و آنهائ که شراب م سازند، آنرا در صحن خانۀ مقدس خدا

م نوشند.»

۱۰بروید از دروازه ها بذرید و راه را برای بازگشت قوم تان آماده کنید. ۱۱خداوند به

سراسر جهان اعالم کرده است که به دختر سهیون بویند: «شاهراه ها را هموار نموده و

سن ها را از آن بردارید و بیرق را به جهت قوم ها بلند نمائید. این نجات دهندۀ تو

م آید و کسان را که نجات داده است، با خود م آورد و رهنمای م کند.» ۱۲آن ها

«قوم مقدس» و «نجات یافتان خداوند» نامیده م شوند و تو «شهر محبوب» و «شهر

متروک نشده» خوانده م شوی.
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سال آزادی

۶۳ ۱این کیست که از شهر بزرۀ ادوم با لباس سرخ و مجلل م آید و با قدرت و
شوه م خرامد؟

این خداوند قادر و توانا است و م آید تا عدالت خود و نجات مردم را اعالم کند.

۲چرا لباس او سرخ است؟ آیا انور را برای شراب ساختن زیر پای خود فشرده است؟

۳خداوند جواب م دهد: «بل، من به تنهائ و بدون کمِ کس، مخالفین را با خشم و

غضب همچون انور زیر پاهایم پایمال کردم و خون آن ها لباس مرا سرخ و رنین

ساخت. ۴روز آن رسیده است که از دشمنان انتقام بیرم و قوم برگزیدۀ خود را نجات

بدهم. ۵به هر طرف ناه کردم تا کس را بیابم که به من کم کند، ول با کمال تعجب

دیدم که مددگاری وجود ندارد، بنابران، بیاری قدرت و غضب خود پیروز شدم. ۶من با

خشم و غضب خود اقوام جهان را پایمال و خُرد کردم و خون شان را به زمین ریختم.»

دعا و ستایش

۷از احسان و لطف خداوند سخن م رانم. کارهای خداوند قابل ستایش است. او

خوب های زیادی در حق ما کرده است. قوم اسرائیل را مورد لطف و مرحمت خود قرار

داد و آن ها را از محبت پایدار خود برخوردار کرد. ۸خداوند فرمود: «آن ها قوم من

هستند و به من خیانت نم کنند.» پس او نجات بخشای آن ها شد ۹و آن ها را از تمام

سخت ها رهائ بخشید. رسول یا فرشته ای این کار را نرد، بله خود خداوند از روی

محبت و شفقت آن ها را نجات داد و سالهای سال از آن ها مراقبت کرد.

۱۰چون آن ها تمرد کردند و روح پاک او را افسرده ساختند، بنابران، او هم دشمن آن ها

شد و علیه شان جنید. ۱۱آناه آن ها روزگار گذشته را بیاد آوردند که چطور بنده او،
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موس آن ها را از مصر بیرون آورد. گفتند: کجاست آن کس که قوم اسرائیل را از بین

بحر عبور داد؟ کجاست آن خدائ که روح پاک خود را در بین آن ها فرستاد؟ ۱۲و

بوسیلۀ موس کارهای بزرگ انجام داد. با قدرت عظیم خود آب بحر را دو شق کرد و

نام او شهرت ابدی یافت. ۱۳خداوند قوم اسرائیل را از اعماقِ بحر هدایت کرد و آن ها

دویدند. ۱۴مانند گله ای که در وادی به آسودگ و مه بلغزند مثل اسپهای تیزربدون آن

درحال چریدن باشد، روح خداوند به آن ها آرامش م بخشد. به این ترتیب، قوم برگزیدۀ

خود را هدایت نمود تا نام او جالل یابد.

دعای توبه

۱۵از آسمان به پائین ناه کن و از مسن مقدس و با شوهت بر من نظر بیفن.

کجاست غیرت و قدرتت؟ کجاست آن دلسوزی و شفقت که به ما داشت؟ چرا آنرا از ما

دری م کن؟ ۱۶تو پدر ما هست. حت اگر ابراهیم ما را نشناسد و یعقوب از ما انار

کند، تو ای خداوند، پدر ما و نجات دهندۀ ما هست و نام تو ازل است. ۱۷ای خداوند،

چرا م گذاری که ما از راه راست منحرف شویم؟ چرا دلهای ما را سخت ساخته ای که

از تو نم ترسیم؟ بخاطر بندگانت و بخاطر آنهای که قومت هستند، به سوی ما بازگرد.

۱۸قوم مقدس تو برای زمان کوتاه جایاه مقدس ترا در تصرف خود داشتند، اما بعد

اههیچ که گوئ کن دشمنان آمدند و آنرا پایمال کردند. ۱۹تو با ما طوری رفتار م

حمفرمای ما نبوده ای و ما بنام تو یاد نم شویم.

۶۴ ۱ای کاش آسمان را بشاف و پائین فرود آئ تا کوهها از حضور تو تان
بخورند ۲و اقوام جهان مثل هیزم که در آتش مشتعل م شود و مانند آب که در اثر

حرارت به غلیان م آید، در برابر قدرت تو بلرزند و نام تو در میان دشمنان مشهور گردد.

۳ی وقت بود که آمدی و کارهای هولناک و غیر منتظره را بعمل آوردی و حضور تو

کوهها را تان داد. ۴از قرنها به اینطرف، نه کس شنیده و نه دیده که خدای دیری
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ند. ۵تو کسانب که چشم امید بسوی تو دارند، چنین کارهائ بغیر از تو، برای کسان

ه رضای تو است، زندگدهند و طوری انجام م پذیری که با رغبت کارهای نی را م

م کنند. اما تو بر ما خشمین شدی زیرا ما گناه ورزیدیم و کار درست از ما سر نزد. آیا

برای ما که سالهای درازی خطا کرده ایم، امید نجات است؟ ۶ما هم با گناه آلوده

شده ایم، حت اعمال نی ما هم مانند پارچۀ نجس، پاک نیست. همۀ ما همچون

برگهای درخت پژمرده م شویم و گناهان ما، ما را به باد فنا م سپارد. ۷هی کس دست

دعا را بسوی تو بلند نم کند و از تو کم نم طلبد. تو رویت را از ما پوشانده ای و به

چنال گناه گرفتار کرده ای.

۸اما باز هم ای خداوند، تو پدر ما هست. ما گل هستیم و تو کوزه گری. ما همه ساختۀ

دست تو م باشیم. ۹پس ای خداوند، تا این حد بر ما خشمین مباش و گناهان ما را

برای همیشه بخاطر مسپار. ببین و توجه کن که هم ما قوم برگزیدۀ تو هستیم.

۱۰شهرهای مقدس تو ویران و سهیون به بیابان تبدیل شده اند و اورشلیم به خرابۀ م ماند.

۱۱عبادتاه زیبا و مقدس ما که اجداد ما ترا در آنجا پرستش م کردند، سوخته و

جاهای محبوب و دلخواه ما ویران شده اند. ۱۲با اینهمه بالهائ که بر سر ما آمد، آیا باز

هم ای خداوند، دلسوزی نم کن و خاموش م مان و زیادتر از طاقت ما، ما را جزا

م ده؟

مجازات اسرائیل های نافرمان

مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسان ۶۵ ۱خداوند فرمود: «کسان
ظاهر ساختم که جویای من نبودند و قوم را که به اسم من نامیده نشده بودند، به حضور

خود پذیرفتم. ۲اما قوم سرکش خودم که همه وقت به آغوش باز منتظر پذیرائ آن ها

بودم، به راه راست نرفتند و خواهشهای نفسان خود را دنبال کردند. ۳آن ها همیشه مرا

خشمین م سازند. در باغهای خود قربان م کنند و بر قرباناه های خشت بت پرستان

نشینند و از ارواح مردگان کم سوزانند. ۴شبها در قبرستان ها و غارها م م خوشبوئ
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م طلبند. گوشت خوک را م خورند و کاسۀ شان پر از غذای حرام است. ۵به دیران

م گویند: «در جای تان بایستید و نزدی من نیائید، زیرا ما پاک و مقدس هستیم.»

اینها مرا از خود بیزار کرده و آتش خشم مرا شعله ور ساخته اند. ۶‐۷من امر محومیت

آن ها را صادر کرده ام و دیر ساکت نم نشینم و آن ها را بخاطر خطاهای خود شان و

گناهان پدران شان مجازات م کنم. آن ها برای بتهای خود بر کوهها خوشبوئ دود

کردند و به من اهانت نمودند، بنابران، آنها را به سزای اعمال شان م رسانم.»

۸خداوند چنین م فرماید: «هی کس تمام خوشۀ انور را از بین نم برد، بله

دانه های خوب آنرا ناه م دارد. من هم تمام قوم برگزیدۀ خود را هالک نم کنم، بله

آنهائ را که بندگ مرا م کنند، نجات م دهم. ۹من از نسل یعقوب و از قبیلۀ یهودا

فرزندان بوجود م آورم که سرزمین کوهستان مرا تصرف کنند، همیشه مال آن و

بندگان من باشند و مرا خدمت کنند. ۱۰دشت شارون چراگاه گله و وادی عاکور

استراحتاه رمۀ آنهائ م شود که در طلب من هستند.

۱۱اما آن کسان از شما که مرا ترک کرده و عبادتاه مرا که بر کوه مقدس قرار دارد از

یاد برده اند و خوان رنین را برای خدای «طال» و جام شراب را برای خدای

«سرنوشت» مهیا م کردند، ۱۲عاقبت شوم داشته و با دم شمشیر کشته م شوند. آن ها

به صدای من جواب ندادند و سخنان مرا نشنیدند، بله کارهائ کردند که در نظر من

زشت بود و راه را انتخاب کردند که مخالف رضای من بود.

۱۳لهذا به شما م گویم که آنهائ که بندگ مرا م کنند، سیر م شوند، ول شما گرسنه

م مانید. آن ها م نوشند، اما شما تشنه م باشید. آن ها خوش م کنند، مر شما غمین

و شرمنده م شوید. ۱۴بندگان من از خوشدل آواز م خوانند، اما شما با دل غمین گریه

و با روح افسرده نوحه م کنید. ۱۵نام شما در بین قوم برگزیدۀ من ملعون بوده و من،

خداوند، شما را هالک م کنم و به بندگان خود نام دیری م دهم. ۱۶هر کس که

برکت بطلبد و قسم بخورد و نام خدای برحق را یاد کند، برکت م بیند، سختیهای
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گذشته اش فراموش م شود و از بین م رود.»

خلقت جدید

۱۷خداوند م فرماید: «من آسمان و زمین جدیدی بوجود م آورم و همه چیزهای گذشته

از خاطره ها فراموش م شوند. ۱۸شما از این خلقت جدید من تا به ابد خوشحال

م شوید، زیرا اورشلیم را هم سر از نو م سازم تا مردم در آنجا خوش و مسرور باشند.

۱۹اورشلیم و باشندگان آن موجب خوش من هم م گردند. در آنجا دیر صدای گریه و

آواز ناله شنیده نم شود. ۲۰کودکان، دیر در طفل نم میرند، اشخاص صدساله جوان

شمرده م شوند و فقط کسان که گناه م کنند، به صدسال نم رسند و مورد لعنت قرار

که تاکستان کنند و هر کس ونت مسازند در آن س که خانه م گیرند. ۲۱مردم م

غرس نماید، میوۀ آنرا م خورد. ۲۲دیر خانه ای که قوم برگزیدۀ من آباد م کند، جای

سونت بیانان نم شود و چیزی را که م کارد، خوراک دشمنان نم گردد.

برگزیدگان من مانند درختان عمر طوالن م داشته باشند و از دستمزد خود بهرۀ فراوان

م گیرند و لذت م برند. ۲۳زحمت آن ها عبث نم شود و فرزندان شان روی مصیبت را

نم بینند، زیرا من به آن ها و همچنین به اوالدۀ شان برکت م دهم. ۲۴حت قبل از آنه

لب به دعا بشایند، من دعای شان را قبول م کنم و پیش از آنه حرف بزنند، من

م دانم که چه م خواهند. ۲۵گرگ و بره با هم م چرند و شیر مانند گاو، کاه م خورد.

اما خوراک مار خاک م باشد و در کوه مقدس من به هی کس ضرر و صدمه ای

نم رسد.»

عبادت واقع

۶۶ ۱خداوند چنین م فرماید: «آسمان تخت و زمین پای انداز من است. پس چه
نوع خانه ای برای من م سازید و چه مسن برای من آباد م کنید تا در آن بیاسایم و

سونت نمایم؟ ۲همۀ این چیزها را دست قدرت من آفریده است و همۀ آن ها به من
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تعلق دارند و کس که فروتن و شسته نفس است و از کالم من م ترسد، مورد تفقد من

قرار م گیرد.

۳مردم وقت گاو را ذب م کنند، مثل آنست که انسان را م کشند. هرگاه گوسفندی را

قربان م کنند، مانند آنست که س را سر م برند. هنام که هدیه ای برای من

م آورند مثل آنست که خون خوک را برای من م دهند و وقت که خوشبوئ م سوزانند،

مانند آنست که بت را م پرستند. اینها به میل دل خود رفتار م کنند و از گناه کردن لذت

م برند. ۴پس من هم آن ها را به بالئ که از آن وحشت دارند، گرفتار م سازم، زیرا

وقت آن ها را خواندم، جواب ندادند و هنام که با آن ها سخن گفتم گوش نردند،

بله کاری کردند که در نظر من زشت بود و راه را انتخاب نمودند که مخالف رضای

من بود.»

۵ای کسان که از خداوند م ترسید، به کالم او گوش بدهید. او م فرماید: «مردم خود

تان از شما نفرت دارند و شما را نم پذیرند، بخاطری اسم من که به خود دارید. آن ها به

دهد و ما خوش گویند که خداوند بزرگ است و عاقبت شما را نجات م تمسخر م

شما را م بینیم.» اما خود آن ها خوار و رسوا م شوند. ۶به غوغائ که از شهر به گوش

م رسد، به صدائ که از عبادتاه م آید و به آواز خداوند که از دشمنان انتقام م گیرد،

توجه کنید!

ماند که ناگهان و بدون دردِ زایمان طفل م فرماید: «شهر مقدس من به زن ۷خداوند م

بدنیا م آورد. ۸آیا کس چنین چیز عجیب را دیده یا شنیده است که کشوری ناگهان در

ی روز تولد شود؟ آیا قوم در ی لحظه بدنیا م آید؟ اما سهیون به مجردی که درد

زایمان شروع شد، فرزندان خود را بدنیا آورد. ۹آیا فر م کنید که من رحم زن را باز

م کنم و در عین حال نم گذارم که طفلش را بدنیا بیاورد؟ من هرگز این کار را

نم کنم.»

۱۰ای کسان که اورشلیم را دوست دارید و برایش گریه و ماتم م کردید، حاال خوشحال
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باشید و در خوش او شری شوید. ۱۱زیرا مانند طفل که از پستان مادر تغذیه م کند،

شما هم از نعمت های اورشلیم برخوردار م شوید و از جالل و شوکت آن لذت م برید.

۱۲خداوند چنین م فرماید: «من سعادت و سالمت را در سهیون م آورم و ثروت اقوام

دیر را مانند دریائ سرشار از آب، در آن جاری م سازم. شما مثل کودک که از شیر

مادر تغذیه م شود و در آغوش محبت او پرورش م یابد، از نعمت ها برکات آن بهره مند

م گردید. ۱۳همچون مادری که طفل خود را تسل م دهد، من هم شما را در اورشلیم

دلداری م دهم. ۱۴وقت این واقعات را ببینید، دل تان خوش م شود و وجود تان مانند

علف، تازه و خرم م گردد و آناه م دانید که من، خداوند، بندگان خود را یاری م کنم

و دشمنان را مورد غضب خود قرار م دهم.»

۱۵خداوند با آتش و سوار بر عرادۀ تیزرو خود م آید تا انتقام خود را از کسان که مورد

غضب او واق اند، بیرد ۱۶و گناهاران را با آتش و شمشیر مجازات م کند و عدۀ

زیادی را به هالکت م رساند.

۱۷خداوند م فرماید: «آنهائ که در باغها م روند و برای پرستش بتها خود را تقدیس

م کنند، طهارت م گیرند و گوشت خوک و موش و دیر چیزهای حرام را م خورند،

عاقبت شان هالکت است. ۱۸من از کارها و افار آن ها آگاه هستم. من م آیم و مردم

جهان را از هر نژاد و زبان جم م کنم تا قدرت و جالل مرا ببینند ۱۹و بدانند که من

هستم که آن ها را مجازات م کنم. اما از آن جمله عده ای را حفظ کرده به جاهای دور،

به ترشیش، فول، لُود (که تیراندازان ماهر دارد)، توبال و یونان که از نام من اطالع

ندارند، م فرستم و آن ها عظمت و جالل مرا به مردم اعالم م کنند. ۲۰آن ها تمام

وابستان شما را از آن کشورها جم کرده بر اسپها، عراده ها، تختهای روان، قاطرها و

شترها به کوه مقدس من در اورشلیم م آورند و به عنوان هدیه به من تقدیم م کنند.

درست همانطوریه قوم اسرائیل هدیۀ آردی را در ی ظرف پاک به عبادتاه

م آوردند و به من تقدیم م کردند. ۲۱همچنین عدۀ را بحیث کاهن و الوی برای خود
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بر م گزینم.»

۲۲خداوند م فرماید: «همانطور که آسمان و زمین جدیدی که م سازم در حضور من

پایدار م مانند، اوالدۀ شما و نام شما هم تا ابد باق م مانند. ۲۳مردم ماه به ماه و هفته

به هفته به اورشلیم آمده مرا پرستش م کنند. ۲۴وقتیه آن ها از اورشلیم م روند، اجساد

کسان را که علیه من قیام کرده بودند، م بینند و کرمهائ که آن ها را م خورند، هرگز

نم میرند و آتش که آن ها را م سوزاند، هیچاه خاموش نم شود و مردم به آن ها با

نفرت و کراهت ناه م کنند.»
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