
کتاب یوئیل نب

مقدمه

در مورد یوئیل نب معلومات کم در دست است که او در چه زمان زندگ م کرد. اما

به احتمال قوی او در قرن پنجم و یا چهارم ق.م. در قلمرو جنوب اسرائیل م زیست و

این کتاب را برای مردم آنجا نوشته است.

یوئیل پیشوی کرد که خدا بالی وحشتناک خواهد فرستاد تا مردم یهودا را تنبیه کند.

وفای این بال تمام مزارع را نابود خواهند کرد، زیرا مردم یهودا نسبت به خداوند ب

کرده اند.

یوئیل ناه به آینده م اندازد و از روز داوری خداوند نیز سخن م گوید.

به این ترتیب یوئیل پیام خود را به مردم م رساند و از آنها دعوت م کند که از گناهان

خود دست بشند تا خداوند هم مطابق به وعدۀ خود آنها را دوباره احیا نموده از برکات

خود برخوردار گرداند. مهمتر از همه خداوند وعده فرمود که روح خود را بر همه بشر،

مرد و زن، پیر و جوان، یسان خواهد ریخت.

فهرست مندرجات:
بالی مل: فصل۱: ۱ ‐ ۲: ۱۷

وعدۀ احیای قوم اسرائیل: فصل ۲: ۱۸ ‐ ۲۷
روز داوری خداوند: فصل ۲: ۲۸ ‐ ۳: ۲۱
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۱ ۱این پیام از جانب خداوند برای یوئیل پسر فتوئیل رسید.
بالی مل

۲ای مردان مو سفید بشنوید! ای ساکنین روی زمین گوش بدهید! آیا در عمر تان یا در

دوران زندگ پدران تان چنین واقعه ای رخ داده است؟ ۳دربارۀ آن با فرزندان تان

صحبت کنید. آن ها به نوبۀ خود آن را به فرزندان خود نقل کنند و به همین ترتیب این

واقعه به نسلهای بعدی تعریف شود.

۴انواع ملخها دسته دسته م آیند و به نوبت تمام محصول زمین شما را م خورند. ۵ای

مستان بیدار شوید و گریه کنید. ای میساران زاری نمائید، زیرا همه انور و شراب

شما همه از بین رفته است. ۶ی قوم نیرومند که تعداد شان بیشمار است بر سرزمین من

هجوم آورده است. دندانهای شان مثل دندان شیر تیز اند. ۷تاکستان های مرا خراب

کرده اند. درختان انجیر مرا پوست نموده و شاخه های آن ها را سفید و برهنه گذاشته اند.

۸مانند دوشیزه ای که بخاطر مرگ شوهر جوان خود لباس ماتم م پوشد، عزا بیرید.

۹آوردن هدیۀ آردی و شراب به عبادتاه قط شده است. کاهنان که خادمان خداوند

هستند، ماتم گرفته اند. ۱۰کشتزارها همه خش شده اند و زمین عزادار است. غله از بین

رفته است، انور خش شده و درختان زیتون پژمرده گردیده اند. ۱۱ای دهقانان گریه

کنید و ای باغبانان شیون نمائید، زیرا محصول گندم و جو تلف شده است. ۱۲تاکهای

ر خشور از بین رفته و درختان انجیر، انار، خرما، سیب و همۀ درختان دیان

شده اند. خوش و سرور برای مردم نمانده است.

دعوت برای توبه و دعا

۱۳ای کاهنان لباس ماتم بپوشید و ماتم بیرید! ای خادمان خدای من که در عبادتاه

خدمت م کنید، تمام شب نوحه را سردهید! زیرا دیر غله و شراب باق نمانده است که
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جم به خانۀ خداوند تقدیم شود. ۱۴روزه را اعالم کنید و به مردم خبر بدهید که هم

شوند. رهبران و همه ساکنین کشور در عبادتاه خداوند، خدای خود بیایند و در آنجا

در حضور خداوند گریه و زاری کنند. ۱۵وای بر ما، زیرا روز هولناک خداوند نزدی

است و هالکت و نابودی از جانب قادر مطلق بر سر ما م آید.

۱۶خوراک ما در برابر چشمان ما از بین رفت و خوش و شادمان از عبادتاه خدای ما

رخت بربست. ۱۷تخمها در بین کلوخها پوسیده م شوند. انبارها خراب شدند و گدامها

خال اند، زیرا غله در کشتزار از بین رفته است. ۱۸گاوها از گرسن ناله م کنند و رمه

های گوسفند سرگردانند، زیرا چراگاه برای شان باق نمانده است و همه تلف

سوزان، چراگاه ها را خش کنم، زیرا گرم شوند. ۱۹خداوندا، بحضور تو زاری م م

ساخته و شعله های آن درختان را سوختانده است. ۲۰حت حیوانات وحش بحضور تو

فریاد و زاری م کنند، چون جوی های آب خش شده و شعله های سوزندۀ گرما

چراگاه های بیابان را از بین برده است.

روز داوری خداوند

۲ ۱زن خطر را در صهیون بنوازید؛ بذارید صدای آن از سر کوه مقدس من شنیده
شود و همۀ ساکنین کشور از ترس بلرزند، زیرا روز داوری خداوند نزدی م شود و

بزودی فرا م رسد. ۲آن روز، روز تاری و ظلمت، روز ابر های سیاه و تاری غلیظ

است. سپاه نیرومندی مثل سیاه تیره ای، کوه ها را م پوشاند. آن لشر چنان بزرگ و

قوی است که مثل آن قبال هرگز دیده نشده است و بعد از این هم دیده نم شود.

۳پیشاپیش آن ها آتش و در عقب آن ها شعله ای همه چیز را م سوزاند. زمین پیش از

آمدن آن ها مثل باغ عدن م باشد، اما وقت از آن م گذرند به بیابان خش و پژمرده

تبدیل م شود. هی چیزی از چن آن ها رهائ یافته نم تواند. ۴آن ها شبیه اسپ

هستند و مانند اسپهای جن م تازند. ۵وقت بر کوه ها جست و خیز م زنند، صدای
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شان مثل غرش عراده ها و صدای شعلۀ آتش است که کاه را م سوزاند و مانند غریو

سپاه نیرومندی است که برای جن لشر کش م کند. ۶در برابر آن ها مردم وحشت

م کنند و رن از روی شان م پرد. ۷مثل جنجویان حمله م آورند و همچون سربازان

از دیوارها باال م روند. هر ی از آن ها مستقیماً پیش م رود و خط سیر خود را تغییر

نم دهد. ۸یدیر خود را شانه نم زنند، بله در صف خود مستقیماً پیش م روند،

خط دفاع را م شنند و هی سالح نم تواند مان آن ها بشود. ۹به شهر هجوم

م برند، بر دیوارها باال م شوند و مثل دزد از راه کلین به خانه داخل م شوند.

۱۰زمین در زیر پای آن ها به لرزه م آید و آسمان ها تان م خورند. آفتاب و مهتاب

تاری م شوند و ستارگان نور افشان نم کنند. ۱۱خداوند با صدای بلند به لشر خود

فرمان م دهد و سپاه بزرگ و بیشمار او فرمانش را بجا م آورند. روز خداوند واقعاً روز

با هیبت و هولناک است. کیست که بتواند آن را تحمل کند؟

دعوت به بازگشت

۱۲خداوند م فرماید: «حت همین حاال، با تمام قلب تان، با روزه و گریه و ماتم بسوی

من برگردید. ۱۳دلهای تان را چاک کنید نه لباس تان را.»

بسوی خداوند، خدای تان بازگردید، زیرا او رحیم و مهربان است. زود قهر نم شود و

رحمت و محبت او ب پایان است. همیشه برای بخشیدن آماده است و راض به

مجازات شما نیست. ۱۴کس چه م داند، شاید خداوند ارادۀ خود را عوض کند و

محصوالت شما را آنقدر برکت بدهد که دوباره بتوانید هدیۀ آردی و ریختن به خداوند،

خدای تان تقدیم کنید.

۱۵زن خطر را در صهیون به صدا آورید و روزه را اعالم کنید. هم جم شوند ۱۶و

آن ها را تقدیس نمائید. مو سفیدان، اطفال و حت کودکان شیر خوار را جم کنید. داماد

از خانه و عروس از حجلۀ خود بیرون بیاید. ۱۷کاهنان که خادمان خداوند هستند، بین
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قرباناه و دروازۀ دخول عبادتاه بایستند و گریه کنند و بویند: «خداوندا، بر قوم

برگزیدۀ خود رحم کن. نذار که آن ها مایۀ تمسخر اقوام دیر شوند و به قوم برگزیدۀ تو

بویند: خدای شما کجا است؟»

جواب خداوند و وعدۀ او

۱۸آناه خدای غیور بر سرزمین خود لطف فرمود و بر قوم برگزیدۀ خود رحمت کرد.

۱۹خداوند در جواب قوم برگزیدۀ خود فرمود: «من برای شما غله و شراب و روغن

م فرستم تا سیر شوید. دیر راض نم شوم که اقوام بیانه شما را مسخره کنند.

۲۰لشر دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند، از آنجا دور کرده به ی سرزمین

خش و ویران م رانم. بعض از آن ها را در بحیرۀ مرده و بعض را در بحر مدیترانه

م فرستم تا در آنجا بمیرند و بوی بد الشه های شان بلند شود.»

۲۱ای زمین نترس و خوشحال باش، زیرا خداوند کارهای بزرگ برایت انجام داده است!

۲۲ای حیوانات صحرا هراسان نباشید، زیرا چراگاهها سرسبز م شوند و درختان میوه بار

م آورند. میوۀ انجیر و انور فراوان م گردد.

۲۳ای مردم صهیون، خوشحال و شادمان باشید و از کارهای خداوند خوش کنید! چون

با فرستادن باران، عدالت خدائ خود را نشان م دهد. دوباره باران بهاری را در بهار و

باران خزان را در خزان برای سرسبزی زمین تان م فرستد. ۲۴بار دیر خرمناه ها پر از

گندم م شوند و کارگاه چرخُشت ها لبریز از روغن و شراب م گردند.

۲۵خداوند م فرماید: «خسارۀ سالهائ را که ملخها، همان لشر بزرگ که من بر ضد

شما فرستاده بودم، وارد آوردند جبران م کنم. ۲۶غذای فراوان م خورید و سیر م شوید

و نام من خداوند را که خدای تان هستم بخاطر کارهای عجیب که برای شما انجام

داده ام تجلیل و تمجید م کنید. قوم برگزیدۀ من دیر خوار و حقیر نم شود. ۲۷آناه

شما ای قوم اسرائیل م دانید که من در بین شما م باشم و تنها من، خداوند، خدای تان
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هستم و دیری نیست و شما که قوم برگزیدۀ من م باشید دیر هرگز خوار و شرمنده

نم شوید.

روح خداوند بر هم ریخته م شود

۲۸بعد روح خود را بر همۀ مردم م ریزم. پسران و دختران تان نبوت م کنند. مو سفیدان

شما خوابها و جوانان تان رؤیاها م بینند. ۲۹در آن روزها حت بر غالمان و کنیزان شما

هم روح خود را م ریزم.

۳۰عالمات حیرت انیزی از خون، آتش و ستونهای دود، در آسمان ها و زمین نشان

م دهم. ۳۱قبل از آنه روز عظیم و وحشتناک خداوند فرا رسد، آفتاب به تاری و

مهتاب به خون مبدل م گردد ۳۲اما هرکس که خداوند را فرا بخواند، نجات م یابد،

زیرا خداوند فرموده است که در کوه صهیون نجات یافتان در امان اند و کسان که

برگزیدۀ او هستند زنده م مانند.»

خداوند اقوام بیانه را محاکمه م کند

۳ ۱خداوند م فرماید: «در آن زمان وقت سعادت و آرام را به یهودا و اورشلیم
بازگردانم، ۲تمام اقوام جهان را در «وادی محاکمه» جم کرده در آنجا آن ها را بخاطر

میراث خود، یعن قوم اسرائیل محاکمه م کنم، زیرا آن ها قوم برگزیدۀ مرا در بین اقوام

جهان پراگنده ساختند و سرزمین مرا تقسیم کردند. ۳آن ها بر سر قوم برگزیدۀ من قرعه

انداختند. پسران جوان را در عوض فاحشه ها دادند و دختران را به قیمت پول شراب

فروختند.

۴ای صور و صیدون و ای سرزمین فلسطین با من چه کار دارید؟ آیا م خواهید از من

انتقام بیرید؟ اگر چنین کنید من فوری و هرچه زودتر شما را جزا م دهم. ۵شما نقره و
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طال و گنجینه های نفیس مرا گرفته به معبدهای خود بردید. ۶مردم یهودا و اورشلیم را به

یونانیها فروختید و آن ها را از وطن شان آواره ساختید. ۷اما من آن ها را از جاهائ که به

آن فروخته شده اند بازم گردانم و شما را به سزای اعمال تان م رسانم. ۸پسران و

دختران شما را به مردم یهودا م فروشم تا آن ها هم همه را به سبائیان که در سرزمین

دوردست زندگ م کنند، بفروشند. من که خداوند هستم این را م گویم.

۹به اقوام جهان اعالم کنید؛ برای جن آماده شوید و جنجویان ورزیدۀ تان را

فراخوانید و همه عساکر تان را جم کنید. ۱۰گاوآهنهای خود را ذوب کنید و از آن ها

شمشیر بسازید و از اره های تان سرنیزه تهیه نمائید. حت افراد ضعیف هم دالورانه

بجنند. ۱۱ای اقوام جهان، از هر طرف بیائید و در یجا جم شوید!»

خداوندا، جن آورانت را برای حمله فرود آور!

۱۲«تمام اقوام بیایند و در وادی محاکمه جم شوند. من در آنجا نشسته و همه را

محاکمه م کنم. ۱۳داسهای تان را به دست بیرید، زیرا محصول پخته شده و برای درو

آماده است. مردم همه شریر شده اند، پس بروید و آن ها را همانطوری که انورها را

برای شراب در زیر پا لدمال م کنند، پایمال سازید تا همه جا از خون شان لبریز شود.

۱۴مردم دسته دسته در وادی محاکمه جم شوند، زیرا در همانجا روز خداوند بزودی

فرا م رسد. ۱۵آفتاب و مهتاب تاری م شوند و ستارگان نور خود را از دست م دهند.

۱۶غرش صدای خداوند از فراز کوه صهیون بر م خیزد و همچون رعد از اورشلیم غرش

م کند. آسمان و زمین به لرزه م آیند، اما خداوند پناهاه قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل

بوده از آن ها حمایت م کند.

آیندۀ باشوه یهودا

۱۷آناه شما م دانید که من، خداوند، خدای تان بر کوه مقدس خود سهیون، ساکن

هستم. اورشلیم ی شهر مقدس بوده و بیانان دیر هرگز نم توانند از آنجا عبور
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کنند.

۱۸در آن زمان از کوهها شراب تازه م چد و از تپه ها شیر جاری م شود. جویهای

خش یهودا از آب لبریز م گردند. از عبادتاه خداوند چشمۀ آب فوران م کند و

وادی شطیم را سیراب م سازد.

۱۹کشورهای مصر و ادوم بخاطر ظلم که در حق اهال یهودا کرده اند و خون مردم

بیناه در آنجا ریخته شده است، به بیابان خش و پژمرده تبدیل م شوند. ۲۰اما یهودا

و اورشلیم برای همیشه آباد و پرجمعیت م ماند. ۲۱من انتقام خون قوم خود را از

دشمنان م گیرم و از گناه مسئولین و ستمران نم گذرم، زیرا من، خداوند در صهیون

ساکن هستم.»
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