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ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺷﻌﯿﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺎم او ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
اﺷﻌﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮط ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﺷﻮریﻫﺎ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮد .او ﺷﺎﻫﺪ دوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ آﺷﻮری ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی
اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .او در دوران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺒﻮت ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اول :ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ٣٩راﺟﻊ ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﻘﺘﺪرش ،آﺷﻮر در آﻣﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
ﺳﻘﻮط ﯾﻬﻮدا آﺷﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری او ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﯿﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ،ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮان
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﮐﯿﺰه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻫﻮﺷﺪار داد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﺷﻌﯿﺎ از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻌﯽ ﮐﻪ
از اوﻻدۀ داود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
ﮐﺮد.
دوم :اﺷﻌﯿﺎ در ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۴٠ﺗﺎ  ۵۵از دوراﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎﺑﻞ در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺑﺪون اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻧﺎ اﻣﯿﺪ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از اﺳﺎرت آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮی آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮم :اﺷﻌﯿﺎ در ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۵۶ﺗﺎ  ۶۶از دوراﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن داده
ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات ،رﻋﺎﯾﺖ روز ﺳﺒﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ
و ﻋﺒﺎدات ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ،ﻓﺼﻞ  ۵٣اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺪﻣﺖ و زﺣﻤﺎت
ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ١٢ - ١
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ﻣﺠﺎزات اﻗﻮام :ﻓﺼﻞ ٢٣ - ١٣
ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻓﺼﻞ ٢٧ - ٢۴
ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﻓﺼﻞ ٣۵ - ٢٨
ﺣﺰﻗﯿﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺣﻤﻠﮥ آﺷﻮریﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ٣٩ - ٣۶
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ،وﻋﺪه و اﻣﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۵۵ - ۴٠
ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ۶۶ - ۵۶
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١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰﯾﺎ ،ﯾﻮﺗﺎم،
آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ،در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺴﺮ آﻣﻮص داد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
٢ای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮوردم و
ﺑﺰرگ ﮐﺮدم ،ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ٣ .ﮔﺎو ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد را و ﺧﺮ آﺧﻮر ﺧﻮد را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ«.
۴ای ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ای ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ،ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و از او ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺷﺪﯾﺪ۵ .ﭼﺮا از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و ﺳﺮﮐﺸﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽدارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ
زﯾﺎدﺗﺮ ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟ ﻓﮑﺮ و دل ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ۶ .از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺟﺎی
ﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺑﺪن ﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺗﺎن از ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻤﻬﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ
ﭘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﯿﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٧ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ ﺗﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
٨دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن )ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﭙﺮی
در ﻓﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎدرﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ٩ .ا ﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ
از ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره از ﻗﻮم ﻣﺎ ﻫﻢ اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
١٠ای ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺳﺪوم ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ای ﻣﺮدم ﻋﻤﻮره ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ١١ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻗﻮﭼﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ ،ﺧﻮن ﮔﺎو و ﺑﺮه و ﺑﺰ ﺑﯿﺰار
ﺷﺪهام١٢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽآﺋﯿﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽآورﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و درﮔﺎه ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﯾﺪ؟ ١٣دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺎورﯾﺪ .از ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دود ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺰارم.
ﻋﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ ،روز ﺳﺒﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ١۴ .از ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ و اﯾﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارم .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ١۵ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ
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روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﻫﺮ ﻗﺪر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮن آﻟﻮدهاﻧﺪ١۶ .ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﭘﺎ ک ﺳﺎزﯾﺪ .از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ١٧ .ﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و از ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
١٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ا ﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ا ﮔﺮ ﺳﺮخ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﭘﺎ ک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٩ .ا ﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را
از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزم٢٠ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺴﺪ
٢١ﭼﺮا ای ﺷﻬﺮ وﻓﺎدارِ اورﺷﻠﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺴﺪ ﺷﺪی؟ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘﯽ
در ﺗﻮ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺮ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯽ٢٢ .ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮۀ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدی ،وﻟﯽ ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺒﺪل ﺷﺪهای .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب
ﻧﺎب ﺑﻮدی ،ﻣﮕﺮ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺮﻧﮓ آب ﺷﺪهای٢٣ .ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺮد و ﺷﺮﯾﮏ
دزداناﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ رﺷﻮت ﺧﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ داد ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﻪ دﻋﻮای
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ دﺷﻤﻨﺎن را
ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮم٢۵ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ
ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام و ﺷﻤﺎ را در ﮐﻮره ذوب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﺷﻮﯾﺪ.
٢۶داوران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ اول و ﻣﺸﺎوران را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
آن ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد«.
٢٧ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﺳﻬﯿﻮن و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ،ا ﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﺪ٢٨ .اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮﮐﺶ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺠﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٩ .ﺷﻤﺎ از ﭘﺮﺳﺘﺶ درﺧﺘﺎن

ﺑﻠﻮط و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ٣٠ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎنِ ﺧﺸﮏ
و ﺑﯽﺑﺮگ ﺑﻠﻮط و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑﯽآب از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ٣١ .ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﺗﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺷﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮ ﮐﺎه ﯾﮑﺠﺎ در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را از آﺗﺶ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
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ﺻﻠﺢ اﺑﺪی
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﮑﺎه ١:۴ـ(٣

٢

١اﯾﻨﺴﺖ ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ
.
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص رﺳﯿﺪ:
٢در روزﻫﺎی آﺧﺮ ،ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی
آن رواﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٣ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
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 ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ،دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت را از ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارد .ﻣﺮدم از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺎوآﻫﻦ و از ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد اره ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﻗﻮام ﺟﻬﺎن از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ۵ .ای ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺎ را روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺎدوﮔﺮی
ﻣﺮدم ﺷﺮق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از رﺳﻮم
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٧ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن دارای ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ،
اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎ اﺳﺖ٨ .ﺑﺘﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ.
٩ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ای ﺧﺪا ،آنﻫﺎ را ﻧﺒﺨﺶ.
١٠ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﻫﯿﺒﺖ ﺟﻼل او در ﻣﻐﺎرهﻫﺎ و ﺳﻮراﺧﻬﺎی زﻣﯿﻦ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١١ .روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد١٢ .در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺿﺪ اﺷﺨﺎص
ﻣﻐﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد١٣ .ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن
و درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺎﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد١۴ .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺗﭙﻪﻫﺎ١۵ ،ﺑﺮﺟﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی رﻓﯿﻊ را ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ١۶ .ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﺷﯿﺶ
را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت زﯾﺒﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ١٨–١٧ .ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮ
۵
.

.

ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی او ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺘﻬﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١٩وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺮدم از ﺗﺮس او و ﻫﯿﺒﺖ
ﺣﻀﻮر او در ﻏﺎرﻫﺎی ﮐﻮه و ﺳﻮراﺧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٠ .ﻣﺮدم در آن
روز ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺷﻬﺎ
و ﺷﺐﭘﺮهﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ٢١ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را
ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ،ﻣﺮدم از ﻫﯿﺒﺖ ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوت او وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻮراخ ﺻﺨﺮهﻫﺎ
و ﺷﮕﺎﻓﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٢٢ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ اﺗﮑﺎء ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﻧَﻔَﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه دارد و
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻫﺮج و ﻣﺮج در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا
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١ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺰودی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
.
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺤﻄﯽ
ﻧﺎن و آب را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽآورد٢ .ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ،داوران،
اﻧﺒﯿﺎء ،ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ،ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان٣ ،ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻋﯿﺎن ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎﻫﺮ
و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺣﺎذق از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻤﺎرد۵ .ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
از ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد آزار ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن
ﭘﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
۶زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ اﻗﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن داری ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و در اﯾﻦ دوران
ﻣﺼﯿﺒﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺎش٧ «.اﻣﺎ او ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺧﻮرا ک دارم و ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎ ک .ﻧﯽ ،ﻣﺮا رﻫﺒﺮ ﺧﻮد
ﻧﺴﺎزﯾﺪ«.
٨ﺑﻠﯽ ،اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﻬﻮدا ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼم و ﻋﻤﻞ
آنﻫﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٩ .ﭼﻬﺮۀ ﺷﺎن
ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﺳﺪوم آﺷﮑﺎرا ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪا
ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد
آوردﻧﺪ١٠ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺎن ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ
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ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ١١ «.ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ» :اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺰای اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ١٢ «.ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺷﺎن زﻧﺎناﻧﺪ .ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ
و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ و داوری ﮐﻨﺪ١۴ .او ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان
و ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻣﯽآورد و آنﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺎل و داراﺋﯽ
آنﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﻧﺒﺎر ﮐﺮدﯾﺪ١۵ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ
را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ«.
١۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺎز و ﻋﺸﻮه راه
ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮدن ﻓﺮاز و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻬﻮتﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ و
ﭘﺎﯾﺰﯾﺐﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽآورﻧﺪ١٧ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺟﺰای
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﺳﺮ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﯽﻣﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﯽﺳﺘﺮ
و ﺑﯽﭘﺮده و رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزم«.
١٩–١٨در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﯾﻮرات ﺷﺎن را از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺎﯾﺰﯾﺐ
ﻫﺎ ،ﻣﺎﺗﯿﮑﻪﻫﺎ ،ﻃﻮﻗﻬﺎ ،ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ ،دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ،روﺑﻨﺪﻫﺎ٢٠ ،ﮐﻼﻫﻬﺎ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪﻫﺎ،
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﻋﻄﺮداﻧﻬﺎ ،ﺗﻌﻮﯾﺬﻫﺎ٢١ ،اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ ،ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ٢٢ ،اﻟﺒﺴﮥ ﻧﻔﯿﺲ،
ﯾﺎﻻﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻟﻬﺎ ،دﺳﺘﮑﻮﻟﻬﺎ٢٣ ،آﺋﯿﻨﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﭼﺎدرﻫﺎی ﺷﺎن
از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ٢۴ .ﺑﻌﻮض ﺑﻮیِ ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ،ﺑﻮیِ ﺑﺪ و ﺗﻌﻔﻦ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺠﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺮﭘﺸﺖ و ﺑﺎﻓﺘﮕﯽ
آنﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺳﺮ ﺷﺎن ﻃﺎس ﻣﯽﺷﻮد و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻌﻮض اﻟﺒﺴﮥ زﯾﺒﺎ و ﻧﻔﯿﺲ ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ.
٢۶
٢۵ﻣﺮدان و ﺟﻨﮓآوران ﺷﺎن در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از
دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺧﻮد ﺷﻬﺮ در ﻋﺰای
آنﻫﺎ وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد.
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١زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ زن داﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
.
»ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻟﺒﺎس و ﺧﻮرا ک ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ از ﺷﺮم و ﻃﻌﻨﮥ ﺑﯽﺷﻮﻫﺮی رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ«.
ﺷﮑﻮه آﯾﻨﺪۀ اورﺷﻠﯿﻢ
٢در آن روز ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر
ﺟﻼل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد٣ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
داوری ﮐﺮده دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﭘﺎ ک ﻣﯽﺳﺎزد و ﮔﻨﺎه اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﮑﮥ ﺧﻮﻧﯽ را
ﮐﻪ در آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ۵ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻬﯿﻮن و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آﻧﺮا در
ﻇﺮف روز ﺑﺎ اﺑﺮ و در دوران ﺷﺐ ﺑﺎ دود و ﻧﻮر آﺗﺶ ﻓﺮوزان ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﮥ
ﺟﻼل ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ۶ .در ﮔﺮﻣﺎی روز ﺳﺎﯾﺒﺎن آنﻫﺎ و در ﺑﺎران
و ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮود ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن

۵

١ﺳﺮودی را ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد و ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻢ
.
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﭙﮥ ﺳﺮﺳﺒﺰی داﺷﺖ٢ .زﻣﯿﻨﺶ را ﮐﻨﺪ ،آﻧﺮا از ﺳﻨﮕﻬﺎ
ﭘﺎ ک ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﻬﺎ را در آن ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺟﯽ در وﺳﻂ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺧﻤﺮهای
ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داد .ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﺪ ﺑﺎر آورد.
٣ﺣﺎﻻ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ای ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ،ﺑﯿﻦ ﻣﻦ
و ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ۴ .ﭼﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﮑﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎی
اﻧﮕﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ،اﻧﮕﻮر ﺑﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎر آورد.
۵ا ﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﻣﯽدارم ﺗﺎ
ﭼﺮاﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻮد و در زﯾﺮ ﭘﺎی آنﻫﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮔﺮدد۶ .آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ک ﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐُﻨﻢ و زﻣﯿﻨﺶ را ﻧﻤﯽﮐَﻨﻢ .ﻣﯽﮔﺬارﻣﺶ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه
در آن ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎران ﻧﺒﺎراﻧﺪ«.
٧ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎنِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﺋﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدی زﯾﺎد در ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺖ ،وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف
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اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﺠﺎی اﻧﺼﺎف ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻮض ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را رواج
دادﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد آوردﻧﺪ.
ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
٨ﺑﺪا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﺋﯿﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ٩ .ﻣﻦ ﺑﮕﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ
و ﻗﺸﻨﮓ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ١٠ .از ده ﺟﺮﯾﺐ
زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﺷﺮاب ﻫﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ده ﺳﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﻏﻠﻪ
ﻫﻢ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد«.
١١وا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ وﻗﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎدهﻧﻮﺷﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ١٢ .ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮥ
ﭼﻨﮓ و رﺑﺎب و داﯾﺮه و ﺑﺴﺎط ﺷﺮاب ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪارﯾﺪ١٣ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺎن و اﻋﯿﺎن ﺷﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ١۴ .دﻧﯿﺎی
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
ﻓﺮوﺑﺒﺮد١۵ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻐﺮور ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١۶ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﺎدل و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ و از روی اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ١٧ .ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ و ﮔﺎو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در
آنﻫﺎ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ.
١٩
١٨اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ زود ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺧﺪای
ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟«
٢٠وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮب را ﺑﺪ و ﺑﺪ را ﺧﻮب ،روﺷﻨﯽ را ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
را روﺷﻨﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺗﻠﺦ و ﺗﻠﺦ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ٢١ .ﺑﺪا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ و ﺧﻮد را داﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ٢٢ .وای ﺑﺤﺎل ﺗﺎن ﮐﻪ در
ﺷﺮاﺑﺨﻮری ﻣﺎﻫﺮﯾﺪ و ﻃﺮز ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آﻧﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ٢٣ .ﻣﺮدم رﺷﻮت ﺧﻮر را
ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ و ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﮏ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
٩
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ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
٢۴ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻫﻢ ﮔﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮕﻮﻓﻪﻫﺎی ﺷﺎن در ﺧﺎ ک ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را رد ﮐﺮده و ﮐﻼم ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ٢۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات
آنﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺜﺎﻓﺖ در ﺟﺎدهﻫﺎ
اﻓﮕﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﻣﺠﺎزات
آنﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ.
٢٧–٢۶ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﻮام ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ
روی زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در راه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ
ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻠﻐﺰد ،ﺑﯽدرﻧﮓ و ﻓﻮراً ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ٢٨ .ﺗﯿﺮ ﺷﺎن ﺗﯿﺰ و در
ﮐﻤﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ .ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی

ﻋﺮادهﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺗُﻨﺪﺑﺎد ﺗﯿﺰاﻧﺪ٢٩ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﻣﯽﻏﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﺎر
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٣٠در آن روز ،آن ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﻏﺮﻧﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و روﺷﻨﯽ آﺳﻤﺎن در ﭘﺲ ﭘﺮدۀ ﻏﻠﯿﻆ
اﺑﺮ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﻌﯿﺎ را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

۶

١در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه وﻓﺎت ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ
.
ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ و داﻣﻦ ﻗﺒﺎی او ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه او را ﭘﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد٢ .ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺶ ﺑﺎل داﺷﺖ .ﺑﺎ
دو ﺑﺎل روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ دوﺑﺎل ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را و ﺑﺎ دو ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ﭘﺮواز
ﻣﯽﮐﺮد٣ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺪوس،
ﻗﺪوس ،ﻗﺪوس ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ! ﺟﻼل او ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«.
۴آواز ﺳﺮود آنﻫﺎ اﺳﺎس ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﻪ ﻟﺮزه آورد و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه از دود ﭘﺮ ﺷﺪ.
۵آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :وا ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻼ ک ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻧﺎﭘﺎ ک ﻫﺴﺘﻢ و در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎ ک دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ
١٠
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ دﯾﺪهاﻧﺪ!«
۶ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از آن ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺒﻮری ﮐﻪ در دﺳﺖ
داﺷﺖ ،ﯾﮏ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ را از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ٧و ﺑﺎ آن دﻫﺎن ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن اﯾﻦ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ
و از ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﺷﺪی٨ «.آﻧﮕﺎه ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم،
ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ!« ٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎن» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮﻗﺪر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
١٠ذﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﮐُﻨﺪ ﺳﺎز؛ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن را ﺳﻨﮕﯿﻦ 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 ﯾﺎﺑﻨﺪ١١ «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ؟« او
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن وﯾﺮان و از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﺧﺮاب ﮔﺮدد١٢ .ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را از ﻣﺮدم ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺳﺎزم١٣ .ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ
ﯾﮏ دﻫﻢ آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،آن ﻋﺪه ﻫﻢ در آﺗﺶ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﻮط و ﭼﻨﺎراﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﮐُﻨﺪهاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و دوﺑﺎره ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
)ﮐُﻨﺪه از آﻏﺎز ﻧﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه

٧

١در دوران آﺣﺎز )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺗﺎم و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﺰﯾﺎ( ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،رزﯾﻦ
.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻘﺢ )ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ٢ .وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪهاﻧﺪ ،دل ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم او
ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ.
٣آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮت ﺷﺎرﯾﺎﺷﻮب ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آﺣﺎز
ﺑﺮو .او را در ﺟﺎدۀ رﺧﺘﺸﻮﯾﻬﺎ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎرﯾﺰ ﺣﻮض ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ۴ .ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮ آﻣﺎده و آرام ﺑﺎﺷﺪ ،دل ﻗﻮی دارد و ﻧﺘﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ رزﯾﻦ و ﻓﻘﺢ
ﻣﺜﻞ دودی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻌﻠﮥ دو ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد۵ .ﺳﻮرﯾﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺪﺳﺖ
ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﺷﻮرش ﮐﺮدهاﻧﺪ ۶و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮوﻧﺪ.
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اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮ ﺗﺒﺌﯿﻞ را ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺠﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
٧اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
٨ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ،دﻣﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و دﻣﺸﻖ زور رزﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﻧﺪارد؟ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ٩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻣﺮه ﻗﺪرت ﻓﻘﺢ ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻧﺪارد .ا ﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دوام ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«.
١٠ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﺣﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ»١١ :از ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﻮاه ،ﺧﻮاه از اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ«.
١٢آﺣﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮورت ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﻢ١٣ «.در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺣﺮف او اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﮐﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را ﻫﻢ از
ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﮐﻨﯿﺪ؟ ١۴ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ
و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮهای ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد و او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ( ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ١۶–١۵ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﮑﻪ و ﺷﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻘﺪر
از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٧ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر
ﺗﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﯾﻬﻮدا ﺟﺪا ﺷﺪ،
ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﻈﯿﺮش دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
١٨روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮی از دورﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﮕﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ آﺷﻮری اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺒﻮر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ١٩ .آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در وادﯾﻬﺎ ،ﻣﻐﺎرهﻫﺎ ،در ﺑﯿﻦ
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﺎردار و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٠ .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر را از آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار و رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزد.
٢١در آن روز ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﮔﺎو و دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ٢٢ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻢ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آن ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻪ و ﻋﺴﻞ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ٢٣ .در آن روز ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی
آﺑﺎد و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﺎرزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢۴ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم آن ﮐﺸﻮر ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺋﺮ و ﭘﺮ از ﺧﺎر ﻣﯽﺷﻮد٢۵ .در
داﻣﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺷﺎداب ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
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ﭘﺴﺮ اﺷﻌﯿﺎ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ آﺷﻮرﯾﺎن

٨

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﻟﻮﺣﮥ ﺑﺰرگ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺲ:
.
»ﻣﻬﯿﺮ ﺷَﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ) «.ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎل ﺗﺎن ﺗﺎراج ﻣﯽﺷﻮد٢ (.ﻣﻦ
اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و زِﮐَﺮﯾﺎی ﭘﺴﺮ ﯾﺒﺮﮐﯿﺎ را ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪام٣ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن زن ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪم و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﭘﺴﺮی
ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را »ﻣﻬﯿﺮ ﺷَﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ« ﺑﻨﺎﻣﻢ۴ .ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ آن ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﭘﺪر« و »ﻣﺎدر« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ و ﺳﺎﻣﺮه
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﺎل و داراﺋﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۶ :ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدم آبﻫﺎی ﺷﯿﻠﻮه را ﮐﻪ
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و از رزﯾﻦ و ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ،
٨–٧ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای او ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ
و آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎی ﻓﺮات ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ! ﺑﺎﻟﻬﺎی ﭘﻬﻦ او
از ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
٩ای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺗﺮس آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ١٠ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ.
١١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺮوم و ﻓﺮﻣﻮد:
»١٢در ﻧﻘﺸﻪ و دﺳﯿﺴﮥ ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ١٣ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ١۴ .ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮓِ ﻣﺼﺎدِم ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ آن ﭘﺎ ﻧﻬﻨﺪ ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ و داﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ١۵ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ،
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در دام اﻓﺘﺎده ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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ﺷﺎ ﮔﺮدان اﺷﻌﯿﺎ
١۶ای ﺷﺎ ﮔﺮدان ﻣﻦ ،ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
١٧ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮد را از ﻗﻮم ﯾﻌﻘﻮب ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ دارم١٨ .ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
١٩ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﮐﻪ وِرد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﻮره
ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم از ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮره ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ؟ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ارواح
ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺸﻮرت و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ٢٠ «.ﺑﻪ ﮐﻼم و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ا ﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
٢١ﻣﺮدم آواره و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،از روی ﺧﺸﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﺧﻮد را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ٢٢ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﺘﯽ
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻨﺪه
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١اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
.
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ آن ﻃﺮف درﯾﺎی
اُردن و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه
ﻣﯽآورد.
٢ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻮر ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
٣ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻗﻮم اﻓﺰودی و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی.
آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را درو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ را
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺮﻣﺴﺖِ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۴زﯾﺮا ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن و ﺑﺎر را از دوش ﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﯽ و ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادی ،ﺗﺠﺎوزﮔﺮان را ﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮدی۵ .ﺗﻤﺎم ﺳﻼح و اﻟﺒﺴﮥ
١۴
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ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ.
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 ﺟﺎوداﻧﯽ« و »ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٧ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر او روزاﻓﺰون ﺑﻮده ﺗﺎ
اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ او اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰا ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ٩ .ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ١٠ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺸﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﭼﻮب
ﭼﻨﺎر ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض آنﻫﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ١١ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن را ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ١٢ .او ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ را از ﺷﺮق و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را از ﻏﺮب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ
ﺧﺸﻢ او ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
١٣ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﻨﺪ١۴ .ﻟﻬﺬا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮏ روز ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رﻫﺒﺮان
ﺷﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮ و دم آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺮد١۵ .ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان و اﺷﺮاف ﺷﺎن
ﺳﺮ و اﻧﺒﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻏﻠﻂ دﻫﻨﺪ ،دم آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ١۶ .رﻫﺒﺮان ﺷﺎن آنﻫﺎ
را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ راه ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ١٧ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آنﻫﺎ رﺣﻢ
ﻧﮑﺮد و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺷﺎن را ﻫﻢ ﺟﺰا داد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺸﻢ او ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و
دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
١٨ﺷﺮارت اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﺎر و ﺧﺲ را
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد١٩ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ او ﺳﺮاﺳﺮ
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .از ﻣﺮدم ﺑﺤﯿﺚ ﻫﯿﺰم ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در
اﻣﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ٢٠ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ
١۵
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ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ٢١ .ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨﺴﯽ و ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﻖ
ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻗﻬﺮ ﺧﺪا ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم دراز اﺳﺖ.

١٠

٢–١وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان
.
را از ﺣﻖ ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺎل آنﻫﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٣ .ﭘﺲ در روز ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﯿﺎورد از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟ داراﺋﯽ و ﺛﺮوت ﺗﺎن را در ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ۴در آن روز ﯾﺎ
در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺸﻢ
او ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،وﺳﯿﻠﻪ ای در دﺳﺖ ﺧﺪا
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از آﺷﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮبِ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم۶ .ﻣﺮدم آﺷﻮر را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻨﺎﻓﻖ و آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﻮال ﺷﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد
ﺷﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﻻی ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٧ «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﻧﻘﺸﮥ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی در ﺳﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﻮام زﯾﺎدی را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﺪ٨ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪانﻫﺎی ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ٩ .ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ،ﮐﻠﻨﻮ ،ﺣﻤﺎت و اَرﻓﺎد را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدم ﺳﺎﻣﺮه و دﻣﺸﻖ ﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
١٠ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدم١١ .ﻣﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم ،اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
١٢ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد،
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﺮور و ﺧﻮد ﺧﻮاه آﺷﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد١٣ .زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﻻف ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎ زور ﺑﺎزو و داﻧﺶ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد در ﺟﻨﮕﻬﺎ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم .ﺳﺮﺣﺪات ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﺎراج ﮐﺮدم و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮدم١۴ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﯿﺎﻧﮥ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺨﻤﻬﺎ را از آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
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ﺷﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدم .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﺑﺎﻟﯽ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ«.
١۵اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻗﺪرت ﺗﺒﺮ از ﭼﻮبﺷﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اره
ﺧﻮد را داﻧﺎﺗﺮ از ﻧﺠﺎر ﻣﯽداﻧﺪ؟ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﺼﺎ اﻧﺴﺎن را«.
١۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن آﺷﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺳﺎزد
و آﺗﺸﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮده آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد١٧ .ﻧﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮥ ﻏﻀﺐ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﯾﮏ روز
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺲ و ﺧﺎر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ١٨ .ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﺎن
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺴﻢ و روح آنﻫﺎ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٩ .درﺧﺘﺎن
ﺟﻨﮕﻞ آﻧﻘﺪرﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٠در آن روز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻌﻘﻮب ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺗﮑﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﺮ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٢١ .آنﻫﺎ ﺑﺴﻮی
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٢٢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎدﻻﻧﻪای را ﮐﻪ ﺳﺰاوارﻧﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢٣ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از آﺷﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،
٢۵زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮوﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ٢۶ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺪﯾﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺻﺨﺮۀ ﻏﺮاب ﺟﺰا دادم ،آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﻢ٢٧ .در آن روز ﺑﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ را از دوش ﺗﺎن و ﯾﻮغ اﺳﺎرت را از ﮔﺮدن ﺗﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارم«.
٢٨ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻋﯿﺎت داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺠﺮون ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﻟﻮازم ﺧﻮد را در ﻣﮑﻤﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ٢٩ .از ﮔﺬرﮔﺎه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در ﺟﺒﻌﻪ
ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ راﻣﻪ در ﺗﺮس و ﻫﺮاساﻧﺪ و اﻫﺎﻟﯽ ﺟﺒﻌﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺷﺎﺋﻮل،
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ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ٣٠ .ای ﻣﺮدم ﺟﻠﯿﻢ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ! ای ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﺸﻪ و ای اﻫﺎﻟﯽ
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ٣١ﻣﺮدم ﻣﺪﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاری ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺟﯿﺒﯿﻢ از ﺗﺮس
ﺟﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ٣٢ .در ﻫﻤﯿﻦ روز دﺷﻤﻨﺎن در ﻧﻮب ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺸﺖ
ﺧﻮد را ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﻗﺮار دارد ،ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
٣۴–٣٣اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﭼﻮبﺷﮑﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ
و ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن
ﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﺎﺧﻪ ای از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴﯽ
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١ﺷﺎﺧﻪای از ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺴﯽ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و از رﯾﺸﮥ آن
.
ﻧﻬﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ روح ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ ،روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﺪرت و روح
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٣ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﯽ او ﺗﺮس و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻨﻮد داوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
۴ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ داد ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﻠﯿﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و اﺷﺨﺎص
ﺷﺮﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ ۵و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و راﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
۶در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﮔﺮگ ﺑﺎ ﺑﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻠﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ و ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ آنﻫﺎ را ﻣﯽراﻧﺪ.
٧ﮔﺎو و ﺧﺮس ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ ،ﭼﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺷﯿﺮ
ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد.
٨ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮار در ﻏﺎر ﻣﺎر ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻻﻧﮥ اژدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد.
٩در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﻪای ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺤﺮ از آب ﭘﺮ اﺳﺖ ،روی زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
١٠روزی ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮ ﻇﻬﻮری از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴﯽ ﻋﻠَﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮمﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺷﮑﻮه او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١١ .در
آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺷﻮر ،ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮدان ،ﺣﺒﺸﻪ ،ﻋﯿﻼم ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻨﻌﺎر ،ﺣﻤﺎت
و ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽآورد١٢ .او ﻋﻠَﻤﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد و
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر روی زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١٣ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺟﻨﮓ و ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﺑﯿﻦ آﻧﺪو وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ١۴ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﮐﻪ
در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎل و داراﺋﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ادوم و ﻣﻮآب را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را
ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ١۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﯿﺞ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﺎزد و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎی ﻓﺮات دراز ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﻮزان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ١۶ .ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم او در آﺷﻮر ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ
اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری

١٢

١در آن روز ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ:
.
»ﺧﺪاوﻧﺪا ،از ﺗﻮ ﺷﮑﺮﮔﺰارم ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدی ،وﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﯽ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی
ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻣﯽدﻫﺪ٣ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ آب ﺻﺎف و ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮور و
ﻧﺸﺎط ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻫﻢ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
۴در آن روز ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ:
»از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ۵ .ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی
زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ۶ .ای ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ﺳﺮود ﺧﻮﺷﯽ
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را ﺳﺮدﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺣﻀﻮر دارد«.
ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ
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١اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ
.
آﻣﻮص رﺳﯿﺪ.
٢ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﭙﮥ ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺮق ﺟﻨﮓ را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دروازهﻫﺎی اﺷﺮاف ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﺳﭙﺎه ﻣﻘﺪس و ﺷﺠﺎع و
ﻓﺪا ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻨﺪ۴ .ﺑﻪ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺻﺪا ،ﺻﺪای
ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺮدم و آواز اﻗﻮام و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ۵ .آنﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوردﺳﺖ و از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم روی
زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
۶ﺷﯿﻮن و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﻪ را ﻫﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﺪ٧ .دﺳﺘﻬﺎی ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻟﻬﺎی
ﻣﺮدم آب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٨ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درد زاﯾﻤﺎن
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از دﯾﺪن روی ﺷﺮﻣﻨﺪۀ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٩ .روز وﺣﺸﺘﻨﺎ کِ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،زﻣﯿﻦ را
ﺧﺮاب و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را از روی آن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ١٠ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎی
آن ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻓﺘﺎب ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻬﺘﺎب روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
١١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪیﻫﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﺪﮐﺎران
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدم ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ
و اﺷﺨﺎص ﻇﺎﻟﻢ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزم١٢ .ﻣﺮدم را از زر ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺴﺎن را از
ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ١٣ .در آن روز از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد١۴ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮان رﻣﯿﺪه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و
ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١۵ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ١۶ .ﮐﻮدﮐﺎن آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن ﻏﺎرت و زﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﯽﻋﻔﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
١٧ﻣﻦ ﻣﺎدی ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ

آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮراﻧﻢ١٨ .ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﻣﯽاﻓﮕﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮ ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ١٩ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻠﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ ﻓﺨﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ٢٠ .از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﮐﺴﯽ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺮﺑﻬﺎی ﮐﻮﭼﯽ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ و ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد
را ﻧﻤﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ٢١ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن
ﻻﻧﮥ ﺑﻮﻣﻬﺎ و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺰﻫﺎی وﺣﺸﯽ در آن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
٢٢ﮔﺮﮔﻬﺎ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ از ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻗﺼﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .زﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮدی
ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﻤﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ«.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺒﻌﯿﺪ
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١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ را دوﺑﺎره
.
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ
در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده
اﺳﺖ زن و ﻣﺮد اﻗﻮام دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﯿﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎ زور و ﺟﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺑﻞ
٣وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از درد و رﻧﺞ و روزﮔﺎرِ ﺳﺨﺖِ ﻏﻼﻣﯽ آﺳﻮده ﮐﻨﺪ،
۴آﻧﻮﻗﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪی و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﺖ ﮐﺮد۶ .ﺗﻮ ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪی و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدی٧ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ آﺳﻮده و آرام ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺧﻮﺷﯽ ﺳﺮود
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ٨ .درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺳﺮوﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻘﻮط ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهای ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ«.
٩دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺗﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ .ارواح ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
روی زﻣﯿﻦ از ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ١٠ .آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪی و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاری١١ .ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آواز ﭼﻨﮓ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺮﻣﻬﺎ
ﺗﺸﮏ و ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎف ﺗﻮ اﺳﺖ«.
١٢ای ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎن ﺻﺒﺢ ،ﭼﻄﻮر از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎدی! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻣﻘﺘﺪر
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮوز ﺑﻮدی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدی! ١٣در دﻟﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺑﺎﻻ ﻣﯽروم و ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﮐﻮﻫﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﻪ ﺟﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ١۴ .ﺑﺎﻻی اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽروم
و ﻣﺜﻞ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮم١۵ «.اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺗﻮ در ﻗﻌﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪی.
١۶ﻣﺮدﮔﺎن وﻗﺘﯽ ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ:
»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن از
ﺗﺮس او ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ؟ ١٧آﯾﺎ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ؟ اﺳﯿﺮان را آزاد ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ١٨ «.ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ١٩ ،اﻣﺎ ﺗﻮ از
ﻗﺒﺮت ﺑﯿﺮون اﻓﮕﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮی و ﺟﻨﺎزهات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮥ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽﮔﻨﺪد ،ﺑﺎ اﺟﺴﺎد
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎنِ ﺟﻨﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮداﻟﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد٢٠ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﺸﻮرت را وﯾﺮان ﮐﺮدی و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻧﺴﻠﯽ از ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
٢١ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روی
زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ در آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.
٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﺎ ک
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺴﻞ ﻣﺮدم آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم٢٣ .ﺑﺎﺑﻞ
را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزم ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺒﻪ زار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﺟﺎروی
ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎروﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
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ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ﺳﻘﻮط آﺷﻮر
٢۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اراده و ﻣﻘﺪر ﮐﺮدهام
ﺣﺘﻤﺎً واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد٢۵ .ﻣﻦ ﻗﺪرت آﺷﻮر را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﻢ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﻮغ اﺳﺎرت را از ﮔﺮدن و ﺑﺎر ﻏﻼﻣﯽ را
از دوش ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽدارم٢۶ .دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم اﻗﻮام
روی زﻣﯿﻦ را ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﻢ .اﯾﻨﺴﺖ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن٢٧ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد.
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دراز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
او را ﺑﺎزدارد.

ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ﺳﻘﻮط ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
٢٨در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه وﻓﺎت ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪ:
»٢٩ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻋﺼﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽزد ،ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ا ﮔﺮ ﻣﺎری ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺗﺮ از او ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و
از آن ﻣﺎر ﻫﻢ اژدﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد٣٠ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ در ﭼﺮاﮔﺎه او ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ از ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎن ﻫﻢ
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ٣١ .ای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ،
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺳﻢ اﺳﭙﺎن ﺷﺎن ﮔﺮد و ﺧﺎ ک را ﺑﻪ ﻫﻮا
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ٣٢ .ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﭼﻪ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد؟ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﯿﻮن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻗﻮم
ﺑﯿﭽﺎرۀ ﺧﻮد را در آن ﭘﻨﺎه داد«.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط ﻣﻮآب
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١اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻮآب:
.
٢
»ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺎر و ﻗﯿﺮِ ﻣﻮآب در ﯾﮏ ﺷﺐ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
دﯾﺒﻮن ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺰاداری رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮ و ﻣﯿﺪِﺑﺎ ﺷﯿﻮن
و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ٣ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
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و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﺳﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ و ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ۴ .ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن و َاﻟﻌﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ را ﺳﺮدادهاﻧﺪ و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎن ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎﻫﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮآب ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ و از ﺗﺮس
ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ۵ .دﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﻮآب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ و ﻋﺠﻠَﺖ ﺷَﻠﯿﺸﻪ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻟﻮﺣﯿﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و آواز ﮔﺮﯾﮥ آنﻫﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن در ﻃﻮل راه ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد۶ .ﺟﻮﯾﻬﺎی
ﻧﻤﺮﯾﻢ ﺧﺸﮏ و ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ،ﮔﯿﺎه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ٧ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎل و اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﺧﻮد از راه وادی ﺑﯿﺪﻫﺎ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٨ .از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺣﺪات ﻣﻮآب ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آواز
ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺮدم ﺗﺎ اَﺟﻼﯾﻢ و ﺑﺌﺮاﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ٩ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آب درﯾﺎی دﯾﺒﻮن از ﺧﻮن
ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻼﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم دﯾﺒﻮن ﻣﯽآورد و آن ﻋﺪه
از ﻣﻮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ دﻧﺪان و ﭘﻨﺠﺎل ﺷﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﺿﻊ رﻗﺘﺒﺎر ﻣﻮآب

١۶

١ﻣﺮدم ﻣﻮآب از ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻊ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
.
ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮهای را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
٢ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯽآﺷﯿﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ارﻧﻮن آواره ﺷﺪهاﻧﺪ٣ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ وﺿﻊ
ﻣﺸﻘﺘﺒﺎر ،از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺎ را ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ.
۴ﺑﻪ ﻣﺎ آوارﮔﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ«.
۵
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ و ﺗﺎراﺟﮕﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﯾﮑﯽ از
اوﻻدۀ داود ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ اﺳﺎس رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﻣﻐﺮور و ﮔﺴﺘﺎخ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺨﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﺠﺎ
اﺳﺖ٧ «.ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﻏﺬای ﺧﻮﺑﯽ
٢۴
.

.

ﮐﻪ در ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ٨ .ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن و ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی
ﺳﺒﻤﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﻬﺎی اﻧﮕﻮر را ﺣﺎ ﮐﻤﺎن اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﻬﺎی اﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﻬﺎ ﺗﺎ ﯾﻌﺰﯾﺮ و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮۀ
ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ٩ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺒﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺸﺒﻮن و َاﻟﻌﺎﻟﻪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰم ،زﯾﺮا ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ١٠ .ﻣﺮدم
آن ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺸﺎﻃﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ درو داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﻐﻤﮥ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﮕﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب
در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﻓﺸﺮد و آواز ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ١١ .دل ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﮓ
ﺑﺮای ﻣﻮآب ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ١٢ .ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﺮای دﻋﺎ
ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا دﻋﺎی آنﻫﺎ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
١۴
١٣اﯾﻦ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻮآب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل ﻣﻮآب ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪۀ
ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ دﻣﺸﻖ و ﯾﻬﻮدا

١٧

١ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد دﻣﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :دﻣﺸﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود
.
و ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد٢ .ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮوک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﺴﮑﻦ و ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻮده ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
٣اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯽدﻓﺎع ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻣﺸﻖ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ«.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺛﺮوﺗﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ۵ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از درو ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
۶از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﯾﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺗﮑﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ داﻧﻪ در ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ در ﺷﺎﺧﻬﺎی
ﭘﺮ آن ﺑﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
٨
٧در آن روز ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ رو ﻣﯽآورﻧﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اَﺷﯿﺮﯾﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻣﺘﮑﯽ
٢۵
.

.

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
٩در آن روز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﯾﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در
وﻗﺖ ﻓﺮار از دﺳﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١٠ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮۀ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ از
ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای و در ﻋﻮض درﺧﺘﺎن را ﻣﯽﮐﺎری ﺗﺎ در زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﮥ آنﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯽ١١ .ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ درﺧﺘﺎن
را ﻣﯽﮐﺎری ،آنﻫﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮕﻮﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻮهای ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن
اﻧﺪوه و درد ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
١٢اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮ ﻣﯽﺧﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﺤﺮ ﻣﯽﻏﺮﻧﺪ ١٣و
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١۴ .ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از دﻣﯿﺪن ﺻﺒﺢ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺰای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داراﺋﯽ و
ﻣﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺒﺸﻪ

١٨

١وای ﺑﺤﺎل ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻃﺮف درﯾﺎﻫﺎی ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ و از آن
.
آواز ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد٢ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ذرﯾﻌﮥ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻧَﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﺰرو ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
آﻧﺠﺎ ﻗﻮم ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ از
آنﻫﺎ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ.
٣ای ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آواز ﺳﺮﻧﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و در آراﻣﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﯽﻧﮕﺮم .ﻣﺜﻞ ﯾﮏ روز ﺻﺎف و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر ﺷﺒﻨﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮ در
ﻣﻮﺳﻢ درو۵ .زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از دروِ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺷﮕﻮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺘﮑﻨﺪ و اﻧﮕﻮر
٢۶
.

.

ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎ ک اﻧﮕﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اره ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ۶ .آنﻫﺎ ﻃﻌﻤﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و از ﻻﺷﮥ آنﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری و در زﻣﺴﺘﺎن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
٧در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ از
آنﻫﺎ وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ذرﯾﻌﮥ درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺗﺤﻔﻪ و ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ

١٩

١ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ:
.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ اﺑﺮ ﺗﯿﺰرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ در
ﺣﻀﻮر او ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از ﺗﺮس ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ٣ .روﺣﯿﮥ ﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻢ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺳﺎزم .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺸﻮره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺎ ﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﯽﺳﭙﺎرم و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺘﻤﮕﺮی را ﻣﯽﮔﻤﺎرم ﺗﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ«.
۵آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد۶ .ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آب ﺟﻮﯾﻬﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧَﯽ و ﺑﻮرﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٧ ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و
ﻋﻠﻒ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﺒﺰهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
٨ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮر و ﭼﻨﮕﮏ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺄﯾﻮس و ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٩ .ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٠ .ﻫﻤﮥ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ و اﻓﺴﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١١ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻮﻋﻦ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎوران ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ او ﻣﺸﻮرۀ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ اوﻻدۀ ﺣﮑﯿﻤﺎن
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ١٢ «.ای ﻓﺮﻋﻮن ،ﺣﺎﻻ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
١٣ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺻﻮﻋﻦ و ﻣﻤﻔﯿﺲ و رﻫﺒﺮان ﺷﺎن اﺣﻤﻖ و ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم
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ﻣﺼﺮ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ١۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ را ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
آنﻫﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻃﻮری ﮔﯿﭻ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺖ اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﻗﺪم
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ١۵ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮ ،آﺷﻮر و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
١۶در آن روز وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ
آنﻫﺎ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎی ﺗﺮﺳﻮ از ﺗﺮس ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ١٧ .و از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم
ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اراده ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
١٨در آن روز ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎداری ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ» ،ﺷﻬﺮِ آﻓﺘﺎب« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد١٩ .در آن روز ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺼﺮ و ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﯾﺎدﮔﺎر در ﺳﺮﺣﺪ
آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد٢٠ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در
ﻣﺼﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ
ﺗﺎ از آنﻫﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ٢١ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و آنﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،او را ﺑﺎ ادای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺬرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺤﻀﻮرش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اول
ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ او رو ﻣﯽآورﻧﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
٢٣در آن روز ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ آﺷﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻫﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا را ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ٢۴ .در آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
٢۵ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ،
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ آﺷﻮر و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ!«
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ
.
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١ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﺟﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺳﭙﻪﺳﺎﻻرِ ﺳﭙﺎه او ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
٢

ﺷﻬﺮ اَﺷﺪُود در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را از ﺗﻦ و ﭼﭙﻠﯽﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﭘﺎ ﺑﺮآورد و ﺑﺎ ﺗﻦ و ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﺑﺮود و اﺷﻌﯿﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد٣ .ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ آﺷﻮرﯾﺎن اَﺷﺪُود را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻦ و ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ راه رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ را
ﺑﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﻣﺪﻫﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزم۴ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ را اﺳﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد۶–۵ .آﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم
ﺣﺒﺸﻪ اﺗﮑﺎی ﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ا ﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از دﺳﺖ آﺷﻮر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﺋﯽ آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟«
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ﺑﺎﺑﻞ

٢١

١اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ:
.
ﻟﺸﮑﺮی از ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد٢ .رؤﯾﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎ ﮐﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺎراﺟﮕﺮان ﺗﺎراج.
ای ﺳﭙﺎه ﻋﯿﻼم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮ! ای ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ! ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
٣آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در رؤﯾﺎ دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم ،دردی ﻣﺎﻧﻨﺪ درد زاﯾﻤﺎن در ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎﺑﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺪﻫﻮﺷﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ۴ .دﻟﻢ ﻣﯽﺗﭙﺪ
و از ﺗﺮس ﻣﯽﻟﺮزم .در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺷﺐ آرام ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﺠﺎی آراﻣﺶ ،وﺣﺸﺖ
ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۵ .در رؤﯾﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش و ﺳﻔﺮه ﻣﻬﯿﺎ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮوف ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪناﻧﺪ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪ» :ای ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺳﭙﺎه ،ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺗﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ!«
۶آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﭘﻬﺮهای ﺑﮕﻤﺎر ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ٧ .وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاران ﺟﻮره ﺟﻮره ﺑﺮ اﺳﭗ و ﺧﺮ و ﺷﺘﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
٨ﭘﻬﺮه داری را ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺻﺪا ﮐﺮد» :آﻗﺎ ،روز و ﺷﺐ در اﯾﻨﺠﺎ
ﭘﻬﺮه دادم٩ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮدم را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻮره ﺟﻮره ﺑﺮ اﺳﭗ و ﺧﺮ و ﺷﺘﺮ ﺳﻮار
٢٩
.

.

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﺪاﺋﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد! ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ذره ذره ﺷﺪﻧﺪ«.
١٠ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ادوم و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
١١اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ادوم اﺳﺖ:
ﮐﺴﯽ از ادوم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ای ﭘﻬﺮه دار از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﺷﺐ
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟« ١٢ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﺑﺰودی ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در
ﭘﯽ آن دوﺑﺎره ﺷﺐ ﻣﯽآﯾﺪ .ا ﮔﺮ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ«.
١٣اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ:
ای ﻗﺎﻓﻠﮥ دداﻧﯽ ﻫﺎ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ١۴ .ﺑﺮای ﺗﺸﻨﮕﺎن
آب ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ای ﻣﺮدم ﺗﯿﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ١۵ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
و ﮐﻤﺎنِ ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
١۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﻮره ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﻮﮐﺖ
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻗﯿﺪار از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود١٧ .از ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺷﺠﺎع آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ«.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﻣﻮرد اورﺷﻠﯿﻢ

٢٢

١اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای وادی رؤﯾﺎ اﺳﺖ:
.
٢
ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ؟ در 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 رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
٣ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ.
۴ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﮕﺮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

٣٠
.

.

۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ روزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را دﭼﺎر
آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﮐﻨﺪ .در آن روز دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و
اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد۶ .ﺳﭙﺎه ﻋﯿﻼم ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺑﺮ
اﺳﭙﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺮ ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎدهاﻧﺪ.
٧وادﯾﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺎن ﭘﺮ از ﻋﺮادهﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻮاران آنﻫﺎ در ﭘﯿﺶ
دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﻒ آراﺳﺘﻪاﻧﺪ ٨و ﻗﻮای دﻓﺎﻋﯽ ﯾﻬﻮدا را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در آن روز ﺑﺮای آوردن ﺳﻼح ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽروﯾﺪ١١–٩ .دﯾﻮارﻫﺎی
ﺷﻬﺮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ذﺧﯿﺮۀ آب ،ﻣﺨﺰنِ آب در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ آب ﺣﻮض
ﻗﺪﯾﻤﯽ در آن ﺑﺮﯾﺰد .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﯿﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻃﺮاح و ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
١٢در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و
ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ١٣ .اﻣﺎ در ﻋﻮض ،ﺷﻤﺎ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮﺷﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻓﺮدا
ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ١۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷﺒﻨﺎ
١۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺒﻨﺎ ،ﻧﺎﻇﺮ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﺮوم و
ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ»١۶ :ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻗﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺻﺨﺮۀ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯽ١٧ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﺮﻣﯽدارد و دور ﻣﯽاﻧﺪازد١٨ .او ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮادهﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﺮدی ﺑﻤﯿﺮی .ﺗﻮ ﻣﺎﯾﮥ ﻧﻨﮓ ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯽ! ١٩ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا از
ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
٢٠در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻨﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ٢١ .ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪت را
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ﺑﻪ ﮐﻤﺮش ﻣﯽﺑﻨﺪم .اﻗﺘﺪار ﺗﺮا ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و او ﭘﺪر ﺗﻤﺎم ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺷﻮد٢٢ .ﮐﻠﯿﺪ درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ داود را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻢ و ﻫﺮ دروازهای را ﮐﻪ
او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد و ﻫﺮ دری را ﮐﻪ ﺑﻨﺪد ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
٢٣او را ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺦ در ﺟﺎه و ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽدارم و او ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
٢۴اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪ و ﮐﻮزه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺦ ﻣﯽآوﯾﺰد ﺑﺎر
دوش او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢۵ .آﻧﮕﺎه آن ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﻮد،
ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺧُﺮد ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺎرۀ ﺻﻮر
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١اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺻﻮر اﺳﺖ:
.
ای ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﺑﺮای ﺻﻮر ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺻﻮر ﭼﻨﺎن
وﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺤﺮی آن اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ در ﻗﺒﺮس ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ٣–٢ .ای ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺻﯿﺪون ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺟﺮان ﺷﺎن ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﻨﺪر ﺻﻮر ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ در ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎری ﻓﺮورﻓﺘﻪ
اﺳﺖ۴ .ای ﺻﯿﺪون ﺧﺠﻞ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﺑﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ درد ﻧﮑﺸﯿﺪهام،
ﻧﺰاﺋﯿﺪهام و ﮐﻮدﮐﯽ را ﭘﺮورش ﻧﺪادهام۵ «.وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮِ ﺑﺪِ ﺻﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮدم
آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
٧
۶ای ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺷﻬﺮ ﺻﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ
ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟ ٨ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ،
و ﺗﺎﺟﺮاﻧﺶ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ ،آورده اﺳﺖ؟ ٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل آﻧﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﺮوف آﻧﺮا ﺧﻮار ﺳﺎزد.
١٠ای ﻣﺮدم ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﮐﺸﻮر ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد١١ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺤﺮ
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دراز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .او اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ ١٢و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪۀ ﺻﯿﺪون ،ﺷﺎن و
ﺷﻮﮐﺖ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﺮس ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ روی آﺳﺎﯾﺶ
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ«.
١٣ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮر را ﺟﺎی ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﻧﻪ آﺳﻮریﻫﺎ .ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
آﻧﺮا وﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ١۴ .ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ.
١۵ﺻﻮر ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن ﻣﺪت ،ﺻﻮر ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﮥ اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﯽﺷﻮد»١۶ :ای ﻓﺎﺣﺸﮥ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﭼﻨﮓ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ و در ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮد .ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﻨﻮاز
و آوازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮان ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺮا ﺑﯿﺎد آورﻧﺪ١٧ «.در ﺧﺘﻢ دوران ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﺻﻮر ﻣﯽﻧﮕﺮد .آﻧﮕﺎه ﺻﻮر دوﺑﺎره ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ١٨ .در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺳﻮدی
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ در ﺧﺰاﻧﮥ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را
وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻟﺒﺴﻪ و ﺧﻮرا ک ﺧﺪﻣﺘﮕﺎران او ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺪ.
وﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع زﻣﯿﻦ
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١اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺳﺎزد .ﻗﺸﺮ آﻧﺮا
.
ﺧﺮاب و ﺳﺎ ﮐﻨﺎﻧﺶ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ٢ .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ و ﮐﺎﻫﻦ ،ﻏﻼم
و آﻗﺎ ،ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﯽﺑﯽاش ،ﻗﺮض دﻫﻨﺪه و ﻣﻘﺮوض ،ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺳﻮددﻫﻨﺪه
و ﺳﻮدﺧﻮار ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ٣ .زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﻏﺎرت
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۴زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻬﺎن ﺳﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺶ ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﮔﺮدد۵ .روی زﻣﯿﻦ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎ ﮐﻨﺎن آن اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ
ﻧﯿﺎورده و ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی او را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺮدم آن ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و روز ﺑﺮوز ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
٧ﺗﺎ ﮐﻬﺎ ﺑﯽﺑﺎر و ﺷﺮاب ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺣﺴﺮت آه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ٨ .ﻧﻮای ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺶ داﯾﺮه و ﭼﻨﮓ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و آواز
٣٣
.

.

ﻋﺸﺮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ٩ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎز و ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﯿﮕﺴﺎران ﺗﻠﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ١٠ .در ﺷﻬﺮ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﺮﭘﺎ
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد١١ .ﻫﻤﮕﯽ در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ ﺷﺮاب ﻏﻮﻏﺎ دارﻧﺪ .ﻧﺸﺎط و ﺳﺮور از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮﺷﯽ
از روی زﻣﯿﻦ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ١٢ .ﺷﻬﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و دروازهﻫﺎﯾﺶ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ١٣ .ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻧﺪه ﺷﺪه
و ﯾﺎ ﺧﻮﺷﮥ اﻧﮕﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻮهاش ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
١۴ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١۵ ،و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١۶ .از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ روی زﻣﯿﻦ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﮕﻮش
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ١٧ .ای ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس و ﭼﺎه
و دام ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ١٨ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺗﺮس ﻓﺮار ﮐﻨﺪ در ﭼﺎه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ا ﮔﺮ از
ﭼﺎه ﺑﯿﺮون آﯾﺪ در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرانِ ﺳﯿﻞآﺳﺎ ﻣﯽﺑﺎرد و اﺳﺎس
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽآورد١٩ .زﻣﯿﻦ از ﺟﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرده و ﺷَﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ٢٠و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان راه ﻣﯽرود و ﻫﻤﭽﻮن ﺧﯿﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و در زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪه و اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
٢١در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﺳﻤﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢٢آنﻫﺎ را ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﺰا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﭼﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد٢٣ .آﻧﮕﺎه
ﻣﻬﺘﺎب ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و آﻓﺘﺎب روﺷﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و
ﺟﻼل او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮود ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
.
٢۵

١ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﻧﺎم ﺗﺮا
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی اﻧﺠﺎم دادهای و
٣۴
.

.

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اراده ﻧﻤﻮدهای ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهای.
٢ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدی و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﯽ.
ﻗﺼﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﺑﺎد
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ٣ .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺘﺪر ﺟﻬﺎن ﺗﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻗﻮام ﺳﺘﻤﮕﺮ
از ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ۴ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ،در
ﺑﺎران و ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺮﭘﻨﺎه و در ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﻮدهای .ﻧَﻔَﺲ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻼﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮔﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ۵و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ﺳﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺪای دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدی و ﻣﺜﻞ اﺑﺮی ﮐﻪ
از ﮔﺮﻣﯽ روز ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺳﺮود ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﯽ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺻﺎف ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ٧ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺮدۀ ﻏﻢ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮕﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد.
٨اﺷﮑﻬﺎ را از ﻫﺮ ﭼﻬﺮه ﭘﺎ ک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻨﮓ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از روی زﻣﯿﻦ
رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ٩ .در آن روز ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :او
ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﺑﺮاه او ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺧﺪا ﻣﻮآب را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
١٠دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮآب در زﯾﺮ ﭘﺎی او
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١١ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎ ﮔﺮان دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺮوی ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻏﺮور ﺷﺎن را درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ١٢ .ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮآب را ﺑﺎ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺧُﺮد
ﮐﺮده ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻓﮕﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٣۵
.

.

ﺳﺮود ﻇﻔﺮ

٢۶

١در آن روز اﯾﻦ ﺳﺮود در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
.
ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻗﻮی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺣﺼﺎرﻫﺎی آﻧﺮا ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ٢ .دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم راﺳﺘﮑﺎر و ﺑﺎوﻓﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
٣ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ و ﻋﻘﯿﺪۀ راﺳﺦ دارﻧﺪ ،در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری۴ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺑﺪی ﻣﺎ
اﺳﺖ۵ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻮی و
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آنﻫﺎ را وﯾﺮان و ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ۶ .ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ را در زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٧راه ﻣﺮدم راﺳﺘﮑﺎر راﺳﺖ اﺳﺖ .ای ﺧﺪای ﻋﺎدل راه آنﻫﺎ را ﺻﺎف و
ﻫﻤﻮار ﮔﺮدان٨ .ﻣﺎ از ارادۀ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ و روح
و ﺗﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ اﺳﺖ٩ .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎ در اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﻣﯽﺗﭙﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ
روح ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺟﻬﺎن را داوری ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ١٠ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ راﺳﺘﮑﺎران ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ١١ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ آنﻫﺎ را ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﯽ .ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ داری ﺗﺎ
آنﻫﺎ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزﻧﺪ.
١٢ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﺮدهای و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ و ﺳﻌﺎدت
ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ١٣ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ١۴ .ﺣﺎﻻ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ
ﻣﺮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی
و ﯾﺎد ﺷﺎن را از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﯽ١۵ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد اﻓﺰودی ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را وﺳﯿﻊ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪی.
١۶ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻗﻮم در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ در ﻃﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺟﺰا
دادی ،در ﺧﻔﺎ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ١٧ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ زن ﺣﺎﻣﻠﻪای
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن از درد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﺪ١٨ .ﻣﺎ درد و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ،
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺰاﺋﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
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١٩ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻮ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺴﺎد ﺷﺎن از ﺧﺎ ک ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺳﺮود
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﺗﺎزه ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺷﺒﻨﻢ ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﺗﻮ ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دراز در زﯾﺮ ﺧﺎ ک ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ ،زﻧﺪه
ﻣﯽﺳﺎزد.
داوری و اﺣﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٠ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،دروازه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻓﺮوﻧﺸﯿﻨﺪ٢١ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﻣﺮدم را رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را در ﺧﻮد
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
.
٢٧

١در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه و ﺗﯿﺰ ﺧﻮد ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺎر ﺗﯿﺰرو ﭘﯿﭽﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ و آن اژدﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ اﺳﺖ

ﻣﯽﮐﺸﺪ.
٢در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرۀ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺛﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»٣ :ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﺮا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺐ و روز از آن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ۴ .دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﻬﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ا ﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎر و ﺧﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﻫﻤﻪ را آﺗﺶ
ﻣﯽزﻧﻢ۵ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۶زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ رﯾﺸﻪ
ﻣﯽدواﻧﻨﺪ ،ﭘﻨﺪُ ک و ﺷﮕﻮﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎ را از ﻣﯿﻮه ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺟﺰا ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ٨ .او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ وزﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮد٩ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎره و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ذره ذره ﮔﺮدﻧﺪ و از ﺑﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه آنﻫﺎ اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ١٠ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﺎوﻫﺎ و ﺑﯿﺸﮥ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ آﻧﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
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١١ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﺸﮏ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .زنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
١٢در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را داﻧﻪ داﻧﻪ از ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ و
از ﮐﺎه ﺟﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ١٣ .در آن روز ،ﺳﺮﻧﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس او
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎء و ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ داوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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١وای ﺑﺤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎج ﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ
.
ﺳﺮ رﻫﺒﺮان ﺷﺮاﺑﺨﻮارش ﺑﻮد ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن
از ﻧﺸﺌﮥ ﺷﺮاب ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﯽﺣﺎل و ﻣﺜﻞ ﻣﺮده از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ
را دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ و آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ژاﻟﮥ ﺷﺪﯾﺪ
و ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﻠﮏ و ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻼب ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورد٣ .ﻏﺮور
رﻫﺒﺮان ﻣﯿﮕﺴﺎر آن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد۴ .ﺟﻼل و زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﻐﺮور آن ﻣﺜﻞ داﻧﮥ
ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎخ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺪه ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
۵در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺗﺎج
ﺟﻼل و اﻓﺴﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۶ .ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻗﻮۀ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و داوری ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺮأت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
٧ﺣﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺖِ ﺷﺮاباﻧﺪ ﮐﻪ اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان راه ﻣﯽروﻧﺪ و
آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪا را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.
٨ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﺷﺎن ﭘﺮ از اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮐﺜﺎﻓﺖاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﭘﺎ ک ﻧﯿﺴﺖ.
٩آنﻫﺎ از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی او اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺶ ﺑﺪرد
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ١٠ .او ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
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١١ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺧﺪا ﻣﺮدم اﺟﻨﺒﯽ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﺪﻫﻨﺪ١٢ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ
ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﺪ١٣ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪا ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ،
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه در
ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،زﺧﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ و
اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻨﮓ زاوﯾﮥ ﺳﻬﯿﻮن
١۴ﭘﺲ ای ﺣﺎ ﮐﻤﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ١۵ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﻼﻫﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ١۶ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻬﺪاب ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ آزﻣﻮده و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد١٧ .اﻧﺼﺎف رﯾﺴﻤﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎﻗﻮل آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻃﻮﻓﺎن و ژاﻟﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ دروغ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﯿﻞ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺗﺎن را ﻣﯽﺑﺮد١٩–١٨ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻓﺴﺦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﺐ و روز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺮ و ﭘﺎی ﺗﺎن را وﺣﺸﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد٢٠ .ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎی ﺗﺎن را دراز ﮐﻨﯿﺪ و
ﻟﺤﺎف ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﻤﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ٢١ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
و ﻏﻀﺐ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﻮه
ﻓﺮاﺳﯿﻢ و در وادی ﺟِﺒﻌﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد٢٢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا
ﺟﺰای ﺗﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺼﺪ دارد
ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
٢٣ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ٢۴ﻫﯿﭻ دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﻫﺮ روز وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻗﻠﺒﻪ و ﺷﯿﺎر زدن و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ٢۵ .ﺑﻠﮑﻪ
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وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه در آن ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮐﺎرد .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ و زﯾﺮه را در ﮐﺠﺎ ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺟﻮاری را در ﮐﺠﺎ ﺑﮑﺎرد.
٢۶او وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده اﺳﺖ٢٧ .او ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮔﺸﻨﯿﺰ و زﯾﺮه از ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﻮب
ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ٢٨ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ داﻧﻪ ،ﮔﻨﺪم را ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺮﻣﻨﮑﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮخ را ﺑﺎﻻی آن ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
٢٩ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖاﻧﺪ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اورﺷﻠﯿﻢ
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١وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! ﺷﻬﺮﯾﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه داود ﺑﻮد! ﯾﮑﯽ
.
دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ٢ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﺑﻼﺋﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻣﯽآورد و از ﻫﺮ
ﮔﻮﺷﮥ آن ﻣﺎﺗﻢ و واوﯾﻼ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد٣ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮده آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ را ﺑﻪ دور آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ۴ .اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ارواح ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪاش ﻫﻤﭽﻮن آواز ارواح ﻣﺮدﮔﺎن از زﯾﺮ ﺧﺎ ک ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
۵دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎ ک ذره ذره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎد راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺎ رﻋﺪ و زﻟﺰﻟﻪ،
ﺑﺎ آواز ﻣﻬﯿﺐ ،ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﺑﺴﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ٧ .و
ﺳﭙﺎﻫﻬﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آن آﻣﺪه و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و
رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٨ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪای ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ،وﺿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺪهاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٩ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ وﺿﻊ اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﮐﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻧﺸﺌﮥ ﺷﺮاب؛ ﺳﺮﮔﯿﭻ ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ از ﻣﯿﮕﺴﺎری١٠ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻓﺮوﺑﺮده و ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
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١١رؤﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎر ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ا ﮔﺮ آن ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،داده ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ١٢ «.و ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ«.
١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دل ﺷﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎدت ﺷﺎن ﻓﻘﻂ
ﻫﺪاﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ١۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺗﮑﺎن داده ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازم .ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎن زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﯿﻤﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود«.
١۵ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟« ١۶آنﻫﺎ ﻏﻠﻂ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﮐﻮزه و ﮐﻮزهﮔﺮ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای «.ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ«.؟
١٧ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار و
ﮐﺸﺘﺰار ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد١٨ .در آن روز ،ﮐﺮﻫﺎ ﮐﻼم ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮐﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ١٩ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ٢٠ .ﺳﺘﻤﮕﺮان
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺷﺮارت ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
٢١ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ را ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدل را در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
٢٢ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را از ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ،
در ﺑﺎرۀ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﻧﮓ
زرد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ٢٣ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٢۴ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﺮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ«.
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ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻬﻮدۀ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺼﺮ

٣٠

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وای ﺑﺤﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ! آنﻫﺎ از ﻫﺮ
.
ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺠﺰ از ﻣﻦ .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﮥ
ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢آنﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و از ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺪرت او ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ٣ .اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺟﺐ
رﺳﻮاﺋﯽ و ﺧﺠﺎﻟﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد۴ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻮﻋﻦ و
ﺣﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ۵ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا از رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺧﺠﻞ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ«.
۶اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﻮب» :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا
داراﺋﯽ و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎر ﮐﺮده از راه ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎ ک
ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺷﯿﺮﻫﺎی درﻧﺪه و ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ٧ ،زﯾﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را اژدﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ ﺑﯿﮑﺎره ﻟﻘﺐ دادهام«.
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﺎر اﺑﺪی از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ٩ .زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و دروﻏﮕﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ١٠ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و
رؤﯾﺎﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ١١ .از ﺳﺮ راه ﻣﺎ دور ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺪ راه ﻣﺎ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ«.
١٢ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ١٣ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﻪ دﯾﻮاری ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺧﻨﻪای در آن ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ
آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﯽ ،اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺰودی و ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد١۴ .ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻣﺜﻞ
ﮐﻮزهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻃﻮری ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﺗﮑﻪﻫﺎی آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺗﺶ از ﻣﻨﻘﻞ ﯾﺎ آب از ﺣﻮض ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ«.
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١۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و در اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد «.اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﯾﺪ١۶ .در ﻋﻮض ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎی ﺗﯿﺰرو
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﻬﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺗﯿﺰﺗﺮ از اﺳﭙﻬﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ! ١٧ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻬﯿﺐِ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﯾﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﺮق ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
١٨ﺑﺎ 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
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺎران
١٩ای ﻗﻮم ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد،
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ او ﮔﺮﯾﻪ و دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ٢٠ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻮد او ﻣﻌﻠﻢ و راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ٢١ .ا ﮔﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ ،از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راه اﯾﻦ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ راه
ﺑﺮوﯾﺪ٢٢ «.آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ورقﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎی ﻧﺠﺲ و ﮐﺜﯿﻒ دور ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ و از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
٢٣ﺧﺪا در وﻗﺖ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎران ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ
و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺗﺎن در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ
ﺑﭽﺮﻧﺪ٢۴ .ﺧﺮﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﺎن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻗﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮرا ک و آذوﻗﻪ
ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ٢۵ .در آن روز دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﻫﻤﻪ ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
آنﻫﺎ ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺗﭙﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢۶ .ﻣﻬﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و روﺷﻨﯽ آﻓﺘﺎب ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .در آن روز ﺧﺪا ﺟﺮاﺣﺎت ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ وارد ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و زﺧﻤﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد.
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ﻣﺠﺎزات آﺷﻮر
٢٧ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﺗﺶ و دود ﺧﺸﻢ او را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪهاﻧﺪ٢٨ .ﻧَﻔَﺲ
او ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب آن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽرﺳﺪ .او اﻗﻮام را
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮده ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ آنﻫﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ٢٩ .اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪس آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور ﻣﯽﺳﺮاﺋﯿﺪ
و دﻟﻬﺎی ﺗﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎز و آواز ﺑﺴﻮی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ.
٣٠ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻗﺪرت و
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او را در ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪۀ آﺗﺶ و ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﯿﻞ و ژاﻟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
٣١ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آواز ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺿﺮﺑﮥ ﺧﺸﻢ او ﻣﺮدم آﺷﻮر ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ٣٢ .ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﺎن ﺑﺮ آنﻫﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎ داﯾﺮه و ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ٣٣ .ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪن
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﻫﯿﺰم ﻓﺮاوان دارد و
ﻧَﻔَﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﻣﺜﻞ درﯾﺎی آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.

اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ

٣١

١وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ
.
ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﺳﻮاران ﻗﻮی آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ٢ .وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﺎورد .او از ﻋﺰم ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد .او ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽﮐﻨﺪ٣ .ﻣﺼﺮﯾﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺪا؛ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﺟﺴﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ روح .وﻗﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات دراز ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﯿﺮ ،ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽدرد و
ﺑﯽﭘﺮوا و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻏﻮﻏﺎ و ﻓﺮﯾﺎد ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﻣﺼﺮوف ﺧﻮردن ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻢ ۵و
ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد در اﻃﺮاف آن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
۴۴
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اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﯽدﻫﻢ.
۶ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ٧ .روزی ﻓﺮاﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،دور ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ٨ .آﻧﮕﺎه آﺷﻮرﯾﺎن ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی اﻧﺴﺎن .آنﻫﺎ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٩ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنِ ﺷﺎن ﺑﯿﺮق ﺟﻨﮓ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ «.اﯾﻦ را
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﻮد و آﺗﺶ او ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه اورﺷﻠﯿﻢ روﺷﻦ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدل

٣٢

١زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﺎ ﮐﻤﺎن
.
ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢ .ﻫﺮﮐﺪام آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻮی آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﺻﺨﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ٣ .ﭼﺸﻤﻬﺎ
و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺼﯿﺢ و روان ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۵ .در
آن زﻣﺎن اﺷﺨﺎص ﭘﺴﺖ و ﺧﺴﯿﺲ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﻧﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ۶ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﺿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﻠﻂ و ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آب
را از ﺗﺸﻨﮕﺎن درﯾﻎ ﻣﯽدارد٧ .ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ ﻧﺎدان اﺳﺖ و از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎروا دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺎ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺑﺎدی ﻣﺮدم
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ آنﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ٨ .وﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﺠﯿﺐ دارای
اﻓﮑﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﻮده در ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺠﺎزات و اﺣﯿﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٩ای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ١٠ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ
روز ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮل اﻧﮕﻮر و ﻣﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
۴۵
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١١ای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آرام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﺗﺮس ﺑﻠﺮزﯾﺪ .ﻟﺒﺎس ﺗﺎن را از
ﺗﻦ درآورﯾﺪ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ! ١٢ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﺗﺎ ﮐﻬﺎی
ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺰودی آنﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ١٣ای زﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎد و ﺷﻬﺮ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎن اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا در زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
ﺷﻤﺎ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣﯽروﯾﺪ١۴ .ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﺮوک و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﮥ
ﮔﻮرهﺧﺮﻫﺎ و ﭼﺮاﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﻟﻬﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
١۵اﻣﺎ روح ﺧﺪا ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ١۶ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن
اﻧﺼﺎف و در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ١٧ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن
آراﻣﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد١٨ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ در ﮐﻤﺎل آﺳﺎﯾﺶ و
اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٩ .اﻣﺎ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٠ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آب ﻓﺮاوان ﺑﺮای زراﻋﺖ و
ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﻔﻮظ و ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﻋﺎی ﮐﻤﮏ
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١وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد
.
ﺷﻤﺎ ﻏﺎرت ﻧﺸﺪﯾﺪ .ای ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﻏﺎرت ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻏﺎرت
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
٢ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ .ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺮو ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و در وﻗﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﺎی ﻣﺎ ﺑﺎش٣ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﻠﻬﻠﮥ ﺟﻨﮓ
دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۴داراﺋﯽ و اﻣﻮال دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽروﻧﺪ.
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۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﺴﮑﻦ او ﻋﺮش ﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ .او ﺳﻬﯿﻮن را از
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد۶ .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺠﺎت ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺗﺮس ﺧﺪا ﮔﻨﺞ ﺳﻬﯿﻮن اﺳﺖ.

٧ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﺟﺎدهﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﺻﻠﺢاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ٨ .ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮی
در آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ و وﻋﺪهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دادهاﻧﺪ
ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ٩ .ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاب ﺷﺪه و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .وادی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﺎرون ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺎن و ﮐَﺮﻣﻞ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻮﺷﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ
١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮم و ﻗﺪرت ﺑﺎزو و ﻋﻈﻤﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ١١ .ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﺗﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧَﻔَﺲ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
١٢ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه در آﺗﺶ اﻓﮕﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
١٣ای ﻣﺮدﻣﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدهام ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﻦ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
١۴ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﺷﺮﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺗﺮس ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« ١۵آنﻫﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،از رﺷﻮتﺧﻮری دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم
را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺪی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ١۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
آنﻫﺎ در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﺎن ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آب و
ﻧﺎن ﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺟﻼل
١٧ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺷﻮﮐﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽاش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
وﺳﯿﻌﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ١٨ .آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺎﻃﺮۀ روزﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎ ک ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻬﺮۀ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان در اﻓﮑﺎر ﺗﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪ
و ﺧﺮاج ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٩ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ روی آن ﻣﺮدم ﻣﻐﺮور را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
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ﺑﺎ زﺑﺎن اﺟﻨﺒﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮدﯾﺪ٢٠ .ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن،
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻋﯿﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﭘﺎره ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ٢١ .در
آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻣﺎ ﻣﺜﻞ درﯾﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ
دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ٢٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ داور و ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ٢٣ .رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی د ﮔﻞ را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﯾﻢ
دﺷﻤﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﺼﮥ ﺷﺎن را
ﻣﯽدﻫﯿﻢ٢۴ .از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻢ «.و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪا دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰا ﻣﯽ دﻫﺪ
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١ای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮔﻮش
.
ﺑﺪﻫﯿﺪ! ٢زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .او آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ را
ﻫﻼ ک ﻣﯽﺳﺎزد٣ .اﺟﺴﺎد آنﻫﺎ دﻓﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮی ﺑﺪ آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺧﻮن ﺷﺎن از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد۴ .ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم ﺳﻤﺎوی ﭘﺎﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻬﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﺗﺎ ک و
داﻧﻪﻫﺎی ﭘﺨﺘﮥ اﻧﺠﯿﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ادوم ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻢ و ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ او واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮود آورد۶ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن رﻧﮕﯿﻦ
و ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺮدۀ ﻗﻮچ.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰره و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد.
٧ﻣﺮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻫﺎی وﺣﺸﯽ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن از ﺧﻮن
ﺳﯿﺮاب و از ﭼﺮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
٨ﺧﺪاوﻧﺪ روزی را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم دﺷﻤﻨﺎن و ﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و رﻫﺎﺋﯽ
ﺳﻬﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ٩ .ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ادوم ﭘﺮ از ﻗﯿﺮ ،ﺧﺎ ک آن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﺮد
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ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺳﻮزد١٠ .ﺷﺐ و روز ﺷﻌﻠﻪور
ﺑﻮده دود آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر وﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ١١ .ﺷﺎﻫﯿﻨﻬﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻﻧﮥ ﺑﻮﻣﻬﺎ و زاﻏﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اراده
ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ادوم را ﻧﺎﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﺪ١٢ .از اﺷﺮاف آن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٣ .در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن ﺧﺎر و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﺲ و ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻣﯽروﯾﺪ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و
ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ در آن ﻻﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١۴ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮدش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﻮﻻی ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در
آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ١۵ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮم آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭼﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ از
ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ
ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١۶ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎی
آن ﻣﻮﺑﻤﻮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺪون ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ را ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و روح او ﻫﻤﻪ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد١٧ .ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را اﻧﺪازه ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪِ ﻧﺴﻞ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
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١ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﺮا از ﮔﻞ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ
.
٢و ﻧﻮای ﺧﻮﺷﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .دﺷﺖ و دﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺒﺎ ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺰارﻫﺎی ﮐَﺮﻣﻞ و ﺷﺎرون ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد٣ .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی
ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و زاﻧﻮان ﻧﺎﺗﻮان و ﻟﺮزﻧﺪه را ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزﯾﺪ.
۴ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
۵آﻧﮕﺎه ﮐﻮرﻫﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ۶ .ﻟﻨﮕﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮ ﺟﺴﺖ و
ﺧﯿﺰ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻨﮓ ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ
۴٩
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و در ﺻﺤﺮا ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٧ .رﯾﮕﺰارﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻪ ﺣﻮض آب
و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻒ و
ﺑﻮرﯾﺎ و ﻧﯽ ﻣﯽروﯾﻨﺪ.
٨ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺮا »ﺟﺎدۀ ﻣﻘﺪس« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻫﺮﮔﺰ از
آن راه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا در آن راه ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن راه ﺑﺮود ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮد٩ .در آﻧﺠﺎ اﺛﺮی
از ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای از آن راه ﻧﻤﯽرود .ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن در
آن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٠ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﺎدی
و ﺳﺮور اﺑﺪی و ﺳﺮﺧﻮش از آن راه ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﮥ ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٣:١٨ـ٢٧؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ ١:٣٢ـ(١٩
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١در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ
.
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد٢ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻻ ﮐﯿﺶ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود .او در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﭽﮥ ﺣﻮض ﺑﺎﻻﺋﯽ ،واﻗﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﺎﻫﺮاه »ﻣﺰرﻋﮥ رﺧﺘﺸﻮﯾﻬﺎ« اردو زد٣ .اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﻧﺎﻇﻢ درﺑﺎر ﺣﺰﻗﯿﺎ،
ﺷﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﯽ و ﯾﻮآخ ،ﭘﺴﺮ آﺳﺎف ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻨﺪ۴ .ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای
آﺷﻮر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﺷﻮر را ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ:
ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯽ؟ ۵آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺸﮏ و
ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺪرت و ﻣﻬﺎرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ؟ ﺑﻪ ﻫﻮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ۶ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﻋﺼﺎی ﻧَﯽ
ﺷﮑﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد .اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارد٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ ادﻋﺎ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ او را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﻨﺪ٨ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ا ﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﺳﻮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﻮار
۵٠
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ﺷﻮﻧﺪ٩ .ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮاده و ﺳﻮار ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﺎدﻣﯿﻦ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ١٠ .ﺑﺮﻋﻼوه،
ﻣﻦ ﺑﺪون اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮدش ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ«.

١١اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺰﺑﺎن اراﻣﯽ ﺣﺮف ﺑﺰن،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ١٢ «.اﻣﺎ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺗﺎن و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ؟ آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ادرار ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ«.
١٣آﻧﮕﺎه رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﺷﻮر ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ١۴ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
١۵او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪدﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ١۶ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او
ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
آﺋﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ از ﺗﺎ ک ﺗﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و از اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و از ﭼﺸﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ١٧ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎن ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ،ﻧﺎن و ﺗﺎ ﮐﻬﺎی اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺒﺮم.
١٨ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺪاﯾﺎنِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ ١٩ﺧﺪاﯾﺎنِ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻤﺎت ،اَرﻓﺎد و ﺳﻔﺮاﯾﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺮه را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ٢٠ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ آزاد ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟«
٢١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ٢٢ .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ﭘﯿﺶ
ﺣﺰﻗﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١٩ـ(٧

٣٧

١ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﻧﻤﺪ
.
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ٢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﻧﺎﻇﻢ درﺑﺎر،
ﺷﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﯽ و ﮐﺎﻫﻨﺎن رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﭘﯿﺶ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ،ﭘﺴﺮ
آﻣﻮص ﺑﺮوﻧﺪ ٣و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوز روز ﻣﺼﯿﺒﺖ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ
زاﯾﻤﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت زاﺋﯿﺪن را ﻧﺪارد۴ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ رﺑﺸﺎﻗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺸﻨﻮد و او را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ«.
۵وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﯿﺶ اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ۶ ،اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺗﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﺎﺳﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ زد،
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ٧ .ﺧﻮدم ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ«.
آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺎز ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٨:١٩ـ(١٩
٨ﺳﺮدار آﺷﻮری ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از ﻻ ﮐﯿﺶ
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ٩ ،زﯾﺮا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻗَﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ او آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد»١٠ :آن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ داری ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﺣﺮفِ او را ﻧﺨﻮری.
١١ﺧﻮدت ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ را ﺑﮑﻠﯽ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ؟ ١٢آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻮزان،
ﺣﺎران ،رِزِف و ﺧﺪای ﻣﺮدم ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪران
ﻣﻦ ﻫﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ ١٣آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻤﺎت،
اَرﻓﺎد ،ﺳﻔﺮاﯾﻢ ،ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟«
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١۴ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺖ و آﻧﺮا در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮد١۵ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ
ﮐﺮد»١۶ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪای ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ و ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪی١٧ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎز
ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او ﭘﯿﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺪای
زﻧﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ١٨ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮری ﺗﻤﺎم آن اﻗﻮام را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮده ١٩و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را در آﺗﺶ اﻓﮕﻨﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮن
آنﻫﺎ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ٢٠ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ«.
ﭘﯿﺎم اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٠:١٩ـ(٣٧
٢١ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻋﺎﯾﺖ را در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪم٢٢ .ﺟﻮاب
ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ :دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻨﺪد و دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢٣آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﯽ و ﺑﻪ روی
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آوازت را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی؟ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ٢۴ﺗﻮ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را
ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮادهﻫﺎﯾﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف
ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدهای ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو و ﺻﻨﻮﺑﺮ آﻧﺮا ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدهای و ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪای٢۵ .ﺗﻮ ﻻف ﻣﯽزﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻨﺪهای و آب آنﻫﺎ را ﻧﻮﺷﯿﺪهای و ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺖ درﯾﺎﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
٢۶آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮدم و
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺧﺎ ک ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﺋﯽ؟ ٢٧ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا و ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﻧﻮرس ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎع ﺳﻮزان آﻓﺘﺎب
ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﻮ ﮐﺮدن ﺧﺸﮏ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺣﺸﺘﺰده و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪﻧﺪ.
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٢٨ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺧﻮل و ﺧﺮوج ﺗﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ٢٩ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺸﻢ و ﻏﺮورت ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ
ﻣﻬﺎر و در دﻫﺎن ﺗﻮ ﻟﮕﺎم ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﺮا از راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
٣٠ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺛﺒﻮت وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث اﯾﻨﺴﺖ :اﻣﺴﺎل و
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻏﻠﮥ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﺎرﯾﺪ و درو
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮس ﻧﻤﻮده از ﻣﯿﻮۀ آن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ٣١ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا
دوﺑﺎره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و در ﺑﺎﻻ ﺛﻤﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
٣٢زﯾﺮا ﺑﻘﯿﻪای از اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﮕﺎران از ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻏﯿﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
٣٣ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻋﺴﺎ ﮐﺮ او ﺳﭙﺮ
ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﺮی ﺑﻪ دور ﺷﻬﺮ آﺑﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
٣۴از ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد٣۵ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪهام ،داود از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﺮا ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ««.
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ و ﻣﺮگ او
٣۶آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﭻ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﺴﺎ ﮐﺮ آﺷﻮری را ﺑﻘﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮدای آن روز اﺟﺴﺎد آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ٣٧ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﻧﯿﻨﻮا ﺳﺎ ﮐﻦ
ﺷﺪ٣٨ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ
اَدرﻣﻠﮏ و ﺷﺮازِر او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ
ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ او آﺳﺮﺣﺪون ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﻔﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢٠ـ١١؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ ٢۴:٣٢ـ(٢۶
.
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١در آن روزﻫﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺑﻮد.
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺑﻪ دﯾﺪن او آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
۵۴
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻪات را ﺳﺮ ﺑﺮاه ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﻪ زودی ﻣﯽﻣﯿﺮی و از اﯾﻦ ﻣﺮض
ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ٢ «.آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ رو ﺑﻄﺮف دﯾﻮار ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ»٣ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ وﻓﺎداری و دل ﺻﺎف در راه ﺗﻮ ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻪام و اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺗﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و زار زار
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
۴ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺷﻌﯿﺎ وﺣﯽ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۵ :ﺑﺮو ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ
و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪت داود ،دﻋﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪ و اﺷﮑﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ
رﯾﺨﺘﯽ دﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ۶ .ﺗﺮا از
دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
٧اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺛﺒﻮت اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه را داده اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ٨ﮐﻪ او ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب را ﺑﺮ زﯾﻨﮥ آﺣﺎز ده ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ «.ﭘﺲ ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ده ﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
٩ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را ﺳﺮود:
»١٠ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽروم و از ﺑﻘﯿﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮم
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮم.
١١ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن روی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
١٢ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،رﺷﺘﮥ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﯽام ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
١٣ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮی اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ام ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
١۴آوازم ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺸﮑﻠﻢ را ﺣﻞ ﮐﻦ و در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﻢ دار!
١۵اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﺎره دارم؟ زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهام ،ﺧﻮاب از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
١۶ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ ﺻﺤﺘﻢ را اﻋﺎده ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ دوﺑﺎره ﻋﻄﺎ ﮐﻦ.
١٧ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهام ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮدی ،ﻣﺮا از ﻫﻼ ﮐﺖ ﻧﺠﺎت دادی و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪی.
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١٨ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ
دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ وﻓﺎداری ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
١٩ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ از ﺗﻮ ﺷﮑﺮﮔﺰارﻧﺪ ،ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﺮا ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﭘﺪران ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﯽ.
٢٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺮودﻫﺎی ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری را در ﺗﻤﺎم
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه او ﻣﯽﺳﺮاﯾﻢ«.
٢١اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﺮا ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﺮ دﻣﻞ
ﺑﮕﺬارد و آﻧﮕﺎه ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ٢٢ .ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮوم ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٢:٢٠ـ(١٩
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١در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺮدوک ﺑﻠﺪان )ﭘﺴﺮ ﺑﻠﺪان( ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
.
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻔﻪای ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ٢ .ﺣﺰﻗﯿﺎ از آنﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد
و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮد و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ،و روﻏﻨﻬﺎی
ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرش ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از آنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮد٣ .آﻧﮕﺎه اﺷﻌﯿﺎی
ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟«
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد» :آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ،از ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ۴ «.اﺷﻌﯿﺎ
ﺳﻮال ﮐﺮد» :آنﻫﺎ در ﻗﺼﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ
ﻣﻦ و در ﺧﺰاﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم«.
۵آﻧﮕﺎه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۶ :روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺼﺮت داری و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﭘﺪراﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
٧ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از آنﻫﺎ در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ٨ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ﺻﻠﺢ
و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ«.
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ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ

۴٠

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ
.
ﺑﺪﻫﯿﺪ! ٢ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را دﻟﮕﺮم ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻧﺠﻬﺎی ﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪهام و آنﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪِ ﮔﻨﺎه
ﺷﺎن ﺟﺰا دادهام«.
٣ﺻﺪاﺋﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ» :راﻫﯽ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
راه ﺧﺪای ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا ﺻﺎف ﺳﺎزﯾﺪ۴ .درهﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ را
ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .راﻫﻬﺎی ﮐﺞ را راﺳﺖ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﺪ.
۵ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﮑﺠﺎ آﻧﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
۶ﺻﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ!« ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ:
»ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺒﺎﺋﯽ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﮔﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
٧وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﯽ ،اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺎه اﺳﺖ٨ .ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪای ﻣﺎ اﺑﺪی
و ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ«.
٩ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮو .از آﻧﺠﺎ ﻣﮋده ﺑﺪه و ای اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮋدهات را
ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻦ! ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ» :ﺧﺪای
ﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ١٠ «.ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ١١ .او ﻣﺜﻞ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ ،ﺑﺮهﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎدرﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪای ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٢آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آبﻫﺎی اوﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﺳﻤﺎن
را ﺑﺎ ﺑِﻠﺴﺖ ﺧﻮد اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎ ک زﻣﯿﻦ را در ﻗﭙﺎن ﺑﺮﯾﺰد
ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ را در ﺗﺮازو وزن ﮐﻨﺪ؟ ١٣آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﻠﻢ او ﺑﺎﺷﺪ؟ ١۴آﯾﺎ ﺧﺪا از ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ او داﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﯾﺎ راه راﺳﺘﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﻬﻢ و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺪﻫﺪ؟
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١۵ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮۀ آب در ﺳﻄﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر در
ﺗﺮازو ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدِ ﺧﺎ ک ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺮﻣﯽدارد١۶ .ﺗﻤﺎم
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﻫﯿﺰم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ١٧ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ او ﻫﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
١٨ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺪا را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد؟
١٩آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ و زرﮔﺮ
آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ؟ ٢٠ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺖ درﺧﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮب آن ﺑﺎ دوام ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪدﺳﺖ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از آن ،ﯾﮏ ﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
٢١آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده
اﺳﺖ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ٢٢ﺧﺪا ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن در ﻧﻈﺮ او ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮدهای ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽﺳﺎزد٢٣ .رﻫﺒﺮان
ﻣﻘﺘﺪر را از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﺎن روی زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد
٢۴آنﻫﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز رﯾﺸﻪ ﻧﺪواﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻣﺪ و آنﻫﺎ
را ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٢۵ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ٢۶ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺎم ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﯿﺮوی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺪام آنﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد.
٢٧ﭘﺲ ای ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ» :ﺧﺪا
از رﻧﺠﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد؟« ٢٨آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺑﺪی و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .او ﻫﺮﮔﺰ درﻣﺎﻧﺪه
و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﮑﺎر او ﭘﯽ ﺑﺮد٢٩ .او ﺑﻪ
ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺪرت ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ٣٠ .ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻻوران از ﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ٣١ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﺑﺎل ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .ﻣﯽدوﻧﺪ
۵٨
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و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،راه ﻣﯽروﻧﺪ و از ﭘﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺪدﮔﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۴١

١ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ!
.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و
دﻋﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ رأی ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﮐﯿﺴﺖ.
٢ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن ﻣﺮد ﻓﺎﺗﺢ را از ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود،
ﻣﺮدم را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد آنﻫﺎ را

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﭼﻮن ﭘﺮِﮐﺎه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد٣ .آنﻫﺎ
را ﺗﺎ ﺟﺎﻫﺎی دور ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺧﻄﺮ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود۴ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را
ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ازﻟﯽ و اﺑﺪی
ﻫﺴﺘﻢ.
۵ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی دوردﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺗﺮس
ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه آﻣﺪﻧﺪ۶ .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻤﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
٧ﻧﺠﺎر و زرﮔﺮ و آﻫﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺰای ﺑﺖ را ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده
آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﯿﺦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
٨اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ،و ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ و ذُرﯾﺖ دوﺳﺖ
ﻣﻦ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ٩ ،ﻣﻦ ﺗﺮا از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺑﻨﺪۀ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٠ «.ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎش ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻮ ام .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و ﮐﻤﮑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺠﺎﺗﺖ ﻣﯽدﻫﻢ.
١١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٢ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا
دارﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و دﯾﮕﺮ روی ﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ١٣ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﻮ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ا ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ،ﻣﺪدﮔﺎر ﺗﻮ و
۵٩
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ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ١۵ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﯾﮏ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮب ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﺰ و ﻧﻮ

ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺗﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺧُﺮد و ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯽ و ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﭘﺎﺷﺎن ﺳﺎزی١۶ .ﺗﻮ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎد آنﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﮕﺎه از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
١٧وﻗﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آب ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و زﺑﺎن ﺷﺎن
از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ و آنﻫﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٨ .ﺑﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺮای آنﻫﺎ
رودﻫﺎ را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزم ،در ﻣﯿﺎن درهﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن را
ﺑﻪ ﺣﻮض آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﺸﮏ را ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﻣﯽﺳﺎزم١٩ .در
ﺑﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو آزاد ،ا ﮐﺎﺳﯽ و زﯾﺘﻮن و در ﺻﺤﺮا ﺷﻤﺸﺎد ،ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﮐﺎج و
ﭼﻨﺎر ﻣﯽروﯾﺎﻧﻢ٢٠ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«.
ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ
٢١ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ دﻋﻮای
ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ﻗﻮی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دارﻧﺪ٢٢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ 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 ﻣﯽدﻫﻨﺪ٢٣ .ﺑﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ
و وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ٢۴ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدهای ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢۵ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ را از ﺷﺮق اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام .او از ﺷﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﮐﻮزهﮔﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢۶آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده و ﭼﯿﺰی را اﻋﻼم
ﻧﮑﺮده و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ٢٧ .ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن
ﺧﺒﺮ آوردم و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮋده دﻫﻨﺪهای ﺑﺨﺸﯿﺪم٢٨ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺴﯽ
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرهای داده ﺑﺘﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ٢٩ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺑﺘﻬﺎی ﺑﯽﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﺳﺖ ﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﺟﺴﺎم ﺿﻌﯿﻒ
۶٠
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و ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ.
ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ

۴٢

١اﯾﻨﺴﺖ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و از
.
او ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ .او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮدهام ﺗﺎ اﻧﺼﺎف
و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎورد٢ .او ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﺎدهﻫﺎ آوازش ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد٣ .ﻧَﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه را ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺷﻌﻠﮥ

ﺿﻌﯿﻒ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺳﺎزد .او ﻋﺪاﻟﺖ داﯾﻤﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ۴ .ﻣﺄﯾﻮس و
دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ را در روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوردﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ«.
۵ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﭘﻬﻦ ﮐﺮد ،زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روح و
ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۶ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺮا ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت دادهام ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزی
و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪم و ﺗﺮا ﻧﻮر و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزم٧ .ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮرﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را از زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﻨﮓ و
ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﯽ.
٨ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .از ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﺑﺘﻬﺎ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ٩ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎزه و ﻧَﻮ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ«.
ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ
١٠ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ در
وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ای ﺑﺤﺮ و ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و ای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،او را ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﺪ١١ .ﺻﺤﺮا و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ،
ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪار و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻊ از ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮود ﺧﻮﺷﯽ را ﺳﺮ دﻫﻨﺪ.
١٢ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و او را
ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ١٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕﺎوری ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی
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ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد وﻋﺪۀ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ دﻫﺪ
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪم و از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ زاﯾﻤﺎن درد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورم١۵ .ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم ،درﯾﺎﻫﺎ
و ﺟﻮﯾﻬﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﺎزم.
١۶ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺗﺎرﯾﮑﯽای ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﺎن را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .راﻫﻬﺎی
ﮐﺞ آنﻫﺎ را راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﻮده آنﻫﺎ را
ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٧ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
١٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻣﺮدم ﮐﺮ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ای ﮐﻮرﻫﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
١٩ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ٢٠ .ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ،اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮدﯾﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮد«.
٢١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺮای
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﯾﺸﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ داد ﺗﺎ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ٢٢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ داد ﺷﺎن
ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺎراج ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
٢٣آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و
ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد؟ ٢۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ 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 اﺣﮑﺎم
او ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؟ ٢۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺎن
و ﺿﺮر ﺟﻨﮓ را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻋﺒﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
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وﻋﺪۀ ﻧﺠﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ

۴٣

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب و ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ،
.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺪﯾﻪ دادم .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ٢ .وﻗﺘﯽ از آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮕﺬری ،ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درﯾﺎﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯽ ،از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺗﺖ ﻣﯽدﻫﻢ و
ا ﮔﺮ در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻗﺪم ﺑﮕﺬاری ،ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮا ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﺪ٣ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺣﺒﺸﻪ و ﺳﺒﺎ را ﻓﺪای آزادی
ﺗﻮ ﻣﯽﺳﺎزم۴ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﺘﺮم و ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن اﻗﻮام را
ﻓﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ۵ .ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از ﺷﺮق و
ﻏﺮب ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۶و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﻢ را در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ٧ .ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﺼﻮر
ﻧﻤﻮدهام«.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮاه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
٨آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻮش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ!
٩ﻫﻤﮥ اﻗﻮام را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت را ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪ.
١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :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 ﯾﮑﺘﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
١١ﻣﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺠﺰ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ١٢ .ﺷﻤﺎ
ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ از
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ دادم و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺪم١٣ .ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺷﻮد«.
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ﻓﺮار از ﺑﺎﺑﻞ
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺎد
ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد١۵ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻟﻖ
و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ«.
١۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ در ﺑﺤﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد و آبﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زد ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»١٧ :ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻋﺮادهﻫﺎ و اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون
آوردم ﺗﺎ در اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﺤﺮ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮاغ ﺣﯿﺎت ﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد«.
»١٨ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ١٩ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻫﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﯽ را در آن ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزم٢٠ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ،ﺷﻐﺎﻻن و
ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ را ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﺮا
ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد٢١ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪهام،
آب ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻨﺎۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٢اﻣﺎ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی و ﻣﺮا ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪی٢٣ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺎوردی و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻧﮑﺮدی .ﻣﻦ
ﺑﺰور از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎوری و ﯾﺎ ﺑﺎ دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﺑﺎری ﺑﺮ
دوﺷﺖ ﺑﻨﻬﻢ٢۴ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪی و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدم
ﻧﮑﺮدی ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﺑﺘﻨﮓ آوردی.
٢۵ﻣﻦ آن ﺧﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ
را ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورم٢۶ .ا ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮاﺋﯽ داری ،ﺑﯿﺎ آﻧﺮا اراﺋﻪ ﮐﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ
ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘﯽ٢٧ .اوﻟﯿﻦ اﺟﺪاد ﺗﻮ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻫﺒﺮاﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪﻧﺪ٢٨ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮐﺮدم و رﺳﻮا ﻧﻤﻮدم«.
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ﺧﺪا اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ

۴۴

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم
.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﮔﻮش ﺑﺪه! ٢ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر
ﭘﺮورش دادم و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم .ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺗﻮ ﻗﻮم ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﺮس را ﺑﻪ دﻟﺖ راه ﻣﺪه٣ ،زﯾﺮا ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ و در
ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزم .روح ﺧﻮد را ﺑﺮ اوﻻدهات
ﻣﯽرﯾﺰم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮐﻨﻢ۴ .آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰهﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﺷﺪه و درﺧﺘﺎنِ ﺑﯿﺪِ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۵ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ «.دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮد را اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ اول و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ٧و ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﮐﺮدهام ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ؟ ٨ﻧﺘﺮس
و ﻫﺮاس ﻧﮑﻦ! آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ؟ ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺻﺨﺮۀ دﯾﮕﺮی
و ﺧﺪای دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ«.
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ
٩آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ دل ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهای
ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٠ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎدﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﺋﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد و ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ١١ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
١٢آﻫﻨﮕﺮ آﻫﻦ را از ﮐﻮره ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺑﺰار و ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .در وﻗﺖ ﮐﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و از
ﺗﺸﻨﮕﯽ از ﺣﺎل ﻣﯽرود١٣ .ﻧﺠﺎر ﺗﮑﻪ ﭼﻮﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
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ﺻﻮرﺗﯽ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﻧﺪه و ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و زﯾﺒﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و
آﻧﺮا در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ١۴ .درﺧﺖ ﺳﺮو ﯾﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮط را از ﺟﻨﮕﻞ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد از ﭼﻮب آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎ درﺧﺖ ﺷﻤﺸﺎد
را ﻣﯽﮐﺎرد ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺑﺎران ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ١۵ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﻮب درﺧﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن
ﺑﺤﯿﺚ ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﯾﮏ ﺣﺼﮥ
آن ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﻮب ﺑﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ١۶ .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮب را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺒﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺰد و ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا آﺗﺶ
ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واه واه ،ﮔﺮﻣﯽ آﺗﺶ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﻪ
ﺧﻮب ﮔﺮم ﺷﺪم!« ١٧از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ آن دﻋﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺧﺪای
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه!«
١٨آن ﻣﺮدم ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن و ﺿﻤﯿﺮ ﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٩ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﻋﻘﻞ و
ﺷﻌﻮر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﯿﻢ ﭼﻮب را آﺗﺶ ﮐﺮدم و ﺑﺎﻻی آن ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻢ و ﮔﻮﺷﺖ
را ﮐﺒﺎب ﮐﺮدم و ﺧﻮردم .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺖ
ﺑﺴﺎزم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ؟« ٢٠ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻓﮑﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪاش او را ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖِ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ
»٢١ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﻦ ﺗﺮا آﻓﺮﯾﺪهام و
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ٢٢ .ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎ ک ﮐﺮدهام و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و دﻣﮥ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ زدودهام.
ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻬﺎی آزادی ﺗﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻪام٢٣ «.ای آﺳﻤﺎنﻫﺎ ،ﺳﺮود
ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ! ای اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮآورﯾﺪ! ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ،ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
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٢۴ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮورش داد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ
و زﻣﯿﻦ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدم٢۵ .ﻣﻦ آن ﺧﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم دروﻏﮕﻮﯾﺎن را ﺑﺮﻣﻼ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ رﻣﺎﻻن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزم .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ٢۶ .اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
اورﺷﻠﯿﻢ دوﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺑﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢٧ .ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد ،ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آبﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در آن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﺎزم٢٨ .در ﺑﺎرۀ
ﮐﻮروش ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﻢ،
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد .او اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا ﻣﯽﻧﻬﺪ«.
ﮐﻮروش آﻟﮥ دﺳﺖ ﺧﺪا

۴۵

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ
.
ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را از ﺗﺨﺖ ﺷﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺶ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽروم و ﮐﻮﻫﻬﺎ
را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دروازهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻢ و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ را ﻣﯽﺑﺮم.
٣ﮔﻨﺠﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﻨﻬﺎناﻧﺪ و ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ.
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ۴ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ،ﯾﻌﻘﻮب
و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ .ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻦ ﺗﺮا
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪم.
۵ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت ﻣﯽدﻫﻢ ۶ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارم٧ .ﻣﻦ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ و ﻣﻦ ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﺟﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ٨ .ای آﺳﻤﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ و ای
زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎز ﺷﻮ ﺗﺎ از ﺗﻮ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
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ﻫﺴﺘﻢ«.
ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ
٩وای ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﯽ .آﯾﺎ ﮐﻮزه ﺑﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺳﺎزی؟« ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ
ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاری؟« ١٠وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردﯾﺪ؟« ١١ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر آﯾﻨﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از ﻣﻦ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ١٢ .ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪم .دﺳﺖ ﻗﺪرت
ﻣﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١٣ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون
ﻣﺰد ﯾﺎ ﭘﺎداش ﺷﻬﺮ ﻣﺮا آﺑﺎد ﮐﻨﺪ و ﻗﻮم اﺳﯿﺮ ﻣﺮا آزاد ﺳﺎزد «.ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺛﺮوت ﻣﺼﺮ و ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎرۀ ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و ﻣﺮدم ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺳﺒﺎ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ
زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او ﺧﺪاﺋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ««.
١۵ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ،ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺧﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯽ١۶ .ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ
و رﺳﻮا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٧ .اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه و رﺳﻮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
١٨ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻮﺟﻮد آورد و اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،دﻧﯿﺎ را ﺑﯽﺟﻬﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ١٩ .ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ
و ﮐﻼم ﻣﻦ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اوﻻده ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪۀ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺪادهام .ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ
»٢٠ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻗﻮام ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﮔﺮد ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ .آن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ
۶٨
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ﻧﺠﺎت داده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ٢١ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ و
دﻋﻮای ﺗﺎن را اراﺋﻪ دارﯾﺪ .ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ
از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدم.
٢٢
ﭘﺲ ای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ٢٣ .ﻣﻦ ﺑﻪ ذات ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهام و
ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪام و ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮﺋﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
٢۴ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﯽﮔﺮدد٢۵ .ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و او را ﺟﻼل ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ

۴۶

»١ﺑِﻞ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺒﻮ ﺧﻤﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺘﻬﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮ دوش
.
٢
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺴﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
٣ای 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 ﮐﺮدهام ۴و
ﺗﺎ دوران ﭘﯿﺮی و ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪهام و از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم و ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﻢ.
۵ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺷﺒﯿﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ
ﻫﺴﺖ؟ ۶آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه دارﻧﺪ ،زرﮔﺮ را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﺪاﺋﯽ
ﺑﺴﺎزد و آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٧ .آﻧﺮا ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آن ﺑﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ آن دﻋﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ او را رﻓﻊ ﺳﺎزد.
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٨ای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ٩و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارم.
١٠ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادم ،ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮدم .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را اراده
ﮐﺮدم ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﺪ١١ .ﺷﺨﺼﯽ را از ﻣﺸﺮق ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﭘﺮﻧﺪۀ ﺷﮑﺎری ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﺮ
ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد١٢ .ای ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﺠﻮج و ﺧﯿﺮهﺳﺮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰودی آزاد
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ١٣ﻣﻦ زﻣﺎن آزادی ﺷﻤﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآورم و در
ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻬﯿﻮن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺮﻓﺮاز
ﻣﯽﺳﺎزم«.
ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ

۴٧

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺑﺎﺑﻞ ،از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روی
.
ﺧﺎ ک ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ دﯾﮕﺮ آن دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺮۀ زﯾﺒﺎ و ﻟﻄﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
٢ﺣﺎﻻ دﺳﺘﺎس را ﺑﮕﯿﺮ و ﮔﻨﺪم را آرد ﮐﻦ .روﺑﻨﺪ را از رو ﺑﺮدار ،داﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ
زن ،ﺳﺎﻗﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﻦ و از درﯾﺎﻫﺎ ﺑﮕﺬر٣ .ﺗﻮ ﺑﺮﻫﻨﻪ و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮی .ﻣﻦ از
ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮم و رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
۴ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮو و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
دﯾﮕﺮ ﻣﻠﮑﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮی۶ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮدم و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺗﻮ
ﺑﺮ آنﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدی و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ ﯾﻮغ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را
ﮔﺬاﺷﺘﯽ٧ .ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪی.
٨ﭘﺲ ای ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮی و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ در
اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ در دﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ» :ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﻮه
ﻧﻤﯽﺷﻮم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻢ٩ «.اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎدوﮔﺮی
ﻫﺎﯾﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی داری ،در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ و در ﯾﮏ روز ﻫﺮ دو
ﺑﻼ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﻮه ﻣﯽﺷﻮی و ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از
٧٠
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دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯽ.
١٠ﺗﻮ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد اداﻣﻪ دادی و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﺗﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ،ﺗﺮا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و در دﻟﺖ ﮔﻔﺘﯽ» :ﻣﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد١١ «.اﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼﺋﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮت آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدو و اﻓﺴﻮن رد ﮐﻨﯽ .و ﯾﮏ وﯾﺮاﻧﯽ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن ﻧﺒﻮدهای ،ﺑﺎﻻﯾﺖ آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ١٢ .ﺑﻪ 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 ﮐﻨﯽ١٣ .ﺗﻮ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن
و رﻣﺎﻻن زﯾﺎدی داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻮره ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از واﻗﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﺮا آ ﮔﺎه
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ.
١۴اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت آﻧﺮا
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا آن آﺗﺶ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮزﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ١۵ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ آنﻫﺎ
ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ .آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻮره ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ راه
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﺮا ﻧﺠﺎت داده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ«.
ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ

۴٨

١ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و از اوﻻدۀ
.
ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﻧﺎم
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ٢ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ.
٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رخ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺪﺗﻬﺎ

ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﻫﻤﻪ را دﻓﻌﺘﺎً اﻧﺠﺎم دادم۴ .ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻟﺠﻮج و ﺳﻨﮕﺪل و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﻤﻪ را
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزم ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼن ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ» :ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺎ اﺟﺮاء ﺷﺪﻧﺪ«.
۶ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و وﻗﻮع آنﻫﺎ را
ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎی ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ را
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ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و از آن آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ٧ .اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورم ،در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی

ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﺒﻼ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ٨ «.ﻧﯽ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و ﻧﻪ از آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻮدهاﯾﺪ.
٩اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮم١٠ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﻧﻘﺮه را در ﮐﻮره ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪ ،در آﺗﺶ
ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدم ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺪارﯾﺪ١١ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺮدم،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪﻫﻢ«.
ﮐﻮروش ،ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
»١٢ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،اول
ﻫﺴﺘﻢ و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ١٣ .دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻦ اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و آﺳﻤﺎنﻫﺎ را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ١۴ .ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺷﻔﻘﺖ دارم ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮام ﻣﺮا در ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ را ﺳﻘﻮط ﺑﺪﻫﺪ١۵ .ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ او را ﺧﻮاﻧﺪم و
او را در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او دادم ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺳﺎزم.
١۶ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎرا ﺣﺮف زدهام و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ روح ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﺑﺮای آزادی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٧ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ١٨ .ای ﮐﺎش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ درﯾﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ١٩ .ﻧﺴﻞ ﺗﺎن ﻫﻤﭽﻮن رﯾﮓ درﯾﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﯽﺑﻮد و
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻧﺎم ﺷﺎن و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ«.
٢٠از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و آزاد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ
اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ!«
٢١وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺻﺨﺮه را
ﺷﮕﺎﻓﺖ و از آن آب ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.
٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻮر ﻗﻮم ﻫﺎ

۴٩

١ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ
.
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪ٢ .او زﺑﺎن ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮا در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه داد .ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
آﻣﺎدهام ﮐﺮد٣ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ۴ «.ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﻣﻦ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﯿﻬﻮده زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﯿﺠﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرم و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
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 ﻓﺮﻣﻮد۶ .ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺮدم
را از ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯽ٧ «.ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﻘﺪس و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺮدم ـ ﻏﻼم و ﺣﺎ ﮐﻢ
ـ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻮ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﻬﺰادﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺗﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ«.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﻃﻦ
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻪ روز ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮا
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم .ﺗﺮا ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﻢ و از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺑﻨﺪم .ﮐﺸﻮر وﯾﺮان آنﻫﺎ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ٩ .ﺑﻪ
اﺳﯿﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ ،از
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزم١٠ .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎد و آﻓﺘﺎب
ﺳﻮزان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪای ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﻔﻘﺖ دارد ،رﻫﻨﻤﺎی
ﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ١١ .ﻣﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ راه ﺷﺎن ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ١٢ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ از
ﺟﺎﻫﺎی دور ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎل و ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺮب و ﻋﺪهای از دﯾﺎر ﺳﯿﻨﯿﻢ
در ﺟﻨﻮب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
١٣ای آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺳﺮدﻫﯿﺪ و ای زﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎش! و ای
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮود ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم رﻧﺠﺪﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪه
و آنﻫﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
١۵
١۴اﻣﺎ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ» :آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﺧﻮد ﭘﺮورش داده اﺳﺖ ،ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ؟ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١۶ .ﻣﻦ ﻧﺎم
ﺗﺮا در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪام و از دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ١٧ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ
ﺑﺰودی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره آﺑﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺗﻮ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٨ .ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺮوس ﺑﻪ زﯾﻮر ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ.
١٩ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺮاب و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
وﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ٢٠ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﮐﻪ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﻓﺮاﺧﺘﺮی
ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺪه٢١ «.آﻧﮕﺎه از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از دﺳﺖ دادم و دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی
ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﺳﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم،
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ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟««
٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺰودی اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ
ﭘﺴﺮاﻧﺖ را در آﻏﻮش و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ٢٣ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﺜﻞ ﻻﻟﻪ و ﻣﻠﮑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ از ﺗﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎ ک ﭘﺎﯾﺖ را ﻣﯽﻟﯿﺴﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
٢۴آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ را از ﯾﮏ ﺟﻨﮓآور ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ اﺳﯿﺮان را از
دﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺎ ﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟
٢۵ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر واﻗﻌﺎً رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﯽ ،اﺳﯿﺮان
از دﺳﺖ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ آزادی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﭼﻨﮓ ﻋﺴﮑﺮ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﻮده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ٢۶ .ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎی ﯾﻌﻘﻮب،
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.

۵٠

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد زن
.
ﺧﻮد را ﻃﻼق داده از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون
راﻧﺪم؟ ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻏﻼم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ؟ ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ! ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪﯾﺪ٢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ،ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟ ﯾﺎ ﻗﺪرت آﻧﺮا ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را آزاد ﺳﺎزم؟ اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺘﺎب ،ﺑﺤﺮ را ﭼﻨﺎن ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن آن از ﺑﯽآﺑﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ٣ .ﺑﻪ روی آﺳﻤﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده آﻧﺮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزم«.
ﺑﻨﺪۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪاوﻧﺪ
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺼﯿﺢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎ
ﮐﻼم ﺧﻮد ﺧﺴﺘﮕﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﺮا روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﺑﻔﻬﻤﻢ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮش ﻣﺮا ﺷﻨﻮا
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ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻧﮑﻨﻢ .ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدم و از او رو ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺘﻢ۶ .ﭘﺸﺘﻢ را
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪام ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدم .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﯾﺶ ﻣﺮا
ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روﯾﻢ ﺗﻒ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻨﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮدم.
٧ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﻫﺎﻧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﮥ آنﻫﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺮدم و ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪادم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب و رﺳﻮا ﻧﻤﯽﺷﻮم٨ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ؟ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ٩ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ،
ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزد؟ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺜﻞ
ﻟﺒﺎس ﮐﻮﯾﻪﺧﻮرده ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١٠ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و از ﮐﻼم ﺑﻨﺪۀ او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ راه ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎن روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ١١ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﻔﺎق را ﻣﯽاﻓﺮوزد و
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،آن آﺗﺶ ﺑﻼی ﺟﺎن ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﻪ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و ﻋﻤﺮش در ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽﮔﺬرد.
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
.
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ از آن ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ٢ .ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺗﺎن اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺳﺎره ﮐﻪ اوﻻدۀ او ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﻋﻮت ﮐﺮدم،
ﺑﯽاوﻻد ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ او را ﺑﺮﮐﺖ دادم ،ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﺑﺨﺸﯿﺪم و اوﻻدۀ او
را ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻢ٣ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎﯾﺶ را آﺑﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺶ را ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﻠﺰار ﻣﯽﺳﺎزم .ﺻﺤﺮای ﺧﺸﮏ و ﻻﻣﺰروع
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮود ﺷﮑﺮﮔﺰاری و آواز ﺧﻮﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
۴ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ای ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﯽدﻫﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻧﺴﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﺪ۵ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
٧۶
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و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻗﻮمﻫﺎ داوری ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
دوردﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی ﻣﻦ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۶ .ﺑﻪ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﺪ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روزی آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺜﻞ دود
ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدد و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ،ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮕﺲ
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﻢ ،اﺑﺪی ﺑﻮده ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد.
٧ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا در دل دارﯾﺪ ،از
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻨﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ٨ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﻣﮥ ﮐﻮﯾﻪﺧﻮرده از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ذرﯾﻌﮥ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
٩ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎز و ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت دادی ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ راﺣﺎب
)ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی( را ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮدی١٠ ،ﺑﺤﺮ را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،در ﻋﻤﻖ
آن راه ﺑﺎز ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻗﻮﻣﺖ را ﮐﻪ آزاد ﻧﻤﻮدی ،از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ١١ .ﻓﺪﯾﻪﺷﺪﮔﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮاﺋﯿﺪن ﺳﺮود ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﯽرﺳﻨﺪ .از
ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
١٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯽ و ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ١٣ .ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻼ ﮐﺖ
ﺷﻤﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎم روز از ﺧﺸﻢ آنﻫﺎ ﻣﯽﻫﺮاﺳﯿﺪ؟ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ١۴ .از ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰودی رﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ و دﯾﮕﺮ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﯾﺪ١۵ .زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽآورم و اﻣﻮاج آﻧﺮا ﺧﺮوﺷﺎن
ﻣﯽﺳﺎزم١۶ .ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم و ﺷﻤﺎ را در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدم و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ«.
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ﭘﺎﯾﺎن رﻧﺠﻬﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
١٧ﺑﺮﺧﯿﺰ ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﺗﻮ از ﮐﺎﺳﮥ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮش ﮐﺮدی .ﺗﻮ
ﻫﻤﮥ آﻧﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪی و ﺳﺮت ﮔﯿﭻ ﻣﯽرود١٨ .از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
و از آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺗﺮا ﺑﮕﯿﺮد و
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ١٩ .اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺗﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ ـ وﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻼ ﮐﺖ ،ﻗﺤﻄﯽ
و ﺷﻤﺸﯿﺮ ـ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯽ و دﻟﺪاری ﺑﺪﻫﺪ٢٠ .ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻫﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در دام ﺻﯿﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﯽﺣﺎل
ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢١ﭘﺲ ای رﻧﺠﺪﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺖ و ﮔﯿﭻ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺷﺮاب ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺎﺳﮥ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ٢٣ .ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ در ﺳﺮﮐﻬﺎ راه
ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ

۵٢

١ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎز! ای ﺷﻬﺮ
.
ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮ ،زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﻧﺠﺲ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دروازۀ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ٢ .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن اﺳﯿﺮ ،ﺧﻮد
را ﺗﮑﺎن ﺑﺪه و آزاد ﺷﻮ و ﺑﻨﺪ ﻏﻼﻣﯽ را از ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺎز ﮐﻦ!
٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪی و ﻣﻔﺖ ﻫﻢ آزاد ﻣﯽﺷﻮی«.
۴ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آﺷﻮرﯾﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﺣﺎﻻ در ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻏﻼم
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ
و ﺗﻤﺎم روز ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ۶ .اﻣﺎ روزی آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﯽ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ«.
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٧ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﮋدۀ ﺻﻠﺢ را ﻣﯽآورد،
اﻋﻼم آزادی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ٨ «.آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ٩ .ای ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ١٠ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻮمﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
١١ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ و آﻧﺠﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﭘﺎ ک ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ
دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ١٢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺶرو و
ﭘﺸﺖﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺪۀ رﻧﺠﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ
١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ١۴ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﭼﻬﺮۀ او آﻧﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ١۵ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن دﻫﺎن
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه و
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«.
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١اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
.
ﺣﻘﯿﻘﺖ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺑﺮوﯾﺪ و رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ .او از ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻬﺮهای
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﺎﺷﯿﻢ٣ .ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺧﻮار ﺑﻮد
و او را رد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻤﮥ رﻧﺞ و درد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ روی او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ او را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ارزﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۴او ﻏﻤﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دردﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ درد و رﻧﺞ او ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ۵ .او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﻣﺎ زده و زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .او
ﺟﺰا دﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از زﺧﻤﻬﺎﺋﯽ او ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ۶ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
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ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪانِ ﺳﺮﮔﺮدان ،ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺑﻪ راه ﺧﻮد روان ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﮕﺮدن او ﻧﻬﺎد.
٧ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و از زﺑﺎﻧﺶ ﺣﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺮهای او را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺸﻢﭼﯿﻦ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﮑﺮد٨ .او دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ .او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮد٩ .او را ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻓﻦ ﺷﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭻ ﺣﺮف دروغ از زﺑﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
١٠اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او درد و رﻧﺞ ﺑﮑﺸﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن
دﯾﮕﺮان ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﻣﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد١١ .وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺛﻤﺮی ﺑﺎرآورده اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺪۀ ﻋﺎدل ﻣﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ او آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ١٢ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺶ ﻣﯽﺳﺎزم،
زﯾﺮا او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد ،در ﺟﻤﻠﮥ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖﺧﻮاه ﺧﻄﺎ ﮐﺎران ﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای زن ﺑﯽاوﻻد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎوردهای و
.
درد زاﯾﻤﺎن ﻧﮑﺸﯿﺪهای ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮان و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! زﯾﺮا
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻮﻫﺮ دارد.
٢ﺧﯿﻤﻪای را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻓﺮاﺧﺘﺮ ﮐﻦ ،ﭘﺮدهﻫﺎی آﻧﺮا ﻋﺮﯾﻀﺘﺮ ﺑﺴﺎز،
ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ را درازﺗﺮ ﮐﻦ و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﮑﻮب٣ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺣﺪاﺗﺖ را ﺑﻬﺮ ﻃﺮف وﺳﻌﺖ ﺑﺪﻫﯽ .آنﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن را آﺑﺎد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در آنﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۴ .ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮی؛ دﻟﺴﺮد ﻧﺒﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
روی ﺧﻮاری را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻨﮓ دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﯿﻮهﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﯽ۵ .زﯾﺮا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺗﻮ اﺳﺖ.
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۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و رﻧﺠﺪﯾﺪهای ﻫﺴﺘﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﺴﻮی ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ٧ «.ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎد ﺗﺮا ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ٨ .از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای روی
ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.
٩ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮح ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﭼﻨﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ روی زﻣﯿﻦ را
ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮم و دﯾﮕﺮ
ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٠ .ا ﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﭙﻪﻫﺎ از ﺟﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ دور ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪام ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
آﯾﻨﺪۀ اورﺷﻠﯿﻢ
»١١ای ﺷﻬﺮ رﻧﺠﺪﯾﺪه و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪهای ﻧﺪاری ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ دوﺑﺎره ﻣﯽﺳﺎزم و ﺗﻬﺪاﺑﺖ را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻻﺟﻮرد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ١٢ .ﻣﻨﺎرﻫﺎﯾﺖ
را از ﻟﻌﻞ و دروازهﻫﺎﯾﺖ را از ﺟﻮاﻫﺮ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻣﯽﺳﺎزم١٣ .ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎً ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ١۴ .ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف در ﺗﻮ راﯾﺞ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻇﻠﻢ و آزار دﺷﻤﻦ
ﺗﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ١۵ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ آورد ،ﺑﺪون ارادۀ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد١۶ .آﻫﻨﮕﺮ را ﮐﻪ در ﮐﻮره ،آﺗﺶ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪهام و ﻧﯿﺰ ﻫﻼ ک ﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی ،ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهام١٧ .ﻫﺮ اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ
از ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ و او را ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺳﺎزم «.اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرگ
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»١ای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آب ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﻮل
.
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮ را
راﯾﮕﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ٢ .ﭼﺮا ﭘﻮل ﺗﺎن را ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ﺻﺮف ﭼﯿﺰی
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ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزد؟ ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﺪ و از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ٣ .ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی
ﻣﯽﺑﻨﺪم و ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ داود وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ۴ .ﻣﻦ او را
ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن
دادم۵ .ﺗﻮ ﻫﻢ اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ و آنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
۶ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ.
٧ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران از ﺷﺮارت و اﻓﮑﺎر ﺑﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﻤﺖ او ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ٨ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻓﮑﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ،
٩زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻓﮑﺎر و راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ از اﻓﮑﺎر و راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
١٠ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎران و ﺑﺮف از آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎرد و زﻣﯿﻦ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮای زراﻋﺖ ﺗﺨﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮرا ک ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
١١ﮐﻼم ﻣﻦ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ از زﺑﺎﻧﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮام ﻣﺮا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارادۀ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد.
١٢ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻒ ﻣﯽزﻧﻨﺪ١٣ .در زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﺑﺠﺎی ﺧﺎر و ﺧﺲ ،درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯽروﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎری اﺳﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم«.
ﻧﺠﺎت اﻗﻮام دﯾﮕﺮ

۵۶

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺎ
.
ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺰودی ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ و آزاد
ﻣﯽﺳﺎزم٢ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺳﺎزد و از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
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٣ﭘﺲ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﻧﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﯾﮑﺠﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ «.ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻨﺚ )ﺣﯿﺰک( ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺛﻤﺮ اﺳﺖ۴ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺨﺎص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ا ﮔﺮ آنﻫﺎ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد
ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۵ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺎم آنﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از
ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ و در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎم ﺷﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ا ﮔﺮ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ٧ ،ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس
ﺧﻮد ﻣﯽآورم و در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزم .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آنﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ ﺧﺎﻧﮥ دﻋﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز آورده اﺳﺖ،
وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
٩ای ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪۀ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺪرﯾﺪ
و ﻃﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ١٠ .ﭘﻬﺮهداران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﮕﻬﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﮔﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ دراز ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
١١آنﻫﺎ ﺳﮕﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﯽﺷﻌﻮرﻧﺪ و ﺑﺮاه و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﺲ١٢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮاب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﻧﺸﺌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﺧﻮش
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﺮدا ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۵٧

١ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﮏ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
.
اﺷﺨﺎص ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ در ﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﺷﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﻼی آﻣﺪﻧﯽ ﻧﺠﺎت
٨٣
.

.

ﯾﺎﺑﻨﺪ ٢و آرام و آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه راﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺮگ ﺑﺮای آنﻫﺎ آراﻣﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
٣اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎدوﮔﺮان و ای اوﻻد زﻧﺎ ﮐﺎران و ﻓﺎﺳﻘﺎن ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ۵–۴ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﺧﺎﺋﻨﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ
زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎن را در درهﻫﺎ و در ﺳﻮراخ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
۶ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺻﺎف را از وادﯾﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و آردی ﻣﯽآورﯾﺪ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزد؟ ٧ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای زﻧﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٨ .در ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد
را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﺠﺎی ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق
ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﻪ او ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﺲ ﺷﻬﻮت
ﺗﺎن را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ٩ .ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و روﻏﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺖ ﻣﻮﻟﮏ ﻣﯽروﯾﺪ و آﻧﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﻗﺎﺻﺪان ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ١٠ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی دور و دراز ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎز ﻫﻢ از ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺗﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
»١١از ﮐﺪام ﺑﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ و ﻣﺮا ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺪت ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ
از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ١٢ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮑﯽ
ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ١٣ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاناﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد ،ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ و وارث ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.
وﻋﺪۀ ﮐﻤﮏ و ﺷﻔﺎ
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :راه را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ١۵ «.ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪان و اﺑﺪی اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﻘﺪس
ﻧﺎم دارد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ و ﻣﻘﺪس ﺳﮑﻮﻧﺖ دارم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ و ﻓﺮوﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻬﺎی ﺷﺎن اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد
٨۴
.

.

ﺑﺨﺸﻢ١۶ .ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ارواح و ﺟﺎﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهام از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽروﻧﺪ١٧ .ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ آنﻫﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم؛ آنﻫﺎ را ﺟﺰا دادم و
ﺗﺮک ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻟﺠﻮج و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاه ﺧﻄﺎی ﺧﻮد
ﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ١٨ .ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،آنﻫﺎ
را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﺗﻤﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯽ
ﻣﯽدﻫﻢ١٩ .آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزم
و ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﻢ٢٠ .وﻟﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
آبﻫﺎی آن ﮔﻞ و ﻻی را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورد٢١ «.ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺎران
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
روزۀ ﺣﻘﯿﻘﯽ

۵٨

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آواز ﺗﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ
.
و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺷﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺷﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ٢ .آنﻫﺎ ﻫﺮ روز در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ راه ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از
اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
٣ﻣﺮدم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ» :ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روزه داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺪﯾﺪی و ﭼﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪی؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ:
»درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻻ ﮐﻦ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻓﮑﺮ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ
و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ۴ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزهدار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ و
دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﯽزﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع روزه ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ۵ .وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،رﯾﺎﺿﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﺮ ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﻧَﯽ ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺮ ﻧﻤﺪ و ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ را روزه ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ آﻧﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم؟
۶روزهای را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم اﯾﻨﺴﺖ :زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻇﻠﻢ را ﺑﮕﺸﺎﺋﯿﺪ ،ﯾﻮغ
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را آزاد ﮐﻨﯿﺪ٧ .ﻏﺬای ﺗﺎن را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن را ﺑﺮوی ﻣﺮدم ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ
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ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﺪﻫﯿﺪ و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ٨ .آﻧﮕﺎه ﻧﻮر
ﺳﺨﺎوت ﺗﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﭙﯿﺪهدم ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و دردﻫﺎی ﺗﺎن ﻓﻮری ﻣﺪاوا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺟﻼل ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ٩ .ﻫﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ آﻧﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ،
ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻢ.
ا ﮔﺮ ﯾﻮغ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎﺣﻖ را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ١٠ ،ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﻮر ﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب
ﻇﻬﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد١١ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزم و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم .ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﯽ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻪای ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد١٢ .ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺗﺎن آﺑﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﺳﺎس آنﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺟﺎدهﻫﺎی ﺗﺎن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
١٣ا ﮔﺮ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در آن روز از ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
و آﻧﺮا ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﺪ ،ا ﮔﺮ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
و در آن روز ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ١۴ ،آﻧﮕﺎه از ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﺳﺮﻓﺮازی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺗﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه داده ﺑﻮدم،
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ«.
ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ و ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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١ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
.
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮش او ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و دﻋﺎ و زاری ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد٢ .اﻣﺎ 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.
٣دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺎن
ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از زﺑﺎن ﺗﺎن ﮐﻼم زﺷﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ۴ .ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ از اﻧﺼﺎف ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
دروغ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮا را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺿﺮر دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
۵اﻓﮑﺎر ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎر و ﺗﻮر ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﻣﺮدم
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را ﻫﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺳﺎزد۶ .از ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس
ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ از آنﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و دﺳﺖ
ﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺑﺎدی ﻣﺮدم آﻣﺎده اﺳﺖ٧ .ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن در راه ﮔﻨﺎه ﻣﯽروﻧﺪ و در
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﺎﺑﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﮑﺎر ﺷﻮم و ﭘﻠﯿﺪ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ
و ﮐﺎر ﺷﺎن وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ٨ .ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺼﺎف را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .راه ﺷﺎن ﮐﺞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺷﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارد،
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
٩ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺣﻖ ﻣﺎ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در اﻧﺘﻈﺎر روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ،
وﻟﯽ در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ١٠ .ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﮐﻮر دﯾﻮار را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده راه
ﻣﯽروﯾﻢ و در روز روﺷﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان روان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻮﺋﯽ در
دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ١١ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮس ﻏُﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،اﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در آرزوی ﻧﺠﺎت
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺠﺎت از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دور اﺳﺖ.
١٢ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ١٣ .ﻣﺎ
ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﺪا را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .از ﭘﯿﺮوی او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻤﺮد
ﺷﺪﯾﻢ .اﻓﮑﺎر ﻣﺎ زﺷﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ دروغاﻧﺪ١۴ .از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
و اﻧﺼﺎف را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .راﺳﺘﯽ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ
در آﻧﺠﺎ راه ﻧﺪارد١۵ .راﺳﺘﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﺪ،
ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
١۶او از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و از روی ﻋﺪاﻟﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ١٨–١٧ .او زره ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻼﻫﺨﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ
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ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻟﺒﺎس اﻧﺘﻘﺎم را ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و
ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دوردﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار
ﺷﺎن ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ١٩ .آﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از دﯾﺪن ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد.
٢٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای در ﺳﻬﯿﻮن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎی
را در ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ٢١ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اوﻻدۀ ﺗﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
آﯾﻨﺪۀ ﭘﺮﺷﮑﻮه اورﺷﻠﯿﻢ

۶٠

١ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ،درﺧﺸﺎن ﺷﻮ ،زﯾﺮا ﺟﻼل
.
٢
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن در ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و
ﺟﻼل او ﺗﺮا درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد٣ .ﻧﻮر ﺗﻮ اﻗﻮام و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﺎن ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
۴ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را
در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دور ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ۵ .ﺗﻮ آن ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ،
دﻟﺖ از ﺧﻮﺷﯽ و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﻃﭙﺪ .ﺛﺮوت اﻗﻮام دﯾﮕﺮ از راه ﺑﺤﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ
و داراﯾﯽ آنﻫﺎ در ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

۶ﮐﺎرواﻧﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﯿﻔﻪ و ﺷَﺒﻊ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻃﻼ و
ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﻨﺪ٧ .ﻫﻤﻪ رﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﯿﺪار و ﻧﺒﺎﯾﻮت را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
٨اﯾﻨﻬﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ ٩آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را
٨٨
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ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻋﺰت و
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
١٠اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ را آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از روی ﺧﺸﻢ ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ١١ .دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺷﺐ و روز ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺛﺮوت و
دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ١٢ .اﻗﻮام و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا
ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﻼ ک ﺷﺪه ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
١٣ﭼﻮﺑﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺳﺎزﻧﺪ١۴ .اوﻻدۀ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺮا ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻬﯿﻮن و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
١۵ﺗﻮ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺮوک و ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮدی و ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮور ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ١۶ .اﻗﻮام و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و رﻫﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
١٧ﺑﺠﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻼ ﻣﯽآورم ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻫﻦ ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﻮب ،ﺑﺮﻧﺞ
و ﺑﺠﺎی ﺳﻨﮓ ،آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺣﺎ ﮐﻤﺎﻧﺖ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺼﺎف
و ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ١٨ .ﻇﻠﻢ و وﯾﺮاﻧﯽ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺼﺎری ﺗﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و از ﺗﻮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﻧﺠﺎﺗﺖ دادهام،
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
١٩ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ،در روز و روﺷﻨﯽ ﻣﻬﺘﺎب ،در ﺷﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻧﻮر اﺑﺪی و ﺟﻼل ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ٢٠ .آﻓﺘﺎب ﺗﻮ
دﯾﮕﺮ ﻏﺮوب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺘﺎﺑﺖ زوال ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻮده
و روزﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮارﯾﺖ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ٢١ .ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﻗﻮﻣﺖ راﺳﺘﮑﺎر و اﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮدم ﮐﺎﺷﺘﻢ و آﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزم٢٢ .ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهات ﻗﻮم ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را در وﻗﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮراً اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
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ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت

۶١

١روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻣﺮا ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
.
ﻣﮋده ﺑﺪﻫﻢ ،دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ ،اﺳﯿﺮان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن را آزاد
ﺳﺎزم٢ .ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﻮﮔﻮار او ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺪﻫﻢ و اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روز
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪا ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ٣ .ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدم
ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور ،ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﻏﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎج ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺣﮥ ﺷﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد۴ .آنﻫﺎ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۶
۵ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ رﻣﮥ ﺗﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻫﻘﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،از ﺛﺮوت اﻗﻮام دﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻨﺠﻬﺎی آنﻫﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٧ .رﺳﻮاﺋﯽ و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺛﺮوت و داراﺋﯽ ﺗﺎن دو ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور
اﺑﺪی ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ دارم و از دزدی و ﺳﺘﻢ ﺑﯿﺰارم.
ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻢ و ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪم.
٩اوﻻدۀﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
١٠ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
زﯾﺮا او ﻣﺮا ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻧﺠﺎت و ردای ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ ﺗﺎج
ﮔﻞ و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١١ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت
را ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ و درﺧﺘﺎنِ ﺑﺎغ ﺑﺮگ و ﺷﮕﻮﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ
را در ﺑﺎغ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮐﺎرد و ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻏﺎز ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه اورﺷﻠﯿﻢ
.
۶٢

١ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺎ ﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ
ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﭼﺮاغ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮری در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
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ﺑﺪرﺧﺸﺪ٢ .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮا ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽدﻫﺪ٣ .ﺗﻮ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺎج زﯾﺒﺎ و ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد۴ .ﺗﺮا دﯾﮕﺮ »ﺗﺮک
ﺷﺪه« ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﺮا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺑﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ »ﺣﻔﺰﯾﺒﻪ«
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻏﻮب و ﻧﺎم زﻣﯿﻦ ﺗﻮ »ﺑِﻌﻮﻟﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮوس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺮا ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرد۵ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮی ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﺮا ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ
داﻣﺎد از داﺷﺘﻦ ﻋﺮوس زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ از داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.
۶ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮ دﯾﻮار ﻫﺎﯾﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﮔﻤﺎﺷﺘﻪام و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا وﻋﺪهاش را
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎ ﮐﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ٧ .و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره
اﺣﯿﺎء ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺎزد ،او را آرام ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و ﻗﻮل داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ از ﻏﻠﻪ و
ﺷﺮاﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ٩ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ را ﮐﺎﺷﺘﻪ
و درو ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ،
آﻧﺮا در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ«.
١٠ﺑﺮوﯾﺪ از دروازهﻫﺎ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و راه را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم ﺗﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
١١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ
را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﮓﻫﺎ را از آن ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﯿﺮق را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد
و رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ١٢ «.آنﻫﺎ »ﻗﻮم ﻣﻘﺪس« و »ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ »ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺒﻮب« و »ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮوک ﻧﺸﺪه« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮی.
ﺳﺎل آزادی

۶٣

١اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺰرۀ ادوم ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ و ﻣﺠﻠﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ
.
ﻗﺪرت و ﺷﮑﻮه ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؟
اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد و ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم را
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
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٢ﭼﺮا ﻟﺒﺎس او ﺳﺮخ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﮕﻮر را ﺑﺮای ﺷﺮاب ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد
ﻓﺸﺮده اﺳﺖ؟
٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏِ ﮐﺴﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻮر زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدم و ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻟﺒﺎس
ﻣﺮا ﺳﺮخ و رﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ۴ .روز آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم و
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ۵ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺪدﮔﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﯿﺎری ﻗﺪرت و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم۶ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
را ﭘﺎﯾﻤﺎل و ﺧُﺮد ﮐﺮدم و ﺧﻮن ﺷﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻢ«.
دﻋﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
٧از اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
او ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و
ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و آنﻫﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮد٨ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :آنﻫﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ او ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی
آنﻫﺎ ﺷﺪ ٩و آنﻫﺎ را از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .رﺳﻮل ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪای اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از روی ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت داد و
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل از آنﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد.
١٠ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و روح ﭘﺎ ک او را اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او ﻫﻢ
دﺷﻤﻦ آنﻫﺎ ﺷﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ١١ .آﻧﮕﺎه آنﻫﺎ روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد آوردﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻨﺪه او ،ﻣﻮﺳﯽ آنﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺮ ﻋﺒﻮر داد؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ روح ﭘﺎ ک ﺧﻮد
را در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟ ١٢و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد آب ﺑﺤﺮ را دو ﺷﻖ ﮐﺮد و ﻧﺎم او ﺷﻬﺮت اﺑﺪی ﯾﺎﻓﺖ١٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﻋﻤﺎقِ ﺑﺤﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﭙﻬﺎی
ﺗﯿﺰرو ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ١۴ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ در وادی ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ درﺣﺎل ﭼﺮﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ،
روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم او ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ.
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دﻋﺎی ﺗﻮﺑﻪ
١۵از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻔﮕﻦ .ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮت و ﻗﺪرﺗﺖ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن دﻟﺴﻮزی و ﺷﻔﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
داﺷﺘﯽ؟ ﭼﺮا آﻧﺮا از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ١۶ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ
را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺪر ﻣﺎ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮ ازﻟﯽ اﺳﺖ١٧ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻣﯽﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﺎ از راه راﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭼﺮا دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮد١٨ .ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ
ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﺮا در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دﺷﻤﻨﺎن
آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ١٩ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﻮدهای و ﻣﺎ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
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١ای ﮐﺎش آﺳﻤﺎن را ﺑﺸﮕﺎﻓﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮود آﺋﯽ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
.
ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ٢و اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم ﮐﻪ در آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و ﻧﺎم
ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدد٣ .ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪی و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎ ک
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه را ﺑﻌﻤﻞ آوردی و ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺗﮑﺎن داد۴ .از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﺮف ،ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻪ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﮑﻨﺪ۵ .ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻃﻮرﯾﮑﻪ رﺿﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪی زﯾﺮا ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﻢ و ﮐﺎر درﺳﺘﯽ از ﻣﺎ
ﺳﺮ ﻧﺰد .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی درازی ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ؟ ۶ﻣﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﺠﺲ ،ﭘﺎ ک
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺖ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرد٧ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﻮ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺗﻮ روﯾﺖ را از ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهای و ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدهای.
٨اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﺎ ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ﮐﻮزهﮔﺮی .ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ٩ .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﺒﺎش و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﭙﺎر .ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ
٩٣
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.

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ١٠ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺗﻮ وﯾﺮان و ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ١١ .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه زﯾﺒﺎ و ﻣﻘﺪس ﻣﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ
ﺗﺮا در آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ وﯾﺮان
ﺷﺪهاﻧﺪ١٢ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻟﺴﻮزی
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ و زﯾﺎدﺗﺮ از ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﯽ؟
ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
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١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را
.
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ٢ .اﻣﺎ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
وﻗﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ٣ .آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﺑﺎﻏﻬﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
۴ﺷﺒﻬﺎ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺎﺳﮥ ﺷﺎن ﭘﺮ از ﻏﺬای ﺣﺮام اﺳﺖ۵ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :در ﺟﺎی ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﭘﺎ ک و ﻣﻘﺪس
ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮا از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﮐﺮده و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ٧–۶ .ﻣﻦ
اﻣﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آنﻫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮدهام و دﯾﮕﺮ ﺳﺎ ﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«.
٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﮥ اﻧﮕﻮر را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮب آﻧﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻫﻼ ک
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ٩ .ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ
ﯾﻌﻘﻮب و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮا
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ١٠ .دﺷﺖ
ﺷﺎرون ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻠﻪ و وادی ﻋﺎ ﮐﻮر اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه رﻣﮥ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٩۴
.

.

١١اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس
ﻗﺮار دارد از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮان رﻧﮕﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪای »ﻃﺎﻟﻊ« و ﺟﺎم ﺷﺮاب را
ﺑﺮای ﺧﺪای »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٢ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﺷﺖ ﺑﻮد و راﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
رﺿﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد.
١٣ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .آنﻫﺎ ﺧﻮﺷﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ١۴ .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ آواز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دل ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﺎ روح اﻓﺴﺮده ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ١۵ .ﻧﺎم
ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻮده و ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﻢ١۶ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ و ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد
و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ را ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود«.
ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ
١٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورم و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٨ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺳﺮ از ﻧﻮ ﻣﯽﺳﺎزم ﺗﺎ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺧﻮش
و ﻣﺴﺮور ﺑﺎﺷﻨﺪ١٩ .اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و آواز ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد٢٠ .ﮐﻮدﮐﺎن ،دﯾﮕﺮ در
ﻃﻔﻠﯽ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،اﺷﺨﺎص ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ٢١ .ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻣﯿﻮۀ آﻧﺮا ﻣﯽﺧﻮرد٢٢ .دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎی
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺎرد ،ﺧﻮرا ک دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﺑﻬﺮۀ
ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ٢٣ .زﺣﻤﺖ آنﻫﺎ ﻋﺒﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن
روی ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﻻدۀﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ
ﻣﯽدﻫﻢ٢۴ .ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل
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ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ٢۵ .ﮔﺮگ
و ﺑﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ،ﮐﺎه ﻣﯽﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺧﻮرا ک ﻣﺎر ﺧﺎ ک
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﻪای ﻧﻤﯽرﺳﺪ«.
ﻋﺒﺎدت واﻗﻌﯽ

۶۶

١ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﺳﻤﺎن ﺗﺨﺖ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎی اﻧﺪاز ﻣﻦ
.
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻢ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ٢ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﺳﺖ
ﻗﺪرت ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ و ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و از ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٣ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﮕﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻮک را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺖ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ دل ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ۴ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﮐﻪ از آن وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزم ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم،
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﺷﺖ ﺑﻮد و راﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺿﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد«.
۵ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮی اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ
را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ «.اﻣﺎ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺧﻮار و رﺳﻮا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن و ﺑﺪون
دردِ زاﯾﻤﺎن ﻃﻔﻠﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد٨ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در ﯾﮏ روز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ؟ اﻣﺎ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ درد زاﯾﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ
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آورد٩ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ زﻧﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﮔﺬارم
ﮐﻪ ﻃﻔﻠﺶ را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد؟ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
١٠ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ،
ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺧﻮﺷﯽ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ١١ .زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ از
ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و
از ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.
١٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺳﻬﯿﻮن ﻣﯽآورم
و ﺛﺮوت اﻗﻮام دﯾﮕﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﺋﯽ ﺳﺮﺷﺎر از آب ،در آن ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزم.
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آﻏﻮش ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺮورش
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺎت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ١٣ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ دﻟﺪاری ﻣﯽدﻫﻢ١۴ .وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ واﻗﻌﺎت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،دل ﺗﺎن ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮد ﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ،ﺗﺎزه و
ﺧﺮم ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﮕﺎه ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ و
دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ«.
١۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺗﯿﺰرو ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او واﻗﻊاﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد ١۶و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻼ ﮐﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
١٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮد
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻬﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻣﻮش و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺣﺮام را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺎن ﻫﻼ ﮐﺖ اﺳﺖ١٨ .ﻣﻦ از ﮐﺎرﻫﺎ و اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ
آ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻢ و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را از ﻫﺮ ﻧﮋاد و زﺑﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺪرت
و ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ١٩و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪهای را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ،ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﻓﻮل ،ﻟﻮد )ﮐﻪ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ دارد( ،ﺗﻮﺑﺎل و ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و
آنﻫﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢٠ .آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ
را از آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎ ،ﻋﺮادهﻫﺎ ،ﺗﺨﺘﻬﺎی روان ،ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪﯾﮥ آردی را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﺎ ک ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٢١ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪۀ را ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ و ﻻوی
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ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ«.
٢٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزم
در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
٢٣ﻣﺮدم ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢۴ .وﻗﺘﯿﮑﻪ
آنﻫﺎ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺟﺴﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
و ﮐﺮﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ،
ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
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