ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ
۱

۱اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻋﺰﯾﺎ ،ﯾﻮﺗﺎم ،آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ،در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺑﻪ
اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺴﺮ آﻣﻮص داد .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ راﺟ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن،
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺪا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ
۲ای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧ را ﮐﻪ
ﭘﺮوردم و ﺑﺰرگ ﮐﺮدم ،ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ۳ .ﮔﺎو ﻣﺎﻟ ﺧﻮد
را و ﺧﺮ آﺧﻮر ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ«.
۴ای ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ و ای ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ،
ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻫﺎﻧﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ و از او ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ۵ .ﭼﺮا از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و ﺳﺮﮐﺸ دﺳﺖ
ﺑﺮ ﻧﻤ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮ و دل ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ۶ .از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻤ در ﺑﺪن ﺗﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺗﺎن از ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻤﻬﺎی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﭘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﯿﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.
۷ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﻣﻠ ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ داراﺋ ﺗﺎن
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۸ .دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن )ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧ در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭼﭙﺮی در ﻓﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎدرﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺷﺪ۹ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن ﻋﺪۀ ﮐﻤ از ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ،

ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره از ﻗﻮم ﻣﺎ ﻫﻢ اﺛﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۰ای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺪوم ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ای ﻣﺮدم
ﻋﻤﻮره ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ .از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ،
ﻗﻮﭼﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ ،ﺧﻮن ﮔﺎو و ﺑﺮه و ﺑﺰ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ام۱۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﻣ آﺋﯿﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ آورﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و درﮔﺎه ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﯾﺪ؟ ۱۳دﯾﺮ از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺎورﯾﺪ .از ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ دود
ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺰارم .ﻋﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ ،روز ﺳﺒﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒ و
ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ۱۴ .از ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ و اﯾﺎم
ﻣﺬﻫﺒ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارم .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
۱۵ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ روی
ﺧﻮد را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﻫﺮ ﻗﺪر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن آﻟﻮده اﻧﺪ۱۶ .ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ و ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ .از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺧﻄﺎ ﻧﻨﯿﺪ.
۱۷ﻧﯿ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و از
ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﮔﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻧ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺳﺮخ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﭘﺎک ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۹ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزم۲۰ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.

ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺴﺪ
۲۱ﭼﺮا ای ﺷﻬﺮ وﻓﺎدارِ اورﺷﻠﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺴﺪ ﺷﺪی؟ زﻣﺎﻧ
ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘ در ﺗﻮ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺮ از ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻫﺴﺘ۲۲ .ﯾ وﻗﺘ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮۀ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدی ،وﻟ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻠﺰ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ای .زﻣﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﻧﺎب ﺑﻮدی ،ﻣﺮ ﺣﺎﻻ
ﻫﻤﺮﻧ آب ﺷﺪه ای۲۳ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺮد و ﺷﺮﯾ دزدان اﻧﺪ.
ﻫﻤ رﺷﻮت ﺧﻮار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ داد ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻧﻤ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ دﻋﻮای
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ
دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ
ﻣﮔﯿﺮم۲۵ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام و ﺷﻤﺎ را در ﮐﻮره ذوب
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺷﻮﯾﺪ۲۶ .داوران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ اول و
ﻣﺸﺎوران را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد«.
۲۷ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﺳﻬﯿﻮن و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ،اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۲۸ .اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮﮐﺶ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ
از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۹ .ﺷﻤﺎ از ﭘﺮﺳﺘﺶ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط و ﺑﺎﻏﻬﺎی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۳۰ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎنِ ﺧﺸ و
ﺑ ﺑﺮگ ﺑﻠﻮط و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑ آب از ﺑﯿﻦ ﻣ روﯾﺪ۳۱ .ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﺗﺎن ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮ ﮐﺎه ﯾﺠﺎ در آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ و ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را از آﺗﺶ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.

ﺻﻠ اﺑﺪی
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎه  ۱ :۴ـ (۳

۲

۱اﯾﻨﺴﺖ ﭘﯿﺎم دﯾﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا

و ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص رﺳﯿﺪ:
۲در روزﻫﺎی آﺧﺮ ،ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد،
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم
اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن رواﻧﻪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۳ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ارادۀ او را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و از آن اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺎت از ﺳﻬﯿﻮن و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎدر
ﻣ ﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ،دﺷﻤﻨ و ﻋﺪاوت را از ﺑﯿﻦ
اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣ دارد .ﻣﺮدم از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺎو آﻫﻦ و از ﻧﯿﺰه ﻫﺎی
ﺧﻮد اره ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻗﻮام ﺟﻬﺎن از ﺟﻨ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ
و دﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎدﮔ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ۵ .ای ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ
از ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ.

ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺮدم ﺷﺮق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺎن دﯾﺪه
ﻣ ﺷﻮد و از رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن دارای
ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ،اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎ اﺳﺖ۸ .ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ۹ .ﻫﻤ آن ﻫﺎ را ﺳﺠﺪه
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ای ﺧﺪا ،آن ﻫﺎ را ﻧﺒﺨﺶ.
۱۰ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﻫﯿﺒﺖ ﺟﻼل او در ﻣﻐﺎره ﻫﺎ و

ﺳﻮراﺧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ
اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۲ .در آن روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺿﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
آن ﻫﺎ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣ ﺳﺎزد۱۳ .ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن و درﺧﺘﺎن
ﺑﻠﻮط ﺑﺎﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۱۴ .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ،
۱۵ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی رﻓﯿ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
۱۶ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﺷﯿﺶ را ﻏﺮق ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت زﯾﺒﺎ را
ﻣ ﺷﻨﺪ۱۸‐۱۷ .ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی او ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺘﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۹وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺗﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺮدم از ﺗﺮس او و
ﻫﯿﺒﺖ ﺣﻀﻮر او در ﻏﺎرﻫﺎی ﮐﻮه و ﺳﻮراﺧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .ﻣﺮدم در آن روز ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺷﻬﺎ و ﺷﺐ ﭘﺮه ﻫﺎی ﭼﺮﻣ
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ۲۱ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ،ﻣﺮدم
از ﻫﯿﺒﺖ ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوت او وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﻮراخ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ
و ﺷﺎﻓﻬﺎی ﺳﻨ ﻣﺨﻔ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۲ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ اﺗﺎء ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﻧَﻔَﺴ ﮐﻪ ﻣﮐﺸﺪ ﻋﻤﺮ
ﮐﻮﺗﺎه دارد و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻫﺮج و ﻣﺮج در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا

۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺰودی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را

ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮد و
ﻗﺤﻄ ﻧﺎن و آب را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ آورد۲ .ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن،

ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ،داوران ،اﻧﺒﯿﺎء ،ﻓﺎﻟﯿﺮان ،ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان۳ ،ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣ،
اﻋﯿﺎن ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺣﺎذق از ﺑﯿﻦ
ﻣ روﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟ و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺮان
ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﮔﻤﺎرد۵ .ﻣﺮدم ﯾ ﺑﺮ دﯾﺮی ﻇﻠﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد آزار ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان اﺣﺘﺮام ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ.
۶زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﯾ ﺧﺎﻧﺪان ﯾ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ اﻗﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن داری ،ﭘﺲ
ﺑﯿﺎ و در اﯾﻦ دوران ﻣﺼﯿﺒﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺎش۷ «.اﻣﺎ او ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ:
»ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺧﻮراک
دارم و ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎک .ﻧ ،ﻣﺮا رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺎزﯾﺪ«.
۸ﺑﻠ ،اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮد و ﯾﻬﻮدا ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼم و
ﻋﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﺪا اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۹ﭼﻬﺮۀ ﺷﺎن ﺑﺎﻃﻦ آن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﺳﺪوم
آﺷﺎرا ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪا ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد آوردﻧﺪ۱۰ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه
ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺎن ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را
ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ۱۱ «.ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﻮﺋﯿﺪ» :اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﻣ رﺳﯿﺪ۱۲ «.ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺎن زﻧﺎن اﻧﺪ .ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ،
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را داوری ﻣﮐﻨﺪ

۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و داوری ﮐﻨﺪ.
۱۴او ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣ آورد و آن ﻫﺎ را ﻣﺤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺎل و داراﺋ آن ﻫﺎ را در
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﻧﺒﺎر ﮐﺮدﯾﺪ۱۵ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ«.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺎز و
ﻋﺸﻮه راه ﻣ روﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮدن ﻓﺮاز و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻬﻮت ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ
ﻣ ﻧﺮﻧﺪ .دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺰﯾﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣ آورﻧﺪ،
۱۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ ،ﺳﺮ
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑ ﻣﻮﯾ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺑ ﺳﺘﺮ و ﺑ ﭘﺮده و
رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزم«.
۱۸‐۱۹در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﯾﻮرات ﺷﺎن را از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﺰﯾﺐ ﻫﺎ ،ﻣﺎﺗﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻃﻮﻗﻬﺎ ،ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎ ،دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ،روﺑﻨﺪﻫﺎ،
۲۰ﮐﻼﻫﻬﺎ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﻋﻄﺮداﻧﻬﺎ ،ﺗﻌﻮﯾﺬﻫﺎ۲۱ ،اﻧﺸﺘﺮﻫﺎ،
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻨ۲۲ ،اﻟﺒﺴﮥ ﻧﻔﯿﺲ ،ﯾﺎﻻﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻟﻬﺎ ،دﺳﺘﻮﻟﻬﺎ،
۲۳آﺋﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧ و ﭼﺎدرﻫﺎی ﺷﺎن از دﺳﺖ
ﻣ روﻧﺪ۲۴ .ﺑﻌﻮض ﺑﻮیِ ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ،ﺑﻮیِ ﺑﺪ و ﺗﻌﻔﻦ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎم ﻣ رﺳﺪ و ﺑﺠﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی
ﭘﺮﭘﺸﺖ و ﺑﺎﻓﺘ آن ﻫﺎ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﺳﺮ ﺷﺎن ﻃﺎس ﻣ ﺷﻮد و زﯾﺒﺎﺋ
ﺷﺎن ﺑﻪ رﺳﻮاﺋ ﻣﺒﺪل ﻣﮔﺮدد .ﺑﻌﻮض اﻟﺒﺴﮥ زﯾﺒﺎ و ﻧﻔﯿﺲ ﻟﺒﺎس
ﻣﺎﺗﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
۲۵ﻣﺮدان و ﺟﻨ آوران ﺷﺎن در ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۶ .از دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣ رﺳﺪ و ﺧﻮد ﺷﻬﺮ در ﻋﺰای آن ﻫﺎ وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺷﻮد.

۴

۱زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ زن داﻣﻦ ﯾ ﻣﺮد را ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و

ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷ ﺗﺎ از ﺷﺮم و ﻃﻌﻨﮥ ﺑ ﺷﻮﻫﺮی رﻫﺎﺋ
ﯾﺎﺑﯿﻢ«.

ﺷﻮه آﯾﻨﺪۀ اورﺷﻠﯿﻢ
۲در آن روز ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ ﺷﻮه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻼل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﺮدد۳ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
در ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را داوری ﮐﺮده دﺧﺘﺮان ﺳﻬﯿﻮن را
ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد و ﮔﻨﺎه اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﮥ ﺧﻮﻧ را ﮐﻪ در آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۵ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻬﯿﻮن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺮا در ﻇﺮف روز
ﺑﺎ اﺑﺮ و در دوران ﺷﺐ ﺑﺎ دود و ﻧﻮر آﺗﺶ ﻓﺮوزان ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﮥ ﺟﻼل ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ۶ .در ﮔﺮﻣﺎی روز ﺳﺎﯾﺒﺎن
آن ﻫﺎ و در ﺑﺎران و ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮود ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن

۵

۱ﺳﺮودی را ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ

ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺑﺮ ﺗﭙﮥ ﺳﺮﺳﺒﺰی داﺷﺖ۲ .زﻣﯿﻨﺶ را ﮐﻨﺪ ،آﻧﺮا
از ﺳﻨﻬﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﻬﺎ را در آن ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺟ در وﺳﻂ

آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺧﻤﺮه ای ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داد .ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﻮر
ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻧﻮر ﺑﺪ ﺑﺎر آورد.
۳ﺣﺎﻻ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا،
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ۴ .ﭼﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد
ﻧﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎی اﻧﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ،اﻧﻮر ﺑﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎر
آورد.
۵اﮐﻨﻮن ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺮ ﻣ دارم ﺗﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻮد و در زﯾﺮ ﭘﺎی آن ﻫﺎ ﻟﺪﻣﺎل
ﮔﺮدد۶ .آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده دﯾﺮ ﺗﺎک ﺑﺮی ﻧﻤﮐُﻨﻢ و زﻣﯿﻨﺶ
را ﻧﻤﮐَﻨﻢ .ﻣﮔﺬارﻣﺶ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﺮزه در آن ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﺑﺮ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎران ﻧﺒﺎراﻧﺪ«.
۷ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﺋ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدی زﯾﺎد در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺖ،
وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﺠﺎی اﻧﺼﺎف ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﻮض ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را رواج دادﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
آوردﻧﺪ.

ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
۸ﺑﺪا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﻣ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﯾﺪ
ﻣ اﻓﺰاﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای دﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۹ .ﻣﻦ ﺑﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﻗﺸﻨ ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺎن ﺧﺎﻟ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

۱۰

از ده ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ ﯾ ﺑﺸﻪ

ﺷﺮاب ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤ آﯾﺪ و ده ﺳﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﺣﺘ ﯾ ﺳﯿﺮ ﻏﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎر

ﻧﻤ آورد«.
۱۱وا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎده ﻧﻮﺷ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ۱۲ .ﻣﺤﻔﻞ
ﺟﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﭼﻨ و رﺑﺎب و داﯾﺮه و ﺑﺴﺎط ﺷﺮاب ﮔﺮم
ﻣﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﺪ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎداﻧ ﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن و
اﻋﯿﺎن ﺷﺎن از ﮔﺮﺳﻨ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم از ﺗﺸﻨ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۱۴ .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 ﻓﺮوﺑﺒﺮد۱۵ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻐﺮور ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۶ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﺎدل و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ،
ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﻮﺋ و از روی اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ.
۱۷ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ و ﮔﺎو ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
در آن ﻫﺎ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ.
۱۸اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ
۱۹و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ زود ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺧﺪای ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟« ۲۰وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮب را ﺑﺪ و ﺑﺪ را
ﺧﻮب ،روﺷﻨ را ﺗﺎرﯾ و ﺗﺎرﯾ را روﺷﻨ و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺗﻠ و
ﺗﻠ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣ داﻧﯿﺪ۲۱ .ﺑﺪا ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﻗﻞ
ﻣ ﭘﻨﺪارﯾﺪ و ﺧﻮد را داﻧﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﺪ۲۲ .وای ﺑﺤﺎل ﺗﺎن ﮐﻪ در
ﺷﺮاﺑﺨﻮری ﻣﺎﻫﺮﯾﺪ و ﻃﺮز ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آﻧﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ۲۳ .ﻣﺮدم
رﺷﻮت ﺧﻮر را ﺑﯿﻨﺎه ﻣ ﺷﻤﺎرﯾﺪ و ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﻧﯿ را ﺗﻠﻒ
ﻣﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣ ﺷﻮد
۲۴ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ ﺧﺸ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ،
رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن در ﺧﺎک
ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را رد ﮐﺮده و ﮐﻼم ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﻧﺪ۲۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺧﺸﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺜﺎﻓﺖ در ﺟﺎده ﻫﺎ
اﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ و از
ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﺪ.
۲۶-۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﻮام ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ را ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺪون آﻧﻪ در راه
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻠﻐﺰد ،ﺑ درﻧ و ﻓﻮراً ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣ رﺳﻨﺪ۲۸ .ﺗﯿﺮ ﺷﺎن ﺗﯿﺰ و در ﮐﻤﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ .ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨ ﺧﺎرا ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اراﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺜﻞ
ﺗُﻨﺪﺑﺎد ﺗﯿﺰ اﻧﺪ۲۹ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﻣ ﻏﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎر ﻓﺮود
ﻣ آﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن رﻫﺎﺋ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .در آن روز ،آن ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ
ﻣ ﻏﺮﻧﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺎرﯾ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد و
روﺷﻨ آﺳﻤﺎن در ﭘﺲ ﭘﺮدۀ ﻏﻠﯿﻆ اﺑﺮ ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﻌﯿﺎ را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻣ ﺧﻮاﻧﺪ

۶

۱در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه وﻓﺎت ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم

ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾ ﺗﺨﺖ ﻋﺎﻟ و ﺑﺎ ﺷﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ و داﻣﻦ ﻗﺒﺎی او ﻋﺒﺎدﺗﺎه

او را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد۲ .ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﺟﺎﻧﻮراﻧ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺷﺶ ﺑﺎل داﺷﺖ .ﺑﺎ دو ﺑﺎل روی ﺧﻮد را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ دوﺑﺎل
ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را و ﺑﺎ دو ﺑﺎل دﯾﺮ ﭘﺮواز ﻣﮐﺮد۳ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺪوس ،ﻗﺪوس،
ﻗﺪوس ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ! ﺟﻼل او ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«.
۴آواز ﺳﺮود آن ﻫﺎ اﺳﺎس ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ ﻟﺮزه آورد و ﻋﺒﺎدﺗﺎه از
دود ﭘﺮ ﺷﺪ۵ .آﻧﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :وا ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﺪم ،زﯾﺮا
ﺷﺨﺺ ﻧﺎﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎک دارﻧﺪ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ دﯾﺪه اﻧﺪ!«
۶ﺑﻌﺪ ﯾ از آن ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺒﻮری ﮐﻪ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﯾ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ را از ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ۷و ﺑﺎ آن
دﻫﺎن ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن اﯾﻦ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را
ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺷﺪی۸ «.آﻧﺎه
ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟ ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ،ﻣﺮا
ﺑﻔﺮﺳﺖ!« ۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎن» :ﺷﻤﺎ
ﻫﺮﻗﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ
درک ﻣﮐﻨﯿﺪ۱۰ «.ذﻫﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﮐُﻨﺪ ﺳﺎز؛ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن را
ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻦ و ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﺒﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دﻣﺎغ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ۱۱ «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ؟« او
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن وﯾﺮان و از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﻠ ﺧﺮاب ﮔﺮدد۱۲ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را از ﻣﺮدم ﺧﺎﻟ و

ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺳﺎزم۱۳ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾ دﻫﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،آن ﻋﺪه
ﻫﻢ در آﺗﺶ ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮط و ﭼﻨﺎر اﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻗﻄ ﺷﻮد ،ﮐُﻨﺪه اش ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و دوﺑﺎره ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ«.
)ﮐُﻨﺪه از آﻏﺎز ﻧﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ(.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه

۷

۱در دوران آﺣﺎز )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺗﺎم و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﺰﯾﺎ( ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

ﺑﻮد ،رزﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻘ) ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﻓﺘ ﮐﻨﻨﺪ۲ .وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﻨ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه اﻧﺪ ،دل ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم او ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺑﺎد ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ.
۳آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮت ﺷﺎرﯾﺎﺷﻮب ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت آﺣﺎز ﺑﺮو .او را در ﺟﺎدۀ رﺧﺘﺸﻮﯾﻬﺎ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎرﯾﺰ
ﺣﻮض ﺑﺎﻻﺋ ﻣ ﯾﺎﺑ۴ .ﺑﻪ او ﺑﻮ آﻣﺎده و آرام ﺑﺎﺷﺪ ،دل ﻗﻮی دارد
و ﻧﺘﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ رزﯾﻦ و ﻓﻘ ﻣﺜﻞ دودی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻌﻠﮥ
دو ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد۵ .ﺳﻮرﯾﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﻪ
ﯾﻬﻮدا ﺷﻮرش ﮐﺮده اﻧﺪ ۶و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮوﻧﺪ .اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮ ﺗﺒﺌﯿﻞ را ﭘﺎدﺷﺎه
آﻧﺠﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
۷اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺻﻮرت
ﻧﻤﮔﯿﺮد۸ .ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ،دﻣﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و
دﻣﺸﻖ زور رزﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺪارد؟ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ
و ﭘﻨ ﺳﺎل ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨﺪ۹ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از

ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻣﺮه ﻗﺪرت ﻓﻘ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺪارد .اﮔﺮ
اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دوام ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«.
۱۰ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎم دﯾﺮی ﺑﺮای آﺣﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ»۱۱ :از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﻼﻣﺘ ﺑﺨﻮاه ،ﺧﻮاه از اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ۱۲ «.آﺣﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮورت ﻧﺪارم
و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ۱۳ «.در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺣﺮف او
اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را
از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﮐﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪا را ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار
ﮐﻨﯿﺪ؟ ۱۴ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﻋﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣ دﻫﺪ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه ای ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آورد و
او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ )ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ( ﻣ ﻧﺎﻣﺪ۱۶-۱۵ .ﭘﯿﺶ از
آﻧﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﻪ و ﺷﯿﺮ ﻓﺮاوان
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻘﺪر از او ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﻣﺘﺮوک ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺗﺎن
ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋ را ﻣ آورد ﮐﻪ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﯾﻬﻮدا
ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﻈﯿﺮش دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۱۸روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﺮ ﻣﺼﺮی از دورﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮم ﻣ آورد و ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ
آﺷﻮری اﻣﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ
ﻣ آﯾﻨﺪ و در وادﯾﻬﺎ ،ﻣﻐﺎره ﻫﺎ ،در ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﺎردار و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ
ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را از آن
ﻃﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار و رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزد.
۲۱در آن روز ﻫﯿ ﮐﺴ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از ﯾ ﮔﺎو و دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۲ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد ﺧﯿﻠ ﻓﺮاوان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آن ﻋﺪۀ ﮐﻤ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﺴﻪ و ﻋﺴﻞ

ﻓﺮاوان ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۲۳ .در آن روز ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی آﺑﺎد و ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﺸ و ﺧﺎرزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم آن ﮐﺸﻮر ﯾ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺋﺮ و ﭘﺮ از ﺧﺎر
ﻣ ﺷﻮد۲۵ .در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺷﺎداب ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣ روﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.

ﭘﺴﺮ اﺷﻌﯿﺎ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ آﺷﻮرﯾﺎن

۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾ ﻟﻮﺣﮥ ﺑﺰرگ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮ آن

ﺑﻨﻮﯾﺲ» :ﻣﻬﯿﺮ ﺷَﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ) «.ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎل ﺗﺎن ﺗﺎراج

ﻣ ﺷﻮد۲ (.ﻣﻦ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و زِﮐَﺮﯾﺎی ﭘﺴﺮ ﯾﺒﺮﮐﯿﺎ را ﮐﻪ اﺷﺨﺎص
ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ام۳ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن زن ﻧﺒ ﺑﻮد،
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪم و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را »ﻣﻬﯿﺮ ﺷَﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ« ﺑﻨﺎﻣﻢ۴ .ﭘﯿﺶ از
آﻧﻪ آن ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﭘﺪر« و »ﻣﺎدر« ﺑﻮﯾﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ و ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﺎل و داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۵ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۶ :ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدم آب ﻫﺎی ﺷﯿﻠﻮه
را ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و از رزﯾﻦ و ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ
ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ۸‐۷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای او ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎی ﻓﺮات ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣ ﺷﻮد
و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ! ﺑﺎﻟﻬﺎی ﭘﻬﻦ او از ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۹ای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎی

دوردﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺮس آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ۱۰ .ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ ،وﻟ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ راﻫ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺮوم و ﻓﺮﻣﻮد»۱۲ :در ﻧﻘﺸﻪ و دﺳﯿﺴﮥ ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﯿﺪ و از
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ۱۳ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۴ .ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨ ِﻣﺼﺎدِم ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺮ آن ﭘﺎ ﻧﻬﻨﺪ ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و
داﻣ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ۱۵ .ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ
ﻟﻐﺰش ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀ در دام اﻓﺘﺎده
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺷﺎﮔﺮدان اﺷﻌﯿﺎ
۱۶ای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ،ﻃﺮﯾﻘ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ۱۷ .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮد را از ﻗﻮم ﯾﻌﻘﻮب ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ دارم۱۸ .ﻣﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻼﻣﺖ و
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۱۹ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان ﮐﻪ وِرد
ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ و ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم از ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد
ﻣﺸﻮره ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ؟ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ارواح ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺸﻮرت و
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ۲۰ «.ﺑﻪ ﮐﻼم و اﺣﺎم ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﺎن روﺷﻨﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ.
۲۱ﻣﺮدم آواره و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﮔﺮﺳﻨ و
ﺗﺸﻨ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯿﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،از روی ﺧﺸﻢ،
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣ ﻧﺮﻧﺪ،

۲۲

ﺑﻪ

زﻣﯿﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﺘ و ﺗﺎرﯾ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ را
ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻖ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻨﺪه

۹

۱اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘ و ﺗﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺎرﯾ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ را
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺑﺤﺮ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن و ﺣﺘ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن
در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻼل و ﺷﻮه ﻣ آورد.
۲ﻗﻮﻣ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ راه ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻮر ﻋﻈﯿﻤ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،روﺷﻨ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ ﻗﻮم اﻓﺰودی و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧ
ﺑﺨﺸﯿﺪی .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را درو ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
ﺳﺮﻣﺴﺖِ ﺧﻮﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۴زﯾﺮا ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن و ﺑﺎر را از دوش ﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘ و ﻣﺜﻠﯿﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﺴﺖ دادی ،ﺗﺠﺎوزﮔﺮان را ﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮدی.
۵ﺗﻤﺎم ﺳﻼح و اﻟﺒﺴﮥ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در آﺗﺶ

ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ.
۶زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم او »ﻣﺸﺎور
ﻋﺠﯿﺐ«» ،ﺧﺪای ﻗﺎدر«» ،ﭘﺪر ﺟﺎوداﻧ «و »ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻼﻣﺘ«
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۷ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر او روزاﻓﺰون
ﺑﻮده ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺳﻼﻣﺘ او اﻧﺘﻬﺎﺋ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﺪ.

ﻣﺮدم ﻣﺘﺒﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰا
ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۹ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﻐﺮور
و ﻣﺘﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۰ .ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﭼﻮب
ﭼﻨﺎر ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﯾﻢ«.
۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن را ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ۱۲ .او ﻣﺮدم
ﺳﻮرﯾﻪ را از ﺷﺮق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﻏﺮب ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺸﻢ او ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
۱۳ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﻤ ﺟﻮﯾﻨﺪ۱۴ .ﻟﻬﺬا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾ روز
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رﻫﺒﺮان ﺷﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﺮ و دم آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺑﺮد۱۵ .ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان و اﺷﺮاف ﺷﺎن ﺳﺮ و اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻏﻠﻂ دﻫﻨﺪ ،دم آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۶ .رﻫﺒﺮان ﺷﺎن آن ﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﻪ راه ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺮده اﻧﺪ۱۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﺮد
و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺷﺎن را ﻫﻢ ﺟﺰا داد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺸﻢ او ﻓﺮو
ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
۱۸ﺷﺮارت اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﺎر و ﺧﺲ
را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺸﻤﯿﻦ اﺳﺖ و آﺗﺶ
ﺧﺸﻢ او ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ .از ﻣﺮدم ﺑﺤﯿﺚ ﻫﯿﺰم ﮐﺎر
ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﯿ ﮐﺴ در اﻣﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۲۰ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دﺳﺖ
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و از
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨ ﺣﺘ ﮔﻮﺷﺖ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۲۱ .ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﻣﻨﺴ و ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه
ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻗﻬﺮ ﺧﺪا ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم دراز اﺳﺖ.
۱‐۲وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ وﺿ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان را
از ﺣﻖ ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻇﻠﻢ
ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺎل آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﯿﺪ۳ .ﭘﺲ در روز ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﯿﺎورد از ﭼﻪ ﮐﺴ ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪ؟ داراﺋ و ﺛﺮوت ﺗﺎن
را در ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ۴در آن روز ﯾﺎ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ
و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺸﻢ او ﻓﺮو
ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،وﺳﯿﻠﻪ ای در دﺳﺖ ﺧﺪا
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از آﺷﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮبِ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮم۶ .ﻣﺮدم آﺷﻮر را ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻨﺎﻓﻖ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ
ﺗﺎ اﻣﻮال ﺷﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﻻی ﺑﻪ زﯾﺮ
ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺪﻣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۷ «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﻘﺸﮥ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ
دﯾﺮی در ﺳﺮ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻗﻮام زﯾﺎدی را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﺪ۸ .ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻦ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ.
۹ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ،ﮐﻠﻨﻮ ،ﺣﻤﺎت و اَرﻓﺎد را ﻓﺘ ﮐﺮدم ﺳﺎﻣﺮه و
دﻣﺸﻖ ﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ۱۰ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ و
ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدم۱۱ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم ،اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،آﻧﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﺮور و ﺧﻮد ﺧﻮاه آﺷﻮر
ﻣ ﭘﺮدازد۱۳ .زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻻف ﻣ زﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎ زور
ﺑﺎزو و داﻧﺶ و ﺣﻤﺖ ﺧﻮد در ﺟﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم .ﺳﺮﺣﺪات
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﺎراج ﮐﺮدم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺷﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮدم۱۴ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﯿﺎﻧﮥ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺗﺨﻤﻬﺎ را از آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺧﺎﻟ ﮐﺮدم .ﻫﯿ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﺮد ﺑﺎﻟ ﺗﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪ«.
۱۵اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻗﺪرت ﺗﺒﺮ از ﭼﻮب ﺷﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اره ﺧﻮد را داﻧﺎﺗﺮ از ﻧﺠﺎر ﻣ داﻧﺪ؟ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺎ را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﺼﺎ اﻧﺴﺎن را۱۶ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ

ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن آﺷﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺳﺎزد و آﺗﺸ را روﺷﻦ
ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۱۷ .ﻧﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮥ ﻏﻀﺐ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
در ﯾ روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺲ و ﺧﺎر ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ۱۸ .ﺟﻨﻠﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و
زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺴﻢ و
روح آن ﻫﺎ ﺗﺒﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۹ .درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ آﻧﻘﺪرﮐﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘ ﯾ ﻃﻔﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺑﻪﮔﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۰در آن روز ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺎن
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ،دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺗﺎء
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﯿﻪﮔﺎه ﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﺮ ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۲۱ .آن ﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۲ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪۀ ﮐﻤ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای را ﮐﻪ ﺳﺰاوارﻧﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎن
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ.
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ
در ﺳﻬﯿﻮن ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از آﺷﻮرﯾﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۲۵ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮوﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﻬﺮ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۲۶ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻃﻮرﯾﻪ
ﻣﺪﯾﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺻﺨﺮۀ ﻏﺮاب ﺟﺰا دادم ،آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات
ﻣﮐﻨﻢ۲۷ .در آن روز ﺑﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ را از دوش ﺗﺎن و ﯾﻮغ اﺳﺎرت را

از ﮔﺮدن ﺗﺎن ﺑﺮ ﻣ دارم«.
۲۸ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻋﯿﺎت داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺠﺮون ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺧﻮد را در ﻣﻤﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۲۹ .از ﮔﺬرﮔﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ راﻣﻪ در ﺗﺮس و
ﻫﺮاس اﻧﺪ و اﻫﺎﻟ ﺟﺒﻌﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۳۰ .ای ﻣﺮدم
ﺟﻠﯿﻢ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ! ای ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﯿﺸﻪ و ای اﻫﺎﻟ ﻣﺴﯿﻦ
ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ۳۱ﻣﺮدم ﻣﺪﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاری ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﯿﺒﯿﻢ از
ﺗﺮس ﺟﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ۳۲ .در ﻫﻤﯿﻦ روز دﺷﻤﻨﺎن در ﻧﻮب ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﺳﻬﯿﻮن ﻗﺮار دارد ،ﺗﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
۳۳‐۳۴اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﭼﻮب ﺷﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ رﯾﺰد ،آن ﻫﺎ
را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺷﺎن ﺑﺎ ﯾ ﺿﺮﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﮐﻨﺪ و
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣ ﺳﺎزد.

ﺷﺎﺧﻪ ای از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴ

۱۱

۱ﺷﺎﺧﻪ ای از ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺴ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ زﻧﺪ و از

رﯾﺸﮥ آن ﻧﻬﺎﻟ ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ.
۲روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ روح ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ ،روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﺪرت و
روح ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
۳ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷ او ﺗﺮس و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺶ ﻣ ﺷﻨﻮد داوری ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۴ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ داد ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﻠﯿﻢ ﻣ رﺳﺪ و
اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ ۵و ﺑﺎ
اﻧﺼﺎف و راﺳﺘ ﺣﻮﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۶در دوران ﺣﻮﻣﺖ او ﮔﺮگ ﺑﺎ ﺑﺮه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﻠﻨ در ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻗﺪم ﻣ زﻧﺪ و ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼ آن ﻫﺎ
را ﻣ راﻧﺪ.
۷ﮔﺎو و ﺧﺮس ﯾﺠﺎ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ ،ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﻣ ﺧﻮرد.
۸ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮار در ﻏﺎر ﻣﺎر ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﺪ ،ﻃﻔﻠ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻻﻧﮥ اژدﻫﺎ ﻣ ﺑﺮد.
۹در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤ رﺳﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ ﺑﺤﺮ از آب ﭘﺮ اﺳﺖ ،روی زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
۱۰روزی ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮ ﻇﻬﻮری از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴ ﻋﻠَﻤ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺷﻮه او ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و او
را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را
دراز ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺷﻮر،
ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮدان ،ﺣﺒﺸﻪ ،ﻋﯿﻼم ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻨﻌﺎر ،ﺣﻤﺎت و ﺳﻮاﺣﻞ و
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣ آورد۱۲ .او ﻋﻠَﻤ را در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣ اﻓﺮازد و
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر روی زﻣﯿﻦ
ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ

ﻣ رود و ﺟﻨ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﺪو وﺟﻮد ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
۱۴ﺑﻠﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎل و داراﺋ ﻣﺮدﻣﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎراج ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ادوم و ﻣﻮآب را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را
ﻣﻄﯿ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۱۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﯿ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸ
ﻣ ﺳﺎزد و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎی ﻓﺮات دراز ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﻮزان
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ۱۶ .ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم او در
آﺷﻮر ﺷﺎﻫﺮاﻫ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎﺳﺰاری

۱۲

۱در آن روز ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ:

»ﺧﺪاوﻧﺪا ،از ﺗﻮ ﺷﺮﮔﺰارم ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدی ،وﻟ
دﯾﺮ ﻗﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻢ و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻣ دﻫﺪ۳ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ آب
ﺻﺎف و ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮور و ﻧﺸﺎط ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻫﻢ
وﻗﺘﯿﻪ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۴در آن روز ﻣ ﺳﺮاﯾﻨﺪ:
»از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی او را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
۵ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺷﻮﻫ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ .ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ۶ .ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﻬﯿﻮن،

ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺳﺮدﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪای
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺣﻀﻮر
دارد«.

ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ

۱۳

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣ اﺳﺖ راﺟ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای

اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص رﺳﯿﺪ.
۲ﺑﺮ ﯾ ﺗﭙﮥ ﺧﺸ ﺑﯿﺮق ﺟﻨ را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی اﺷﺮاف ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش
ﺳﭙﺎه ﻣﻘﺪس و ﺷﺠﺎع و ﻓﺪاﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ
را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻨﺪ۴ .ﺑﻪ ﺻﺪاﺋ ﮐﻪ از
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ آﯾﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺻﺪا ،ﺻﺪای ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺮدم و
آواز اﻗﻮام و ﻣﻤﺎﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻟﺸﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ۵ .آن ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوردﺳﺖ و از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
۶ﺷﯿﻮن و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و آن روزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﺪ۷ .دﺳﺘﻬﺎی ﻫﻤ ﺳﺴﺖ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم آب ﻣﮔﺮدﻧﺪ۸ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺜﻞ زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ درد زاﯾﻤﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،درد ﻣﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از دﯾﺪن روی ﺷﺮﻣﻨﺪۀ ﯾﺪﯾﺮ ﺣﯿﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ۹ .روز
وﺣﺸﺘﻨﺎکِ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ،زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب و
ﮔﻨﺎﻫﺎران را از روی آن ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫﺎی آن ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻓﺘﺎب ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﺗﺎرﯾ

ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻬﺘﺎب روﺷﻨﺎﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪی ﻫﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ
و ﺑﺪﮐﺎران را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻏﺮور و
ﺗﺒﺮ ﻣﺮدم ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ و اﺷﺨﺎص ﻇﺎﻟﻢ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﻣ ﺳﺎزم۱۲ .ﻣﺮدم را از زر ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺴﺎن را از ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ
ﮐﻤﯿﺎب ﺗﺮ ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .در آن روز از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﻣ آﯾﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرد۱۴ .ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در
ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮان رﻣﯿﺪه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۵ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
دﯾﺪه ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﺪ۱۶ .ﮐﻮدﮐﺎن آن ﻫﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن
ﻏﺎرت و زﻧﺎن ﺷﺎن ﺑ ﻋﻔﺖ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۱۷ﻣﻦ ﻣﺎدی ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻋﻼﻗﻪ
دارﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮراﻧﻢ۱۸ .ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن را
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣ اﻓﻨﻨﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮ ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن ﻫﻢ رﺣﻢ
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻠﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ
ﻓﺨﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۰از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﮐﺴ در آن ﺳﻮﻧﺖ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺣﺘ ﻋﺮﺑﻬﺎی ﮐﻮﭼ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ و ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ
ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را ﻧﻤ ﭼﺮاﻧﻨﺪ۲۱ ،ﺑﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻻﻧﮥ ﺑﻮﻣﻬﺎ و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺰﻫﺎی
وﺣﺸ در آن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﻨﺪ۲۲ .ﮔﺮﮔﻬﺎ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ از ﺑﺮﺟﻬﺎی
ﻗﺼﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ .زﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰدﯾ و
ﻋﻤﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺒﻌﯿﺪ

۱۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره

ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ در
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده اﺳﺖ زن و ﻣﺮد اﻗﻮام دﯾﺮ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣ
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد
ﺷﺎن اﺳﯿﺮ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .و اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ زور و ﺟﺒﺮ
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷﺎن ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺑﻞ
۳وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از درد و رﻧ و روزﮔﺎرِ ﺳﺨﺖِ ﻏﻼﻣ
آﺳﻮده ﮐﻨﺪ۴ ،آﻧﻮﻗﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪی و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺳﺮﻧﻮﻧﺖ ﮐﺮد۶ .ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آزار
ﻣ رﺳﺎﻧﺪی و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدی۷ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ آﺳﻮده و آرام ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺧﻮﺷ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
۸درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺳﺮوﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻘﻮط ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ای ،دﯾﺮ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻗﻄ ﮐﻨﺪ«.
۹دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﺗﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ .ارواح ﺣﻤﺮاﻧﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ از ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ
ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ۱۰ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪی و ﺑﺎ

ﻣﺎ ﻓﺮﻗ ﻧﺪاری۱۱ .ﺟﻼل و ﺷﻮه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آواز
ﭼﻨ ﺗﻮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤ رﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺗﺸ و ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ
ﻟﺤﺎف ﺗﻮ اﺳﺖ«.
۱۲ای ﺳﺘﺎرۀ درﺧﺸﺎن ﺻﺒ ،ﭼﻄﻮر از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎدی! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻗﻮام ﻣﻘﺘﺪر ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮوز ﺑﻮدی ،ﭼﻮﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدی! ۱۳در دﻟﺖ
ﻣﮔﻔﺘ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣ روم و ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫ در ﺷﻤﺎل ﮐﻪ ﺟﺎی
اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻢ۱۴ .ﺑﺎﻻی اﺑﺮ ﻫﺎ ﻣ روم و ﻣﺜﻞ
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﺷﻮم۱۵ «.اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺲ ،ﺗﻮ در ﻗﻌﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮن ﺷﺪی.
۱۶ﻣﺮدﮔﺎن وﻗﺘ ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺣﯿﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻓﺮ ﻓﺮوﻣ روﻧﺪ و
ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺎن ﻣ داد
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن از ﺗﺮس او ﻣ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ؟ ۱۷آﯾﺎ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ؟ اﺳﯿﺮان
را آزاد ﻧﻤﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ«.
۱۸ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ آرﻣﯿﺪه اﻧﺪ۱۹ ،اﻣﺎ ﺗﻮ از
ﻗﺒﺮت ﺑﯿﺮون اﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮی و ﺟﻨﺎزه ات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮥ ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﻣﮔﻨﺪد ،ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎنِ ﺟﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮداﻟﻬﺎی
ﺳﻨ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮔﺮدد۲۰ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﺸﻮرت را
وﯾﺮان ﮐﺮدی و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﺸﺘ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﺴﻠ از ﺗﻮ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﯿ ﮐﺴ را ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورﻧﺪ.
۲۱ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺮ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ در آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰم و آﻧﺮا ﺑﺎ

ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﻢ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺴﻞ ﻣﺮدم آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮم۲۳ .ﺑﺎﺑﻞ را ﺟﺎﯾﺎه ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺳﺎزم ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺒﻪ زار
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﺟﺎروی ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎروﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﺳﻘﻮط آﺷﻮر
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اراده و
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ام ﺣﺘﻤﺎً واﻗ ﻣ ﺷﻮد۲۵ .ﻣﻦ ﻗﺪرت آﺷﻮر را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﻢ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﻢ.
ﯾﻮغ اﺳﺎرت را از ﮔﺮدن و ﺑﺎر ﻏﻼﻣ را از دوش ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣ دارم۲۶ .دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ را
ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ .اﯾﻨﺴﺖ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن۲۷ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا
ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دراز ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎزدارد.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﺳﻘﻮط ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
۲۸در ﺳﺎﻟ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه وﻓﺎت ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﺷﺪ:
۲۹

»ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ،ﻋﺼﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣ زد ،ﺷﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ

ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎری ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺎر دﯾﺮی ﺑﺪﺗﺮ
از او ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ و از آن ﻣﺎر ﻫﻢ اژدﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد.
۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ در
ﭼﺮاﮔﺎه او ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ از
ﻗﺤﻄ و ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ
ﻣ رﺳﻨﺪ۳۱ .ای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ،ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ای

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻟﺸﺮ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺳﻢ اﺳﭙﺎن
ﺷﺎن ﮔﺮد و ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ
ﻣ آﯾﺪ۳۲ .ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪاﻧ ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد؟
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﯿﻮن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻗﻮم ﺑﯿﭽﺎرۀ
ﺧﻮد را در آن ﭘﻨﺎه داد«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط ﻣﻮآب

۱۵

۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻮآب:

»ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺎر و ﻗﯿﺮِ ﻣﻮآب در ﯾ ﺷﺐ وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲ .در
دﯾﺒﻮن ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺰاداری رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮ
و ﻣﯿﺪِﺑﺎ ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد را
۳

ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ و در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ و
ﭼﻬﺎرراﻫ ﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﺷ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۴ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺸﺒﻮن و اَﻟﻌﺎﻟَﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ را ﺳﺮداده اﻧﺪ و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎن ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎﻫﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ .ﺣﺘ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﻣﻮآب ﻫﻢ ﻣﮔﺮﯾﻨﺪ و از
ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ۵ .دﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﻮآب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ و
ﻋﺠﻠَﺖ ﺷَﻠﯿﺸﻪ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﻟُﻮﺣﯿﺖ ﻣ روﻧﺪ و آواز ﮔﺮﯾﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﺮاﻧ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن در
ﻃﻮل راه ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۶ .ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﺧﺸ و
ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ،ﮔﯿﺎه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺰ
ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۷ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺎل و اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﺧﻮد از راه وادی ﺑﯿﺪﻫﺎ
ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ۸ .از ﺗﻤﺎم ﺳﺮﺣﺪات ﻣﻮآب ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮد و آواز ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺮدم ﺗﺎ اَﺟﻼﯾﻢ و ﺑﺌﺮاﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۹ .ﺑﺎ آﻧﻪ
آب درﯾﺎی دﯾﺒﻮن از ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻼﻫﺎی

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم دﯾﺒﻮن ﻣ آورد و آن ﻋﺪه از ﻣﻮاﺑ ﻫﺎی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار
ﮐﺮده و ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ دﻧﺪان و ﭘﻨﺠﺎل ﺷﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

وﺿ رﻗﺘﺒﺎر ﻣﻮآب

۱۶

۱ﻣﺮدم ﻣﻮآب از ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن واﻗ اﺳﺖ ،ﺑﺮای

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮه ای را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ۲ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑ آﺷﯿﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ارﻧﻮن آواره
ﺷﺪه اﻧﺪ۳ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ وﺿ ﻣﺸﻘﺘﺒﺎر ،از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و
ﻣﺎ را ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ۴ .ﺑﻪ ﻣﺎ آوارﮔﺎن
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ و ﺗﺎراﺟﺮ و ﺳﺘﻤﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ۵ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﯾ از اوﻻدۀ داود ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻋﺪل و
اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ اﺳﺎس رﺣﻤﺖ و
راﺳﺘ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﻣﻐﺮور و ﮔﺴﺘﺎخ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﺨﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺠﺎ اﺳﺖ۷ «.ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﻏﺬای ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ ﻣﮔﺮﯾﻨﺪ.
۸ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﻤﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻬﺎی
اﻧﻮر را ﺣﺎﮐﻤﺎن اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻗﻄ ﮐﺮده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧ ﺷﺎﺧﻬﺎی اﯾﻦ
ﺗﺎﮐﻬﺎ ﺗﺎ ﯾﻌﺰﯾﺮ و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده
ﻣ رﺳﯿﺪﻧﺪ۹ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﻤﻪ ﻣﮔﺮﯾﻢ و

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺸﺒﻮن و اَﻟﻌﺎﻟَﻪ اﺷ ﻣ رﯾﺰم ،زﯾﺮا ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۰ .ﻣﺮدم آن ﺧﻮﺷ و ﻧﺸﺎﻃ را ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ درو
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﻐﻤﮥ ﺧﻮﺷ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﻤ ﺷﻮد .دﯾﺮ ﮐﺴ اﻧﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب در زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻧﻤ ﻓﺸﺮد و آواز ﺧﻮﺷ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ۱۱ .دل ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨ
ﺑﺮای ﻣﻮآب ﻣ ﻧﺎﻟﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻏﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ۱۲ .ﻣﺮدم
ﻣﻮآب ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ روﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺧﺴﺘﻪ
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا دﻋﺎی آن ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤ ﺷﻮد«.
۱۳اﯾﻦ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻮآب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
۱۴وﻟ ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل
ﻣﻮآب ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد .ﻋﺪۀ ﮐﻤ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ دﻣﺸﻖ و ﯾﻬﻮدا

۱۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد دﻣﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :دﻣﺸﻖ از
۲

ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﺴﻦ و ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻮده ﮐﺴ آن ﻫﺎ
را ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ۳ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑ دﻓﺎع ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻣﺸﻖ ﺳﻘﻮط
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ«.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﺛﺮوﺗﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺪﺳﺖ و
ﻓﻘﯿﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۵ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
درو ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺠﺎ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۶ .از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺪۀ ﮐﻤ ﺑﺎﻗ

ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ وﻗﺘ زﯾﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
دو ﯾﺎ ﺳﻪ داﻧﻪ در ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨ داﻧﻪ در ﺷﺎﺧﻬﺎی ﭘﺮ
آن ﺑﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ«.
۷در آن روز ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ رو ﻣ آورﻧﺪ
۸و دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ اَﺷﯿﺮﯾﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣﺘ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹در آن روز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﯾﺎن و
اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻓﺮار از دﺳﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮۀ
ﻣﺴﺘﺤﻢ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ای و در ﻋﻮض
درﺧﺘﺎن را ﻣﮐﺎری ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ آن ﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘ.
۱۱ﺣﺘ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را ﻣﮐﺎری ،آن ﻫﺎ ﺳﺒﺰ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻮﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻮه ای ﺑﺎر ﻧﻤ آورﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن اﻧﺪوه و درد
ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮد.

دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۱۲

اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮ ﻣ ﺧﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮ

ﻣ ﻏﺮﻧﺪ ۱۳و ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورﻧﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎری ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۴ .ﻫﻨﺎم ﺷﺐ
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از دﻣﯿﺪن ﺻﺒ از ﺑﯿﻦ
ﻣ روﻧﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺰای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ و
داراﺋ و ﻣﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﻣﻮرد ﺣﺒﺸﻪ

۱۸

۱وای ﺑﺤﺎل ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻃﺮف درﯾﺎﻫﺎی ﺣﺒﺸﻪ اﺳﺖ و
۲

از آن آواز ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﺘ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را ذرﯾﻌﮥ ﮐﺸﺘ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﻧَ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﺰرو ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ
درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻗﻮم ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾ از آن ﻫﺎ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ.
۳ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آواز ﺳﺮﻧﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ
ﻣ ﻧﻮازﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از
ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻠﻮﺗ و در آراﻣﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﻧﺮم .ﻣﺜﻞ ﯾ روز
ﺻﺎف و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر ﺷﺒﻨﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮ در ﻣﻮﺳﻢ درو.
۵زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از دروِ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺷﻮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻨﺪ و اﻧﻮر
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎک اﻧﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اره
ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻨﺪ و دور ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ۶ .آن ﻫﺎ ﻃﻌﻤﮥ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎری و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .و از ﻻﺷﮥ آن ﻫﺎ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎری و در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺧﻮد را
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۷در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور و
ﻧﺰدﯾ از آن ﻫﺎ وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ذرﯾﻌﮥ درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد
ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺗﺤﻔﻪ و ﻫﺪﯾﻪ ﻣ آورﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ

۱۹

۱ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﻣﺼﺮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾ اﺑﺮ ﺗﯿﺰرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ آﯾﺪ .ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ در
ﺣﻀﻮر او ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از ﺗﺮس ﺿﻌﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و ﻣﻤﻠﺖ ﺑﺎ
ﻣﻤﻠﺖ ﺑﺠﻨﻨﺪ۳ .روﺣﯿﮥ ﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را
ﺧﻨﺜ ﻣ ﺳﺎزم .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،از
ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺸﻮره ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ«.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾ
ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻣ ﺳﭙﺎرم و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺘﻤﺮی را ﻣﮔﻤﺎرم ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ«.
۵آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﺸ ﻣﮔﺮدد۶ .ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را
ﺑﻮ ﻣﮔﯿﺮد ،آب ﺟﻮﯾﻬﺎ ﮐﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧَ و ﺑﻮرﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﮔﺮدﻧﺪ،
۷ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺧﺸ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و
ﺳﺒﺰه ای ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۸ .ﻣﺎﻫﯿﯿﺮاﻧ ﮐﻪ ﺗﻮر و ﭼﻨ ﺑﻪ درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺄﯾﻮس و ﻏﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﻓﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۰ .ﻫﻤﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ از
راه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ اﻣﺮار ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ و اﻓﺴﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۱ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻮﻋﻦ ﺑﻠ ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎوران ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ او
ﻣﺸﻮرۀ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺎ اوﻻدۀ ﺣﯿﻤﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۲ «.ای ﻓﺮﻋﻮن،
ﺣﺎﻻ ﺣﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر

ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ۱۳ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺻﻮﻋﻦ و
ﻣﻤﻔﯿﺲ و رﻫﺒﺮان ﺷﺎن اﺣﻤﻖ و ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮده اﻧﺪ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺎر آن ﻫﺎ را ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
آن ﻫﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻃﻮری ﮔﯿ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺖ اُﻓﺘﺎن
و ﺧﯿﺰان ﻗﺪم ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ روﻧﺪ۱۵ .ﻫﯿ ﮐﺴ
در ﻣﺼﺮ ،ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﮐﻮﭼ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮ ،آﺷﻮر و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ
۱۶در آن روز وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻧﻬﺎی ﺗﺮﺳﻮ از ﺗﺮس
ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ۱۷ .و از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اراده ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۸در آن روز ﭘﻨ ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺗﻠﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎداری ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﯾ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
»ﺷﻬﺮِ آﻓﺘﺎب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۱۹ .در آن روز ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ در ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺼﺮ و ﯾ ﺳﺘﻮن ﯾﺎدﮔﺎر در ﺳﺮﺣﺪ آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد.
۲۰اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﺼﺮ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای را
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد و آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
او را ﺑﺎ ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺬرﻫﺎﺋ ﺑﺤﻀﻮرش
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اول ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻣﺠﺎزات
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ او رو ﻣ آورﻧﺪ و

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۲۳در آن روز ﺷﺎﻫﺮاﻫ از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ آﺷﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻫﺮ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا را ﯾﺠﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ۲۴ .در
آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
ﻣ دﻫﺪ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ آﺷﻮر
و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ!«

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ

۲۰

۱ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﺟﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرِ ﺳﭙﺎه او ﺑﺎ ﻟﺸﺮ
۲

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اَﺷﺪُود در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .ﺳﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
را از ﺗﻦ و ﭼﭙﻠ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﭘﺎ ﺑﺮآورد و ﺑﺎ ﺗﻦ و ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ راه
ﺑﺮود و اﺷﻌﯿﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد۳ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آﺷﻮرﯾﺎن اَﺷﺪُود را ﻓﺘ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻦ و ﭘﺎی
ﺑﺮﻫﻨﻪ راه رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﻪ ﺑﻼﺋ
ﻣﺪﻫﺸ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم۴ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ را اﺳﯿﺮ
ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ
راه ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد۶-۵ .آﻧﺎه ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ اﺗﺎی ﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از دﺳﺖ آﺷﻮر ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻼﺋ آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟«

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﺑﺎﺑﻞ

۲۱

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ:

ﻟﺸﺮی از ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ
ﻫﺠﻮم ﻣ آورد۲ .رؤﯾﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﺎران ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎراﺟﺮان ﺗﺎراج.
ای ﺳﭙﺎه ﻋﯿﻼم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮ! ای ﻟﺸﺮ ﻣﺪﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ! ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﺪ.
۳آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در رؤﯾﺎ دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم ،دردی ﻣﺎﻧﻨﺪ درد زاﯾﻤﺎن در
ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿ و ﺗﺎﺑﻢ ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺪﻫﻮﺷﻢ
ﻣﮐﻨﺪ۴ .دﻟﻢ ﻣ ﺗﭙﺪ و از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزم .در اﻧﺘﻈﺎر ﯾ ﺷﺐ آرام
ﺑﻮدم ،وﻟ ﺑﺠﺎی آراﻣﺶ ،وﺣﺸﺖ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۵در رؤﯾﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش و ﺳﻔﺮه ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮوف
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪ» :ای ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﭙﺎه،
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺗﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ!«
۶آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﭘﻬﺮه ای ﺑﻤﺎر ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣ ﺑﯿﻨﺪ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ۷ .وﻗﺘ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاران ﺟﻮره ﺟﻮره ﺑﺮ اﺳﭗ و
ﺧﺮ و ﺷﺘﺮ ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
۸ﭘﻬﺮه داری را ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺻﺪا ﮐﺮد» :آﻗﺎ ،روز و ﺷﺐ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻬﺮه دادم۹ ،اﯾﻨ ﻣﺮدم را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻮره ﺟﻮره ﺑﺮ اﺳﭗ و
ﺧﺮ و ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺻﺪاﺋ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد! ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ذره ذره
ﺷﺪﻧﺪ«.

۱۰ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻏﺮﺑﺎل
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ادوم و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
۱۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ادوم اﺳﺖ:
ﮐﺴ از ادوم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪا ﻣﮐﻨﺪ» :ای ﭘﻬﺮه دار از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺖ؟ ﺷﺐ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد؟« ۱۲ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﺑﺰودی
ﺻﺒ ﻣ ﺷﻮد ،وﻟ در ﭘ آن دوﺑﺎره ﺷﺐ ﻣ آﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ«.
۱۳اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ:
ای ﻗﺎﻓﻠﮥ دداﻧ ﻫﺎ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ۱۴ .ﺑﺮای
ﺗﺸﻨﺎن آب ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ای ﻣﺮدم ﺗﯿﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ،
۱۵زﯾﺮا آن ﻫﺎ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎنِ ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﻄﺮ ﺟﻨ ﻓﺮار
ﮐﺮده اﻧﺪ.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﻮره ﺑﻌﺪ از ﯾ ﺳﺎل ،ﻋﻈﻤﺖ و
ﺷﻮﮐﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻗﯿﺪار از ﺑﯿﻦ ﻣ رود۱۷ .از ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺷﺠﺎع آن ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ
اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﻣﻮرد اورﺷﻠﯿﻢ

۲۲

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای وادی رؤﯾﺎ اﺳﺖ:

ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ؟ ۲در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ
ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎد و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﭼﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﺎ در
ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۳ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ
ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘ دﺷﻤﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر دور
ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﯿﺮ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ۴ .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﺑﺮﯾﻢ و ﺳﻌ ﻧﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ روزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ
را دﭼﺎر آﺷﻔﺘ ،ﺷﺴﺖ و ﺳﺮاﺳﯿﻤ ﮐﻨﺪ .در آن روز دﯾﻮارﻫﺎی
ﺷﻬﺮ ﻓﺮوﻣ رﯾﺰﻧﺪ و اﻧﻌﺎس ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.
۶ﺳﭙﺎه ﻋﯿﻼم ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺮ ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎده اﻧﺪ۷ .وادﯾﻬﺎی
ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺎن ﭘﺮ از ﻋﺮاده ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﻮاران آن ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﻒ آراﺳﺘﻪ اﻧﺪ ۸و ﻗﻮای دﻓﺎﻋ ﯾﻬﻮدا را در ﻫﻢ
ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
در آن روز ﺑﺮای آوردن ﺳﻼح ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺟﻨﻞ ﻣ روﯾﺪ.

‐۹

۱۱دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺼﺎﻟ
آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ذﺧﯿﺮۀ آب،
ﻣﺨﺰنِ آب در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ آب ﺣﻮض ﻗﺪﯾﻤ در آن ﺑﺮﯾﺰد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺑﺨﺮج ﻣ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﮐﻪ ﻃﺮاح و ﺻﺎﻧ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ.
۱۲در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
۱۳اﻣﺎ در ﻋﻮض ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮﺷ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﮔﺎو و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎده ﻧﻮﺷ ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ و
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻓﺮدا ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ«.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷﺒﻨﺎ
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺒﻨﺎ ،ﻧﺎﻇﺮ
درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﺮوم و ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻢ»۱۶ :ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺒﺮ ﻣﮐﻨ؟ ای ﮐﺴﯿﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﺻﺨﺮۀ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺗﺮاﺷ۱۷ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا
ﺑﺮ ﻣ دارد و دور ﻣ اﻧﺪازد۱۸ .او ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
وﺳﯿ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﺮدی ﺑﻤﯿﺮی .ﺗﻮ ﻣﺎﯾﮥ ﻧﻨ ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘ!
۱۹ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا از ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﮐﻨﺪ«.
۲۰در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻨﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ
ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۲۱ .ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻨﺶ
ﻣﮐﻨﻢ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪت را ﺑﻪ ﮐﻤﺮش ﻣ ﺑﻨﺪم .اﻗﺘﺪار ﺗﺮا ﺑﻪ او ﻣ ﺑﺨﺸﻢ
و او ﭘﺪر ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﻣ ﺷﻮد۲۲ .ﮐﻠﯿﺪ درﺑﺎر
ﺳﻠﻄﻨﺖ داود را ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻢ و ﻫﺮ دروازه ای را ﮐﻪ او ﺑﺸﺎﯾﺪ،
ﻫﯿ ﮐﺴ آﻧﺮا ﻧﻤ ﺑﻨﺪد و ﻫﺮ دری را ﮐﻪ ﺑﻨﺪد ﮐﺴ آﻧﺮا ﻧﻤﮔﺸﺎﯾﺪ.
۲۳او را ﻣﺜﻞ ﻣﯿ در ﺟﺎه و ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﺤﻢ ﻣ دارم و او ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد.

۲۴اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪ و ﮐﻮزه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿ
ﻣ آوﯾﺰد ﺑﺎر دوش او ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۵ .آﻧﺎه آن ﻣﯿﺨ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﻣﺤﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﻣ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺧُﺮد
ﻣ ﺷﻮد «.اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﺻﻮر

۲۳

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺻﻮر اﺳﺖ:

ای ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﺑﺮای ﺻﻮر ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺻﻮر ﭼﻨﺎن
وﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺤﺮی آن اﺛﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﻗﺒﺮس ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ۳‐۲ .ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺣﻞ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺻﯿﺪون ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ
ﻣ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺟﺮان ﺷﺎن ﺑﺎ آن در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ،
در ﺑﻨﺪر ﺻﻮر ﻟﻨﺮ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﯾ از
ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ در ﺳﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎری
ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴ .ای ﺻﯿﺪون ﺧﺠﻞ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﺑﺤﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ درد ﻧﺸﯿﺪه ام ،ﻧﺰاﺋﯿﺪه ام و ﮐﻮدﮐ را ﭘﺮورش ﻧﺪاده ام«.
۵وﻗﺘ ﺧﺒﺮِ ﺑﺪِ ﺻﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.
۶ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﻮن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ۷ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی
دور ﺳﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ؟ ۸ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﺑﻼ را
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،و ﺗﺎﺟﺮاﻧﺶ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ،آورده اﺳﺖ؟ ۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺗﺎ

ﺷﻮﮐﺖ و ﺟﻼل آﻧﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﺮوف آﻧﺮا ﺧﻮار
ﺳﺎزد.
۱۰ای ﻣﺮدم ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﮐﺸﻮر ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻌ در ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺤﺮ دراز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن را ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ .او اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ را وﯾﺮان
ﮐﻨﻨﺪ ۱۲و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪۀ ﺻﯿﺪون ،ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﺷﻤﺎ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﺮس ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ روی
آﺳﺎﯾﺶ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ«.
۱۳ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮر را ﺟﺎی ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ آﺳﻮری ﻫﺎ .ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آﻧﺮا وﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۴ .ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺪرﮔﺎه
ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ.
۱۵ﺻﻮر ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن ﻣﺪت ،ﺻﻮر ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﮥ اﯾﻦ ﺳﺮود
ﻣ ﺷﻮد»۱۶ :ای ﻓﺎﺣﺸﮥ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﭼﻨ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮ و در
ﺷﻬﺮ ﺑﺮد .ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﻨﻮاز و آواز ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮان ،ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﺗﺮا ﺑﯿﺎد آورﻧﺪ۱۷ «.در ﺧﺘﻢ دوران ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﺻﻮر
ﻣ ﻧﺮد .آﻧﺎه ﺻﻮر دوﺑﺎره ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ۱۸ .در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺳﻮدی
ﻓﺮاواﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ در ﺧﺰاﻧﮥ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻟﺒﺴﻪ و ﺧﻮراک
ﺧﺪﻣﺘﺎران او ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ.

وﯾﺮاﻧ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع زﻣﯿﻦ

۲۴

۱اﯾﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ و ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺳﺎزد.
۲

ﻗﺸﺮ آﻧﺮا ﺧﺮاب و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣ و
ﮐﺎﻫﻦ ،ﻏﻼم و آﻗﺎ ،ﮐﻨﯿﺰ و ﺑ ﺑ اش ،ﻗﺮض دﻫﻨﺪه و ﻣﻘﺮوض،
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺳﻮد دﻫﻨﺪه و ﺳﻮدﺧﻮار ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﭼﺎر ﻣﮔﺮدﻧﺪ۳ .زﻣﯿﻦ ﺑﻠ ﺧﺎﻟ و ﻏﺎرت ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۴زﻣﯿﻦ ﺧﺸ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻬﺎن ﺳﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺶ
ﻫﻤﻮار ﻣﮔﺮدد۵ .روی زﻣﯿﻦ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎﮐﻨﺎن آن
اﺣﺎم ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده و ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی او را ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم آن ﺳﺰای اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و روز ﺑﺮوز ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮐﻢ ﻣ ﺷﻮد۷ .ﺗﺎﮐﻬﺎ ﺑ ﺑﺎر و
ﺷﺮاب ﻧﺎﯾﺎب ﻣﮔﺮدد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺣﺴﺮت آه ﻣﮐﺸﻨﺪ۸ .ﻧﻮای ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺶ داﯾﺮه و ﭼﻨ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﻤ ﺷﻮد و آواز ﻋﺸﺮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ۹ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎز
و ﺑﺎده ﻧﻮﺷ دﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﯿﺴﺎران ﺗﻠ ﺷﺪه
اﺳﺖ۱۰ .در ﺷﻬﺮ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد۱۱ .ﻫﻤ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ
ﺷﺮاب ﻏﻮﻏﺎ دارﻧﺪ .ﻧﺸﺎط و ﺳﺮور از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮﺷ از روی
زﻣﯿﻦ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ۱۲ .ﺷﻬﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و دروازه ﻫﺎﯾﺶ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۳ .ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮﺷﮥ اﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻮه اش ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۱۴ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آواز
ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺠﯿﺪ

ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۵ ،و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺷﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۶ .از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ روی زﻣﯿﻦ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۱۷ .ای ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس و ﭼﺎه و دام ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ۱۸ .اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺗﺮس
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ در ﭼﺎه ﻣ اﻓﺘﺪ و اﮔﺮ از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون آﯾﺪ در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣ ﺷﻮد .از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرانِ ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﻣ ﺑﺎرد و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﻣ آورد۱۹ .زﻣﯿﻦ از ﺟﺎ ﺗﺎن ﺧﻮرده و ﺷَﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲۰و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان راه ﻣ رود و ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﯿﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرد و در زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪه و اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
۲۱در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﺳﻤﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را
ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ۲۲ .آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺟﺰا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در ﭼﺎﻫ ﻧﺎه ﻣ دارد۲۳ .آﻧﺎه ﻣﻬﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺷﻮد و آﻓﺘﺎب
روﺷﻨ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺟﻠﻮس ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل او
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن آﺷﺎر ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﺮود ﺳﭙﺎﺳﺰاری

۲۵

۱ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻧﺎم

ﺗﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰی اﻧﺠﺎم داده ای و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اراده ﻧﻤﻮده ای ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

رﺳﺎﻧﯿﺪه ای۲ .ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﺮدی و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺤﻢ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘ .ﻗﺼﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﺑﺎد ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۳ .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺘﺪر
ﺟﻬﺎن ﺗﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻗﻮام ﺳﺘﻤﺮ از ﺗﻮ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ۴ .ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ،در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﭘﻨﺎﻫﺎه ،در ﺑﺎران و ﻃﻮﻓﺎن
ﺳﺮﭘﻨﺎه و در ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﻮده ای .ﻧَﻔَﺲ ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻼﺑ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮔﻠ ﻣ ﺧﻮرد ۵و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ﺳﻮزاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
را ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺪای دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدی و ﻣﺜﻞ اﺑﺮی ﮐﻪ از ﮔﺮﻣ روز ﻣﮐﺎﻫﺪ ،ﺳﺮود ﺳﺘﻤﺮان را
ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘ.

ﺿﯿﺎﻓﺖ در ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﺿﯿﺎﻓﺘ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺻﺎف ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ دﻫﺪ.
۷در آﻧﺠﺎ ﭘﺮدۀ ﻏﻢ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣ دارد و
ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد۸ .اﺷﻬﺎ را از ﻫﺮ ﭼﻬﺮه ﭘﺎک
ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻨ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از روی زﻣﯿﻦ رﻓ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۹ .در آن روز ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :او
ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه او ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .او
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺧﺪا ﻣﻮآب را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ
۱۰دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮآب در
زﯾﺮ ﭘﺎی او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫ ﮐﻪ در زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد ،ﻟﺪﻣﺎل

ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۱ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﮔﺮان دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻣ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺮوی ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﻏﺮور ﺷﺎن را درﻫﻢ
ﻣ ﺷﻨﺪ۱۲ .ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮآب را ﺑﺎ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺧُﺮد ﮐﺮده ﺑﻪ
زﯾﺮ ﻣ اﻓﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﺪ.

ﺳﺮود ﻇﻔﺮ

۲۶

۱در آن روز اﯾﻦ ﺳﺮود در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد:

ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻗﻮی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺣﺼﺎرﻫﺎی آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ.
۲دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم راﺳﺘﺎر و ﺑﺎ وﻓﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ و ﻋﻘﯿﺪۀ راﺳ دارﻧﺪ ،در
آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎه ﻣ داری۴ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ
۵

او ﭘﻨﺎﻫﺎه اﺑﺪی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﻫﺎ را وﯾﺮان و ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﺴﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ۶ .ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ را در
زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺪﻣﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۷راه ﻣﺮدم راﺳﺘﺎر راﺳﺖ اﺳﺖ .ای ﺧﺪای ﻋﺎدل راه آن ﻫﺎ را
ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﮔﺮدان۸ .ﻣﺎ از ارادۀ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ
ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ و روح و ﺗﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ اﺳﺖ۹ .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎ در
اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﻣ ﺗﭙﺪ و ﻫﻨﺎم ﺻﺒ روح ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣ ﻃﻠﺒﺪ .وﻗﺘﯿﻪ
ﺟﻬﺎن را داوری ﮐﻨ ،آﻧﺎه ﻣﺮدم ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣ داﻧﻨﺪ.
۱۰ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎد
ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ راﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺷﺮارت
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫ .ﻧﺸﺎن

ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ داری ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در
آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزﻧﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﺮده ای و ﮐﺎﻣﺮاﻧ
و ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ۱۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻟ ﺗﻮ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ۱۴ .ﺣﺎﻻ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺮده اﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎز
ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی و ﯾﺎد
ﺷﺎن را از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘ۱۵ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد اﻓﺰودی ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را وﺳﯿ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺰت و
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪی۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻗﻮم در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ در ﻃﻠﺐ ﺗﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺟﺰا دادی ،در ﺧﻔﺎ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻫﻨﺎم زاﯾﻤﺎن از درد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﺸﺪ۱۸ .ﻣﺎ درد و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ،
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺰاﺋﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
۱۹ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻮ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺴﺎد ﺷﺎن از ﺧﺎک
ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ
ﺻﺒﺤﺎﻫ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﺗﺎزه ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﻨﻢ ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﺗﻮ ﻫﻢ آن ﻫﺎ
را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دراز در زﯾﺮ ﺧﺎک ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزد.

داوری و اﺣﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۰ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،دروازه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﺎن
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻣﺨﻔ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻓﺮوﻧﺸﯿﻨﺪ.
۲۱زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺰای
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺎﺗﻼﻧ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم را رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻦ دﯾﺮ اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را در ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۲۷

۱در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه و ﺗﯿﺰ ﺧﻮد ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را

ﮐﻪ ﯾ ﻣﺎر ﺗﯿﺰرو ﭘﯿﭽﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ و آن اژدﻫﺎ را ﮐﻪ در
ﺑﺤﺮ اﺳﺖ ﻣﮐﺸﺪ.
۲در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرۀ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺛﻤﺮ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۳ :ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﺮا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﮐﻨﻢ.
ﺷﺐ و روز از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
۴دﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺧﺎر و ﺧﺴ ﺑﺮای
ﺟﻨ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻣ روم و ﻫﻤﻪ را آﺗﺶ ﻣ زﻧﻢ۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺬارﯾﺪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۶زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ،ﯾﻌﻨ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ
رﯾﺸﻪ ﻣ دواﻧﻨﺪ ،ﭘﻨﺪُک و ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎ را از ﻣﯿﻮه ﭘﺮ
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺟﺰا ﻧﺪاده
اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۸ .او ﺑﺮای اﯾﻨﻪ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد،
ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗ وزﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد۹ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﺎﻧ ﮐﻔﺎره و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ذره ذره ﮔﺮدﻧﺪ و از ﺑﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آن ﻫﺎ اﺛﺮی ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪ۱۰ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﺎوﻫﺎ و ﺑﯿﺸﮥ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
آﻧﺮا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۱۱ .ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﺸ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .زن ﻫﺎ

ﻣ آﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ
آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺷﻌﻮر
ﻧﺪارﻧﺪ.
۱۲در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را داﻧﻪ داﻧﻪ از ﺧﻮﺷﻪ
ﻣ ﭼﯿﻨﺪ و از ﮐﺎه ﺟﺪا ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .در آن روز ،ﺳﺮﻧﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس او در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎء و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ داوری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۲۸

۱

وای ﺑﺤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎج

ﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻫﺒﺮان ﺷﺮاﺑﺨﻮارش ﺑﻮد ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن از ﻧﺸﺌﮥ ﺷﺮاب ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑ ﺣﺎل و ﻣﺜﻞ ﻣﺮده از ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴ را دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ و آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺖ .او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ژاﻟﮥ ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﻠ و ﻣﺜﻞ
ﺳﯿﻼب ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورد۳ .ﻏﺮور رﻫﺒﺮان
ﻣﯿﺴﺎر آن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد۴ .ﺟﻼل و زﯾﺒﺎﺋ رﻫﺒﺮان ﻣﻐﺮور آن ﻣﺜﻞ
داﻧﮥ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎخ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺪه ﺷﺪه از
ﺑﯿﻦ ﻣ رود.
۵در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺴﺮ زﯾﺒﺎﺋ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۶ .ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت
ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻗﻮۀ ﺗﺸﺨﯿﺺ و داوری ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮأت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

۷ﺣﺘ اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺖِ ﺷﺮاب اﻧﺪ ﮐﻪ اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان راه
ﻣ روﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪا را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
و درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﭘﺮ از اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮐﺜﺎﻓﺖ اﻧﺪ
و ﻫﯿ ﺟﺎﺋ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
۹آن ﻫﺎ از ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی او اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺶ ﺑﺪرد ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﻣ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۰او ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و
ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۱اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺧﺪا ﻣﺮدم اﺟﻨﺒ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﺪﻫﻨﺪ۱۲ .او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺮدﯾﺪ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪا
ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒ را ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﻄﺮ ﺑﻪ
ﺳﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .آﻧﺎه در ﻫﺮ ﻗﺪﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣ دارﯾﺪ،
ﻟﻐﺰش ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ ،زﺧﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دام ﻣ اﻓﺘﯿﺪ و اﺳﯿﺮ
ﻣﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﻨ زاوﯾﮥ ﺳﻬﯿﻮن
۱۴ﭘﺲ ای ﺣﺎﮐﻤﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۵ ،ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ
و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﻼﻫﺎ
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺗﻬﺪاب ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺎ ﺳﻨ آزﻣﻮده و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ.

ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻤ ﺷﻮد۱۷ .اﻧﺼﺎف
رﯾﺴﻤﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎﻗﻮل آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻃﻮﻓﺎن و ژاﻟﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ دروغ ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﯾﺮان
ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﯿﻞ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺗﺎن را ﻣ ﺑﺮد۱۹‐۱۸ .آﻧﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻓﺴ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗﺎن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ
ﻋﺎﺟﺰ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺮ و ﭘﺎی ﺗﺎن را وﺣﺸﺖ ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد۲۰ .ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎی ﺗﺎن را دراز ﮐﻨﯿﺪ و
ﻟﺤﺎف ﺑﺮای ﺗﺎن ﮐﻤﺒﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ در ﮐﻮه ﻓﺮاﺳﯿﻢ و در وادی ﺟِﺒﻌﻮن اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮد۲۲ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺟﺰای ﺗﺎن ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ
ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻤﺎم
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۳ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
۲۴ﻫﯿ دﻫﻘﺎﻧ ﻫﺮ روز وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻗﻠﺒﻪ و ﺷﯿﺎر زدن و
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻧﻤﮐﻨﺪ۲۵ .ﺑﻠﻪ وﻗﺘ زﻣﯿﻦ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ،
آﻧﺎه در آن ﺗﺨﻢ ﻣﮐﺎرد .او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ و زﯾﺮه را در
ﮐﺠﺎ ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺟﻮاری را در ﮐﺠﺎ ﺑﺎرد۲۶ .او وﻇﯿﻔﮥ
ﺧﻮد را ﻣ داﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده اﺳﺖ۲۷ .او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮔﺸﻨﯿﺰ و زﯾﺮه از ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ
ﭼﻮب ﻣﮐﻮﺑﺪ۲۸ .او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ داﻧﻪ ،ﮔﻨﺪم را ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﺪﺗ ﺧﺮﻣﻨﻮﺑ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮﻧﻪ ﭼﺮخ را ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮداﻧﺪ ،ﺑﺪون

اﯾﻨﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم آﺳﯿﺒ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۲۹ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟ و ﭘﺮ
از ﺣﻤﺖ اﻧﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اورﺷﻠﯿﻢ

۲۹

۱وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه داود

ﺑﻮد! ﯾ دو ﺳﺎل دﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺧﻮد را در

آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ۲ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻣ آورد و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ آن ﻣﺎﺗﻢ و واوﯾﻼ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.
۳او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮده آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ را ﺑﻪ
دور آن ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ۴ .اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ارواح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد و
ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ اش ﻫﻤﭽﻮن آواز ارواح ﻣﺮدﮔﺎن از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﺴﺨﺘ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ.
۵دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک ذره ذره ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﯾ ﭼﺸﻢ
ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺎ رﻋﺪ و زﻟﺰﻟﻪ ،ﺑﺎ آواز ﻣﻬﯿﺐ ،ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎ
آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﺑﺴﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ ﻣ رﺳﺪ۷ .و ﺳﭙﺎﻫﻬﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻨ آن آﻣﺪه و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و رؤﯾﺎی ﺷﺐ
ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۸ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ای ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرد و ﻣ ﻧﻮﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮد
ﺣﺲ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ،وﺿ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻮه
ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۹ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ وﺿ اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﮐﻮر ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻧﺸﺌﮥ ﺷﺮاب؛ ﺳﺮﮔﯿ ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟ ﻧﻪ از

ﻣﯿﺴﺎری۱۰ .ﺑﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻨ ﻓﺮوﺑﺮده و
ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۱رؤﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎر ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن ﻫﺎ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،داده
ﺷﻮد ،ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۱۲و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ«.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دل ﺷﺎن در ﺟﺎی دﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدت ﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﻫﺪاﯾﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۱۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺎن داده ﺑﻪ
ﺣﯿﺮت ﻣ اﻧﺪازم .ﺣﻤﺖ ﺣﯿﻤﺎن زاﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﯿﻤﺎن از
ﺑﯿﻦ ﻣ رود«.
۱۵ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟« ۱۶آن ﻫﺎ ﻏﻠﻂ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﮐﻮزه و ﮐﻮزهﮔﺮ را
ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﺎﻧ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ای«.
ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻮر ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻧﻤ ﻓﻬﻤ«.؟
۱۷ﻣﺜﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از ﯾ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺟﻨﻞ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺰار و ﮐﺸﺘﺰار ﺑﻪ ﺟﻨﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد۱۸ .در آن روز ،ﮐﺮﻫﺎ ﮐﻼم
ﮐﺘﺎﺑ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮐﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﯾ
ﻋﻤﺮ در ﺗﺎرﯾ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و

ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۱۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺴﯿﻦ و
ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۲۰ .ﺳﺘﻤﺮان ﻧﺎﺑﻮد
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺷﺮارت ﻣﺤﻮ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺑﯿﻨﺎﻫ را
ﻣﺠﺮم ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺎﻧ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺘﺎران ﻣ ﺷﻮد و ﺣﻖ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻋﺎدل را در ﻣﺤﻤﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد.
۲۲ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را از ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،در ﺑﺎرۀ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﻧ زرد ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۲۳ .وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻧﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۴ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣ داﻧﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﺮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ«.

ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻬﻮدۀ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺼﺮ

۳۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وای ﺑﺤﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ!

آن ﻫﺎ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺠﺰ از ﻣﻦ .ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .آن ﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ روﻧﺪ و از ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻤ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﮥ
ﻗﺪرت او ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۳ .اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮاﺋ
و ﺧﺠﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد۴ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻮﻋﻦ
و ﺣﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ۵ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا از رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺧﺠﻞ و ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻋﻮن ﻫﯿ ﮐﻤ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ«.

۶اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﻮب:
»ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا داراﺋ و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎر
ﮐﺮده از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺷﯿﺮﻫﺎی درﻧﺪه و ﻣﺎرﻫﺎی
ﺳﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻣ ﻣ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺮده
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ۷ ،زﯾﺮا ﮐﻤ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را اژدﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ ﺑﯿﺎره ﻟﻘﺐ داده ام«.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﺮدم
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن در
ﮐﺘﺎﺑ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﯾ ﯾﺎدﮔﺎر اﺑﺪی از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ۹ .زﯾﺮا
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و دروﻏﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۱۰ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﯿﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻮﺋﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .از ﺳﺮ راه ﻣﺎ دور ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺪ راه ﻣﺎ
ﻧﺮدﯾﺪ .دﯾﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ«.
۱۲ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﮐﻼم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺘ ﺷﺪﯾﺪ۱۳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﻮاری ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺧﻨﻪ ای در آن ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه
و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠ ،اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺰودی و
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮوﻣ رﯾﺰد۱۴ .ﺷﺴﺘ آن ﻣﺜﻞ ﮐﻮزه ای ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣ اﻓﺘﺪ و ﻃﻮری ﺗﻪ ﺗﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان از ﺗﻪ ﻫﺎی
آن ﺣﺘ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺗﺶ از ﻣﻨﻘﻞ ﯾﺎ آب از ﺣﻮض ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .آﻧﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و در اﻣﻨﯿﺖ و

آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد «.اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺮدﯾﺪ۱۶ .در ﻋﻮض
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎی ﺗﯿﺰرو ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺮار
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻠ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﻬﺎی
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺗﯿﺰﺗﺮ از اﺳﭙﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ۱۷ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻬﯿﺐِ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ
آن ﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﻣﮔﺮﯾﺰﯾﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﯿﺮق ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﺑﺎﻗ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۸ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ از
ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﺎدل
اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ.

وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺎران
۱۹ای ﻗﻮم ﺳﻬﯿﻮن ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا وﻗﺘ او ﮔﺮﯾﻪ و دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﺘﺎﺑﺪ۲۰ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﮔﺎﻫﺎﻫ دﭼﺎر ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺳﺎزد ،وﻟ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻮد
او ﻣﻌﻠﻢ و راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔ ﻧﻤﮐﻨﺪ و
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ او را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۲۱ .اﮔﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ ،از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺻﺪاﺋ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎن ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :راه اﯾﻦ اﺳﺖ،
از اﯾﻦ راه ﺑﺮوﯾﺪ۲۲ «.آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎی ﻧﺠﺲ و ﮐﺜﯿﻒ دور ﻣ اﻧﺪازﯾﺪ
و از ﺧﻮد دور ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۲۳ﺧﺪا در وﻗﺖ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎران ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺗﺎن در

ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی وﺳﯿ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﭽﺮﻧﺪ۲۴ .ﺧﺮﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﺎن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
را ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک و آذوﻗﻪ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۵ .در آن
روز دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﻫﻤﻪ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ آن ﻫﺎ
ﻓﺮوﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺗﭙﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎی آب
ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۶ .ﻣﻬﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﻧﻮراﻧ ﻣﮔﺮدد و روﺷﻨ
آﻓﺘﺎب ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد .در آن روز ﺧﺪا ﺟﺮاﺣﺎت ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ و زﺧﻤﻬﺎی ﺷﺎن را
ﻣ ﺑﻨﺪد.

ﻣﺠﺎزات آﺷﻮر
۲۷ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد .آﺗﺶ و دود
ﺧﺸﻢ او را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﮐﻠﻤﺎﺗ ﮐﻪ از دﻫﺎن او ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه اﻧﺪ۲۸ .ﻧَﻔَﺲ او ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
آب آن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣ رﺳﺪ .او اﻗﻮام را ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮده ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد و
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ آن ﻫﺎ را ﺧﻨﺜ ﻣﮐﻨﺪ۲۹ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻠﯿﻪ در
ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪس آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﺪ و
دﻟﻬﺎی ﺗﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎز و آواز ﺑﺴﻮی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻪﮔﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ راه ﻣ اﻓﺘﯿﺪ.
۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او را در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪۀ آﺗﺶ و ﻃﻮﻓﺎن و
ﺳﯿﻞ و ژاﻟﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۳۱ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آواز ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺿﺮﺑﮥ ﺧﺸﻢ او
ﻣﺮدم آﺷﻮر ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۳۲ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺠﺎزات ﺷﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ وارد ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ داﯾﺮه و ﭼﻨ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻮﺑ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ۳۳ .ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪن ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ وﺳﯿ و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﻫﯿﺰم ﻓﺮاوان دارد

و ﻧَﻔَﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﻣﺜﻞ درﯾﺎی آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣ ﺳﺎزد.

اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ

۳۱

۱وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم

ﻣﺼﺮ ﻣ روﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﺳﻮاران ﻗﻮی آن ﻫﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻤ ﻧﻤ ﻃﻠﺒﻨﺪ۲ .وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ
آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎورد .او از ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد .او ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ و ﮐﺴﺎﻧ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ۳ .ﻣﺼﺮﯾﺎن اﻧﺴﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺪا؛ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﺟﺴﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ روح .وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات دراز ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﯾﺠﺎ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺷﯿﺮ ،ﺷﺎر ﺧﻮد را
ﻣ درد و ﺑ ﭘﺮوا و ﺑﺪون آﻧﻪ از ﻏﻮﻏﺎ و ﻓﺮﯾﺎد ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ،
ﻣﺼﺮوف ﺧﻮردن ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﻓﺮود ﻣ آﯾﻢ ۵و ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺷﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد در اﻃﺮاف آن ﭘﺮواز ﻣﮐﻨﺪ ،از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده از آن دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣ دﻫﻢ.
۶ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤ را ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ۷ .روزی ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻤ ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺗﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،دور ﻣ اﻧﺪازﯾﺪ۸ .آﻧﺎه آﺷﻮرﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا
ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی اﻧﺴﺎن .آن ﻫﺎ از ﺟﻨ ﻓﺮار
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن اﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس و

وﺣﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﮔﺬارد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنِ ﺷﺎن ﺑﯿﺮق ﺟﻨ را رﻫﺎ
ﮐﺮده ﻣﮔﺮﯾﺰﻧﺪ «.اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣ ﺷﻮد و
آﺗﺶ او ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اورﺷﻠﯿﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدل

۳۲

۱زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ رﺳﺪ و
۲

ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام آن ﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻮی
آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﮥ ﺻﺨﺮۀ ﺑﺰرﮔ در ﯾ زﻣﯿﻦ
ﺑ آب و ﻋﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ۳ .ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺎت و
ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .آن ﻫﺎ دﯾﺮ ﺑ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻓﺼﯿ و روان ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ۵ .در آن زﻣﺎن اﺷﺨﺎص
ﭘﺴﺖ و ﺧﺴﯿﺲ دﯾﺮ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﻧﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۶اﻣﺎ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ و
ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﻠﻂ و ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و آب را از ﺗﺸﻨﺎن درﯾ ﻣ دارد۷ .ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ
ﻧﺎدان اﺳﺖ و از روی ﻧﺎداﻧ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎروا دﺳﺖ ﻣ زﻧﺪ.
ﺑﺎ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺑﺎدی ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد و ﺣﻖ آن ﻫﺎ را
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﺪ۸ .وﻟ اﺷﺨﺎص ﻧﺠﯿﺐ دارای اﻓﺎر ﻧﯿ ﺑﻮده در
ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺠﺎزات و اﺣﯿﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۹ای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ در آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۰ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﺴﺮ
ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،در ﻇﺮف ﯾ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ روز ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا

ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻮر و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود۱۱ .ای زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎل آرام زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ از ﺗﺮس ﺑﻠﺮزﯾﺪ .ﻟﺒﺎس ﺗﺎن را از ﺗﻦ
درآورﯾﺪ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ! ۱۲ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و
ﺗﺎﮐﻬﺎی ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺰودی آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
۱۳ای زﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎد و ﺷﻬﺮ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎن اﺷ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ،
زﯾﺮا در زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻣ روﯾﺪ۱۴ .ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ
ﻣﺘﺮوک و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟ از ﻣﺮدم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪه ﺑﺎﻧ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﮥ ﮔﻮره ﺧﺮﻫﺎ
و ﭼﺮاﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

ﺻﻠ و آراﻣﺶ اﻟﻬ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد
۱۵اﻣﺎ روح ﺧﺪا ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺎه
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدد و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺑﺎر
ﻣ آورﻧﺪ۱۶ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﻧﺼﺎف و در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮔﺮدد
۱۷ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘ و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن آراﻣ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﯿﺸ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۸ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ در ﮐﻤﺎل آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۹ .اﻣﺎ ﺟﻨﻠﻬﺎ ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آب
ﻓﺮاوان ﺑﺮای زراﻋﺖ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﻔﻮظ و ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﺮای
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺎن ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﻋﺎی ﮐﻤ

۳۳

۱وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﻏﺎرﺗﺮان ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﯿﺪ،

اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻏﺎرت ﻧﺸﺪﯾﺪ .ای ﺧﯿﺎﻧﺘﺎران ،ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﻧﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﻪ از ﻏﺎرت ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ،آﻧﺎه

ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻏﺎرت ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ.
۲ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ .ﻫﺮ
ﺻﺒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮو ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و در وﻗﺖ ﺳﺨﺘ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﻣﺎ ﺑﺎش.
۳ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﻠﻬﻠﮥ ﺟﻨ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﻀﻮر ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۴ .داراﺋ و اﻣﻮال دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺜﻞ
زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻮر و ﻣﻠ واﻗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ روﻧﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﺴﻦ او ﻋﺮش ﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ .او
ﺳﻬﯿﻮن را از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزد۶ .ﻓﺮاواﻧ ﻧﺠﺎت،
ﺣﻤﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺗﺮس ﺧﺪا ﮔﻨ
ﺳﻬﯿﻮن اﺳﺖ.
۷ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﺮای ﮐﻤ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻗﺎﺻﺪاﻧ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﺻﻠ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﻣﮔﺮﯾﻨﺪ۸ .ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ
ﺧﺎﻟ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮی در آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎن را
ﺷﺴﺘﻪ و وﻋﺪه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ داده اﻧﺪ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮان
اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۹ .ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﺟﻨﻠﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .وادی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﺎرون ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺎن و ﮐَﺮﻣﻞ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺷﻮم و ﻗﺪرت ﺑﺎزو
و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ۱۱ .ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
ﺑﯿﻬﻮده در ﺳﺮ ﻣ ﭘﺮوراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺗﺎن ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻧَﻔَﺲ ﺧﻮد
ﺗﺎن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ۱۲ .ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﻫﺎ

ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه در آﺗﺶ اﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۳ .ای
ﻣﺮدﻣﺎن دور و ﻧﺰدﯾ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ام ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻦ ﭘ ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
۱۴ﮔﻨﺎﻫﺎران و ﺷﺮﯾﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ از ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧ ﺧﺪا
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« ۱۵آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ اﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﻗﺪم
ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺴ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،از
رﺷﻮت ﺧﻮری دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﻣ رﯾﺰﻧﺪ
ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺪی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ۱۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
آن ﻫﺎ در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺷﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و آب و ﻧﺎن ﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺟﻼل
۱۷ﺑﺎر دﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺷﻮﮐﺖ و زﯾﺒﺎﺋ اش ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺳﯿﻌ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۸ .آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺎﻃﺮۀ روزﻫﺎی
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻬﺮۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﺎﺟﯿﺮان در اﻓﺎر ﺗﺎن
زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺧﺮاج ﺟﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۹اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﺮ روی آن ﻣﺮدم ﻣﻐﺮور را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺟﻨﺒ
ﺣﺮف ﻣ زدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﭘ ﻧﻤ ﺑﺮدﯾﺪ۲۰ .ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن،
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻋﯿﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎه
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﺴﺘﺤﻤ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و
رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﭘﺎره ﻧﻤﮔﺮدد ،ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ۲۱ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل از ﻣﺎ ﻣﺜﻞ درﯾﺎی وﺳﯿﻌ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ
دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﮔﺬارد از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ داور و ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ

و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ۲۳ .رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﺘ دﺷﻤﻦ
ﺳﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﮔﻞ را ﻧﻬﺪارﻧﺪ و
ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺸﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﯾﻢ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻟﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﺼﮥ ﺷﺎن را ﻣ دﻫﯿﻢ۲۴ .از
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ دﯾﺮ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﻢ «.و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪا دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ

۳۴

۱ای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ،ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ

ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ۲زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺧﺸﻤﯿﻦ اﺳﺖ و
ﻟﺸﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ .او آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺤﻮم ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزد۳ .اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ دﻓﻦ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮی ﺑﺪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮن ﺷﺎن از ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﺟﺎری ﻣﮔﺮدد۴ .ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم ﺳﻤﺎوی ﭘﺎﺷﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﺳﻤﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻬﻢ ﻣ ﭘﯿﭽﺪ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺧﺸ
ﺗﺎک و داﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺨﺘﮥ اﻧﺠﯿﺮ ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰﻧﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ادوم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ او واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻓﺮود آورد.
۶ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن رﻧﯿﻦ و ﺑﺎ ﭼﺮﺑ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ
ﺧﻮن ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺑ ﮔﺮدۀ ﻗﻮچ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤ
در ﺷﻬﺮ ﺑﺰره و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم ﺑﻪ راه ﻣ اﻧﺪازد۷ .ﻣﺮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺎوﻫﺎی وﺣﺸ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن از ﺧﻮن
ﺳﯿﺮاب و از ﭼﺮﺑ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﮔﺮدد.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ روزی را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم دﺷﻤﻨﺎن و ﺳﺎﻟ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و

رﻫﺎﺋ ﺳﻬﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ۹ .ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ادوم ﭘﺮ از ﻗﯿﺮ،
ﺧﺎک آن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدد و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮ
ﻣ ﺳﻮزد۱۰ .ﺷﺐ و روز ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮده دود آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﮐﺴ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۱ .ﺷﺎﻫﯿﻨﻬﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
اﺷﻐﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻻﻧﮥ ﺑﻮﻣﻬﺎ و زاﻏﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اراده
ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ادوم را ﻧﺎﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﻨﺪ۱۲ .از اﺷﺮاف آن
ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﺳﺮ ﺑﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﺧﺎر و در ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﺧﺲ و ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻣ روﯾﺪ و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ در آن ﻻﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۴ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮدش ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﻮﻻی
ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و دﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در آﻧﺠﺎ
ﻣ روﻧﺪ۱۵ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮم آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزد ،ﺗﺨﻢ ﻣﮔﺬارد،
ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﻨﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮورش
ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۶ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی آن ﻣﻮﺑﻤﻮ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻫﯿ ﺟﺎﻧﻮری
ﺑﺪون ﺟﻔﺖ ﺧﻮد ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ را ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
و روح او ﻫﻤﻪ را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزد۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را اﻧﺪازه
ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪِ ﻧﺴﻞ در آن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮﺷ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺎن

۳۵

۱ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﺮا از ﮔﻞ ﻣﻮج

ﻣ زﻧﺪ ۲و ﻧﻮای ﺧﻮﺷ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ .دﺷﺖ و دﻣﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺒﺎ ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺰارﻫﺎی ﮐَﺮﻣﻞ و ﺷﺎرون
ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ زﯾﺒﺎﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد۳ .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و
زاﻧﻮان ﻧﺎﺗﻮان و ﻟﺮزﻧﺪه را ﻗﻮی و ﻣﺤﻢ ﺳﺎزﯾﺪ۴ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.
۵آﻧﺎه ﮐﻮرﻫﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺮﻫﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ۶ .ﻟﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮ
ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻨ ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و در ﺻﺤﺮا ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۷رﯾﺰارﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻪ ﺣﻮض آب و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی
آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﺴﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻒ و ﺑﻮرﯾﺎ و ﻧ
ﻣ روﯾﻨﺪ.
۸ﺷﺎﻫﺮاﻫ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺮا »ﺟﺎدۀ ﻣﻘﺪس« ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎران
ﻫﺮﮔﺰ از آن راه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا
در آن راه ﻗﺪم ﻣ زﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در آن راه ﺑﺮود ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻫﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﻤ ﺷﻮد۹ .در آﻧﺠﺎ اﺛﺮی از ﺷﯿﺮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿ
ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ای از آن راه ﻧﻤ رود .ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺎن در آن ﺳﻔﺮ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪا رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﺎدی
و ﺳﺮور اﺑﺪی و ﺳﺮﺧﻮش از آن راه ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷ و
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺟﺎوداﻧ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﮥ ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ رود.

ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۳ :۱۸ـ ۲۷؛ دوم ﺗﻮارﯾ ۱ :۳۲ ـ (۱۹

۳۶

۱در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر

ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد۲ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرﮔ از
ﻻﮐﯿﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود .او در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﭽﮥ
ﺣﻮض ﺑﺎﻻﺋ ،واﻗ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﻫﺮاه »ﻣﺰرﻋﮥ رﺧﺘﺸﻮﯾﻬﺎ« اردو زد.
۳اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﻧﺎﻇﻢ درﺑﺎر ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﺷﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸ و ﯾﻮآخ ،ﭘﺴﺮ
آﺳﺎف ،ﺧﺒﺮﻧﺎر ،ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻨﺪ۴ .ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای آﺷﻮر ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﺷﻮر را ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ :ﺗﻮ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﻟ؟ ۵آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺸ و ﺧﺎﻟ ﻗﺪرت و ﻣﻬﺎرت ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ؟ ﺑﻪ
ﻫﻮای ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻣﮐﻨ؟ ۶اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﺘ ﻫﺴﺘ ،ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﻋﺼﺎی ﻧَ ﺷﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﺗﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺮوح ﻣ ﺳﺎزد .اﺗﺎء ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارد۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ ادﻋﺎ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﺗﯿﻪﮔﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ او را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﺳﻮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮاده و ﺳﻮار ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﺎدﻣﯿﻦ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ۱۰ .ﺑﺮﻋﻼوه،
ﻣﻦ ﺑﺪون اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ،ﺑﻠﻪ او ﺧﻮدش ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ«.

۱۱اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺰﺑﺎن اراﻣ ﺣﺮف
ﺑﺰن ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ .ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ،زﯾﺮا
ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ۱۲ «.اﻣﺎ رﺑﺸﺎﻗ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺗﺎن و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺋﯿﻢ؟ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ادرار ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ«.
۱۳آﻧﺎه رﺑﺸﺎﻗ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﺷﻮر ﮔﻮش
دﻫﯿﺪ! ۱۴ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ .او ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ۱۵ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﻧﻤ اﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ۱۶ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او
ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠ ﮐﻨﯿﺪ از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﺋﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﺎه ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ از ﺗﺎک ﺗﺎن اﻧﻮر
ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و از اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ و از ﭼﺸﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ۱۷ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎن ﭘﺮ از
ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ،ﻧﺎن و ﺗﺎﮐﻬﺎی اﻧﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺒﺮم۱۸ .ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ .آﯾﺎ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺪاﯾﺎنِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﭼﻨ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ ۱۹ﺧﺪاﯾﺎنِ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻤﺎت ،اَرﻓﺎد و ﺳﻔﺮاﯾﻢ
ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺮه را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ۲۰ﮐﺪاﻣﯿ از
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را از ﭼﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ آزاد
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟«
۲۱ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ

ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را رﺑﺸﺎﻗ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۹ـ (۷

۳۷

۱ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره

ﮐﺮد ،ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﻧﺎﻇﻢ

درﺑﺎر ،ﺷﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸ و ﮐﺎﻫﻨﺎن رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﭘﯿﺶ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺑﺮوﻧﺪ ۳و ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوز روز ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿ زﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ زاﯾﻤﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت زاﺋﯿﺪن را ﻧﺪارد۴ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ رﺑﺸﺎﻗ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای
زﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﻮد و او را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺮدم ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ«.
۵وﻗﺘ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﯿﺶ اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ۶ ،اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ آﻗﺎی ﺗﺎن ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﻧﺎﺳﺰاﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ زد ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۷ .ﺧﻮدم ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ«.

آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺎز ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۸ :۱۹ـ (۱۹

۸ﺳﺮدار آﺷﻮری ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از

ﻻﮐﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۹ ،زﯾﺮا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻗَﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ او آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»۱۰آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ داری اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﺣﺮفِ او را ﻧﺨﻮری.
۱۱ﺧﻮدت ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ
را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑ؟ ۱۲آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻮزان ،ﺣﺎران ،رِزِف و ﺧﺪای ﻣﺮدم ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪران ﻣﻦ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﻫﺎ
را ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ ۱۳آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻤﺎت ،اَرﻓﺎد ،ﺳﻔﺮاﯾﻢ،
ﻫﯿﻨ و ﻋﻮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟«
۱۴ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻪ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺖ و آﻧﺮا در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮد.
۱۵و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد»۱۶ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ای ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﯾﺘﺎ و ﺧﺪای
ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪی.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ و
ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ .او ﭘﯿﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺪای
زﻧﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ۱۸ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮری ﺗﻤﺎم آن
اﻗﻮام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮده ۱۹و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن
را در آﺗﺶ اﻓﻨﺪه اﻧﺪ .ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از
ﭼﻮب و ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ۲۰ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﺘﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘ«.

ﭘﯿﺎم اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۰ :۱۹ـ (۳۷

۲۱ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻋﺎﯾﺖ را در ﻣﻮرد
ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪم۲۲ .ﺟﻮاب ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ :دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻨﺪد و دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﺪ۲۳ .آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘ و ﺑﻪ روی ﭼﻪ
ﮐﺴ آوازت را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی؟ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ۲۴ﺗﻮ
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺖ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ای،
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو و ﺻﻨﻮﺑﺮ آﻧﺮا ﻗﻄ ﮐﺮده ای و ﺑﻪ
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﻠﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای۲۵ .ﺗﻮ ﻻف ﻣ زﻧ ﮐﻪ
ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻨﺪه ای و آب آن ﻫﺎ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ای و ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺖ درﯾﺎﻫﺎی
ﻣﺼﺮ را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۶آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﻣﻘﺪر ﮐﺮده
ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ را
ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﺋ؟ ۲۷ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ
ﺻﺤﺮا و ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﻧﻮرس ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﻌﺎع ﺳﻮزان آﻓﺘﺎب ﭘﯿﺶ از
ﻧﻤﻮ ﮐﺮدن ﺧﺸ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺣﺸﺘﺰده و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪﻧﺪ.
۲۸ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺧﻮل و ﺧﺮوج ﺗﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘ۲۹ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺸﻢ و
ﻏﺮورت ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﻨ ﺗﻮ ﻣﻬﺎر و در دﻫﺎن ﺗﻮ ﻟﺎم ﻣﮔﺬارم و ﺗﺮا از
راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه ای ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ«.

۳۰ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺛﺒﻮت وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث اﯾﻨﺴﺖ:
اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻏﻠﮥ ﺧﻮدرو ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ .در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﮐﺎرﯾﺪ و درو ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮس ﻧﻤﻮده از ﻣﯿﻮۀ آن
ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ۳۱ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا دوﺑﺎره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و در ﺑﺎﻻ ﺛﻤﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ۳۲ ،زﯾﺮا ﺑﻘﯿﻪ ای از
اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﺎران از ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻏﯿﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۳۳ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
وارد ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺣﺘ ﯾ ﺗﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭽﯿ
از ﻋﺴﺎﮐﺮ او ﺳﭙﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ و ﻫﯿ
ﺳﻨﺮی ﺑﻪ دور ﺷﻬﺮ آﺑﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد۳۴ .از ﻫﻤﺎن راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد .ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد.
۳۵زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ام ،داود از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع
ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ««.

ﺷﺴﺖ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ و ﻣﺮگ او
۳۶آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﺴﺎﮐﺮ
آﺷﻮری را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮدای آن روز اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۳۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮد و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﻧﯿﻨﻮا ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ۳۸ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ اَدرﻣﻠ و
ﺷﺮازِر او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و
ﯾ ﭘﺴﺮ دﯾﺮ او آﺳﺮﺣﺪون ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﻔﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۰ـ ۱۱؛ دوم ﺗﻮارﯾ ۲۴ :۳۲ ـ (۲۶

۳۸

۱در آن روزﻫﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮدن

ﺑﻮد .اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺑﻪ دﯾﺪن او آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺳﺮ ﺑﺮاه ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﻪ زودی
ﻣ ﻣﯿﺮی و از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﻧﻤ ﯾﺎﺑ۲ «.آﻧﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ رو ﺑﻄﺮف
دﯾﻮار ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ»۳ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﯿﺎد آور
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ وﻓﺎداری و دل ﺻﺎف در راه ﺗﻮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ام و اﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺗﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
۴ﺑﺎر دﯾﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺷﻌﯿﺎ وﺣ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۵ :ﺑﺮو
ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪت داود ،دﻋﺎﯾﺖ را
ﺷﻨﯿﺪ و اﺷﻬﺎﺋ را ﮐﻪ رﯾﺨﺘ دﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮت ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ۶ .ﺗﺮا از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣ رﻫﺎﻧﺪ و از
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ«.
۷اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺛﺒﻮت اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪه را داده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﺪ ۸ﮐﻪ او ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب را ﺑﺮ زﯾﻨﮥ آﺣﺎز ده
ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ «.ﭘﺲ ﺳﺎﯾﮥ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ده ﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ده ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۹ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را ﺳﺮود:
»۱۰ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ روم و از ﺑﻘﯿﮥ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮم ﻣﺤﺮوم ﻣ ﺷﻮم.
۱۱ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد

و در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن روی اﻧﺴﺎﻧ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ.
۱۲ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﮥ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﻤ ﻣﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﮐﻪ از
دﺳﺘﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ ﺑﺮﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،رﺷﺘﮥ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﻗﻄ ﻣﮔﺮدد و
زﻧﺪﮔ ام ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
۱۳ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ ﺷﯿﺮی اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﻣ ﺷﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒ ﺑﺮای
ﮐﻤ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺪﮔ
ام ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﺪ.
۱۴آوازم ﺑﺴﺨﺘ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻢ و
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺸﻠﻢ را ﺣﻞ ﮐﻦ و در ﭘﻨﺎه
ﺧﻮد ﻧﺎﻫﻢ دار!
۱۵اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﺎره دارم؟ زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺨﺘ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ام ،ﺧﻮاب از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ ﺻﺤﺘﻢ را اﻋﺎده ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
دوﺑﺎره ﻋﻄﺎ ﮐﻦ.
۱۷ﻣ داﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ام ﺑﻪ ﻧﻔ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮدی ،ﻣﺮا از ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت دادی و از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪی.
۱۸ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا آن ﻫﺎ دﯾﺮ اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ وﻓﺎداری ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۱۹ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ از ﺗﻮ ﺷﺮﮔﺰارﻧﺪ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﺮا ﺳﭙﺎس

ﻣﮔﻮﯾﻢ .ﭘﺪران ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر وﻓﺎدار
ﻫﺴﺘ.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺮودﻫﺎی ﺳﭙﺎﺳﺰاری را در
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ«.
۲۱اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﯿﺮد و آﻧﺮا
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﺮ دﻣﻞ ﺑﺬارد و آﻧﺎه ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۲۲ .ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻋﻼﻣﺘ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮوم ﭼﯿﺴﺖ؟«

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻠ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۲ :۲۰ـ (۱۹

۳۹

۱در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺮدوک ﺑﻠﺪان )ﭘﺴﺮ ﺑﻠﺪان( ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻔﻪ ای ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲ .ﺣﺰﻗﯿﺎ
از آن ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﺷﺎﯾﺎﻧ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺮد و
ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ،و روﻏﻨﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرش ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را از آن ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮد۳ .آﻧﺎه
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮدان ﭼﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ و
از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد» :آن ﻫﺎ از ﯾ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ،از ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ۴ «.اﺷﻌﯿﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد» :آن ﻫﺎ در ﻗﺼﺮ
ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﻣﻦ و در
ﺧﺰاﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم«.
۵آﻧﺎه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮش ﺑﺪه

ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۶ :روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺼﺮت داری و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد و ﻫﯿ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۷ .ﺑﻌﻀ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و از آن ﻫﺎ در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا ﮐﺎر
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۸ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﯿﻮ و ﺑﺠﺎ
اﺳﺖ«.

ﺳﺨﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ

۴۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا
۲

ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را دﻟﺮم ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ رﻧﺠﻬﺎی ﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ام و آن ﻫﺎ را
دو ﭼﻨﺪِ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺟﺰا داده ام«.
۳ﺻﺪاﺋ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ» :راﻫ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و راه ﺧﺪای ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا ﺻﺎف ﺳﺎزﯾﺪ۴ .دره ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
و ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .راﻫﻬﺎی ﮐ را راﺳﺖ ﺳﺎزﯾﺪ و
ﺟﺎﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ آﺷﺎر ﻣ ﺷﻮد و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﺠﺎ آﻧﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ«.
۶ﺻﺪا ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮ!« ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﻪ
ﺑﻮﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺒﺎﺋ
آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﮔﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ۷ .وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
ﮔﯿﺎه ﺧﺸ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻠ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.
۸ﮔﯿﺎه ﺧﺸ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪای ﻣﺎ اﺑﺪی و

ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ«.
۹ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮو .از آﻧﺠﺎ ﻣﮋده ﺑﺪه و ای اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﮋده ات را ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻦ! ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻮ» :ﺧﺪای ﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ۱۰ «.ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ۱۱ .او ﻣﺜﻞ ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را
ﻣ ﭼﺮاﻧﺪ ،ﺑﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺎدرﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺧﺪای ﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۲آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﻫﺎی اوﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﺑِﻠﺴﺖ ﺧﻮد اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎک زﻣﯿﻦ را در ﻗﭙﺎن ﺑﺮﯾﺰد ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را در ﺗﺮازو وزن
ﮐﻨﺪ؟ ۱۳آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور و
ﻣﻌﻠﻢ او ﺑﺎﺷﺪ؟ ۱۴آﯾﺎ ﺧﺪا از ﮐﺴ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
داﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﯾﺎ راه راﺳﺘ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﻬﻢ و ﺣﻤﺖ را ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ؟
۱۵ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮۀ آب در ﺳﻄﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺒﺎر در ﺗﺮازو ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدِ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻫﻮا
ﺑﺮ ﻣ دارد۱۶ .ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﻨﻠﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﻫﯿﺰم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۱۷

ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ او ﻫﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر

ﻣ آﯾﻨﺪ.
۱۸ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮان ﺧﺪا را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﭼﻮﻧﻪ او را

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد؟ ۱۹آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان او را ﺑﺎ ﯾ ﺑﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﺑﺘ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ و زرﮔﺮ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﻧﻘﺮه ای
ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ؟ ۲۰ﺷﺨﺼ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺖ درﺧﺘ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮب آن ﺑﺎ دوام ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﺮ
ﻣﺎﻫﺮی ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ از آن ،ﯾ ﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺎ
ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
۲۱آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ۲۲ﺧﺪا
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن در ﻧﻈﺮ او ﻣﺜﻞ ﻣﻠ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .او آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ای ﭘﻬﻦ ﻣﮐﻨﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ ﻣ ﺳﺎزد۲۳ .رﻫﺒﺮان ﻣﻘﺘﺪر را از ﻫﺴﺘ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﻤﻔﺮﻣﺎﯾﺎن روی زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد ۲۴آن ﻫﺎ ﺗﺎزه
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز رﯾﺸﻪ ﻧﺪواﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣ دﻣﺪ و آن ﻫﺎ
را ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۵ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ۲۶ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ؟ ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺎم ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﯿﺮوی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺪام آن ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد.
۲۷ﭘﺲ ای ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺮا ﻓﺮ ﻣﮐﻨ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﻣﮔﻮﺋ:
»ﺧﺪا از رﻧﺠﻬﺎی ﻣﻦ ﺑ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارد؟«
۲۸آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺑﺪی و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺗﻤﺎم
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .او ﻫﺮﮔﺰ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻫﯿ ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺎر او ﭘ ﺑﺮد۲۹ .او ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﺪ

و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺪرت ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ۳۰ .ﺣﺘ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﻻوران از ﭘﺎ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۳۱ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﺑﺎل
ﻣﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .ﻣ دوﻧﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،راه ﻣ روﻧﺪ و از ﭘﺎ
ﻧﻤ اﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﺪدﮔﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۴۱

۱ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش

ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﺑﺬارﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺮف

ﺑﺰﻧﻨﺪ و دﻋﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ
رأی ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﮐﯿﺴﺖ.
۲

ﭼﻪ ﮐﺴ آن ﻣﺮد ﻓﺎﺗ را از ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ

ﻣ رود ،ﻣﺮدم را ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺳﺎزد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔَﺮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ رﯾﺰد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد
ﭼﻮن ﭘﺮِﮐﺎه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد۳ .آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﻫﺎی دور ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
آن ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑ ﺧﻄﺮ ﭘﯿﺶ ﻣ رود۴ .ﭼﻪ
ﮐﺴ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺴﻞ
اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ازﻟ و
اﺑﺪی ﻫﺴﺘﻢ.
۵ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی دوردﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ،
از ﺗﺮس ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﺪه آﻣﺪﻧﺪ۶ .ﯾﺪﯾﺮ را
ﮐﻤ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۷ .ﻧﺠﺎر و زرﮔﺮ و آﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺰای ﺑﺖ را ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﯿ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.

۸اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ،و ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ و
ذُرﯾﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ۹ ،ﻣﻦ ﺗﺮا از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﺮﮐﺖ
ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۰ «.ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎش ،ﭼﻮن ﻣﻦ
ﺧﺪای ﺗﻮ ام .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و ﮐﻤﺖ ﻣﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺠﺎﺗﺖ ﻣ دﻫﻢ.
۱۱ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮ اﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۲ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨ و دﻋﻮا دارﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و دﯾﺮ روی ﺷﺎن را
ﻧﻤ ﺑﯿﻨ۱۳ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ را ﻣﮔﯿﺮم و
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻧﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼ
و ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘ ،وﻟ ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ،ﻣﺪدﮔﺎر ﺗﻮ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ۱۵ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﯾ
ﺧﺮﻣﻦﮐﻮب ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺰ و ﻧﻮ ﻣ ﺳﺎزم ،ﺗﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺧُﺮد و
ﻫﻤﻮار ﮐﻨ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﭘﺎﺷﺎن ﺳﺎزی۱۶ .ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻮا
ﻣ اﻓﺸﺎﻧ و ﺑﺎد آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد .آﻧﺎه از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮی و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨ.
۱۷وﻗﺘ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آب ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و
زﺑﺎن ﺷﺎن از ﺗﺸﻨ ﺧﺸ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،دﻋﺎی
ﺷﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ .ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ و آن ﻫﺎ را ﺗﺮک
ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۸ .ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺧﺸ ﺑﺮای آن ﻫﺎ رودﻫﺎ را ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم،
در ﻣﯿﺎن دره ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﺣﻮض
آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﺸ را ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎر ﻣ ﺳﺎزم.

۱۹

در

ﺑﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو آزاد ،اﮐﺎﺳ و زﯾﺘﻮن و در ﺻﺤﺮا ﺷﻤﺸﺎد،
ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر ﻣ روﯾﺎﻧﻢ۲۰ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﺮ
و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ
را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«.

ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﺪ
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺬارﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام
دﯾﺮ دﻋﻮای ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ﻗﻮی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دارﻧﺪ.
۲۲ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،و از آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻫﻤﮥ
اﯾﻨﻬﺎ رخ ﻣ دﻫﻨﺪ۲۳ .ﺑﻠ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ و
وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ۲۴ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺎری ﮐﺮده
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای ﻣﮐﻨﺪ.
۲۵ﻣﻦ ﺷﺨﺼ را از ﺷﺮق اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام .او از ﺷﻤﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻨﺎم ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﮐﻮزهﮔﺮ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﺪ۲۶ .آﯾﺎ ﮐﺴ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت رخ
ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺣﺮﻓ ﻧﺰده و ﭼﯿﺰی را اﻋﻼم ﻧﺮده و ﮐﺴ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه
اﺳﺖ۲۷ .ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺧﺒﺮ آوردم و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﮋده دﻫﻨﺪه ای ﺑﺨﺸﯿﺪم۲۸ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﻮره ای داده ﺑﺘﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ۲۹ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺑﺘﻬﺎی ﺑ ﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﺳﺖ ﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻧﻤ آﯾﺪ و
اﺟﺴﺎم ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺪ.

ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ

۴۲

۱اﯾﻨﺴﺖ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ .او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ

اﺳﺖ و از او ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿ ﻫﺴﺘﻢ .او را از روح ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده ام
ﺗﺎ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎورد۲ .او ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤ زﻧﺪ
و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ و در ﺟﺎده ﻫﺎ آوازش ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.
۳ﻧَ ﺧﻢ ﺷﺪه را ﻧﻤ ﺷﻨﺪ و ﺷﻌﻠﮥ ﺿﻌﯿﻒ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤ ﺳﺎزد .او
ﻋﺪاﻟﺖ داﯾﻤ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ۴ .ﻣﺄﯾﻮس و دﻟﺴﺮد ﻧﻤ ﺷﻮد و
ﻋﺪاﻟﺖ را در روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺳﺎزد و ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوردﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ«.
۵ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﭘﻬﻦ ﮐﺮد ،زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﺮوی آن
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،روح و ﺣﯿﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۶ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺮا ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻗﺪرت داده ام ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزی و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم و ﺗﺮا ﻧﻮر و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ
ﻣ ﺳﺎزم۷ .ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮرﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﮐﻨ ،ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ را از
زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﻨ و ﺗﺎرﯾ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫ.
۸ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .از ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿ
ﮐﺴ ﻧﻤ دﻫﻢ و ﺑﺘﻬﺎ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺷﺮﯾ ﻧﻤﮐﻨﻢ۹ .آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ از وﻗﺎﯾ ﺗﺎزه و ﻧَﻮ،
ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﻢ«.

ﺳﺮود ﺳﺘﺎﯾﺶ
۱۰ای ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ و ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از اﻗﺼﺎی

زﻣﯿﻦ در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ای ﺑﺤﺮ و ای ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،او را
ﺑﺴﺘﺎﺋﯿﺪ۱۱ .ﺻﺤﺮا و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪار و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟ از
ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺳﺮ دﻫﻨﺪ۱۲ .ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﺴﺘﺎﯾﻨﺪ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺎوری ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد وﻋﺪۀ ﮐﻤ ﻣ دﻫﺪ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﯾ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪم و از
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ زﻧ ﮐﻪ در وﻗﺖ زاﯾﻤﺎن
درد ﻣﮐﺸﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورم۱۵ .ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﻮار ﻣﮐﻨﻢ،
ﻧﺒﺎﺗﺎت را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم ،درﯾﺎﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎ را ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزم.
۱۶ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ راﻫ ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘ ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،رﻫﺒﺮی ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺗﺎرﯾ ای ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﺎن را ﺑﻪ
روﺷﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .راﻫﻬﺎی ﮐ آن ﻫﺎ را راﺳﺖ ﻣ ﺳﺎزم .ﻣﻦ ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﻮده آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۷ .آﻧﻬﺎﺋ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و
آن ﻫﺎ را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﮔﯿﺮد
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻣﺮدم ﮐﺮ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ای ﮐﻮرﻫﺎ
ﺑﻨﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ۱۹ﻫﯿ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿ
ﺷﺨﺼ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ۲۰ .ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ،اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﺮدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ،

ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد«.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋ اﯾﺸﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ۲۲ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮدﻧﺪ،
ﻟﻬﺬا ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟ ﮐﺴ ﺑﻪ داد ﺷﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺎراج ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
۲۳آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺪ ﺑﯿﺮد؟ ۲۴ﭼﻪ ﮐﺴ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎرت و
ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎراج ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدﻧﺪ ،در راه او ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از اﺣﺎم او ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؟
۲۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺎن و ﺿﺮر
ﺟﻨ را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻋﺒﺮت ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.

وﻋﺪۀ ﻧﺠﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ

۴۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب و ﺻﺎﻧ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺪﯾﻪ دادم .ﻣﻦ ﺗﺮا
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ام و ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ۲ .وﻗﺘ از آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺬری ،ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از درﯾﺎﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨ،
از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺗﺖ ﻣ دﻫﻢ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻗﺪم ﺑﺬاری،
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮا ﻧﻤ ﺳﻮزاﻧﺪ۳ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺣﺒﺸﻪ و ﺳﺒﺎ را ﻓﺪای آزادی ﺗﻮ
ﻣ ﺳﺎزم۴ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮاﻣ و ﻣﺤﺘﺮم و ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن
اﻗﻮام را ﻓﺪای ﺗﻮ ﻣﮐﻨﻢ۵ .ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ ۶و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ۷ .ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﺼﻮر
ﻧﻤﻮده ام«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮاه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
۸آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻮش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ! ۹ﻫﻤﮥ اﻗﻮام را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﮐﺪاﻣﯿ
از آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت را ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
و ﮔﻮاﻫ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﺎﻫﺪان و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای ﯾﺘﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۱۱ .ﻣﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و
ﺑﺠﺰ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ۱۲ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪای دﯾﺮی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ
دادم و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺪم۱۳ .ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﺋ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺷﻮد«.

ﻓﺮار از ﺑﺎﺑﻞ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﺸﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ

ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺠﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد۱۵ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻟﻖ و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ«.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راﻫ در ﺑﺤﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد و آب ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
زد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۱۷ :ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎ و
اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ در اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﺤﺮ ﻏﺮق
ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮاغ ﺣﯿﺎت ﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد»۱۸ «.ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ۱۹ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ای ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورم ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣ رﺳﺪ و ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻫ ﺑﺎز
ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﻬﺮﻫﺎﺋ را در آن ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم۲۰ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ،
ﺷﻐﺎﻻن و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ را ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﺮا ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد۲۱ ،ﯾﻌﻨ ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه ام ،آب ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻨﺎۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۲اﻣﺎ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی و ﻣﺮا ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪی۲۳ .ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻧﯿﺎوردی و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﯾﺖ
ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻧﺮدی .ﻣﻦ ﺑﺰور از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎوری
و ﯾﺎ ﺑﺎ دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺎری ﺑﺮ دوﺷﺖ ﺑﻨﻬﻢ۲۴ .ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻧﺨﺮﯾﺪی و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﺮﺑ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮﺷﻨﻮدم ﻧﺮدی ،وﻟ
ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﺑﺘﻨ آوردی.
۲۵ﻣﻦ آن ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺮا ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورم۲۶ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮاﺋ داری ،ﺑﯿﺎ آﻧﺮا اراﺋﻪ

ﮐﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻫﺴﺘ۲۷ .اوﻟﯿﻦ اﺟﺪاد ﺗﻮ ﺧﻄﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و رﻫﺒﺮاﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ۲۸ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺖ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدم و رﺳﻮا
ﻧﻤﻮدم«.

ﺧﺪا اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ

۴۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﮔﻮش ﺑﺪه! ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر
ﭘﺮورش دادم و ﮐﻤ ﮐﺮدم .ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺗﻮ ﻗﻮم ﻋﺰﯾﺰ و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺗﺮس را ﺑﻪ دﻟﺖ راه ﻣﺪه۳ ،زﯾﺮا ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ
را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﻢ و در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺧﺸ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب را ﺟﺎری
ﻣ ﺳﺎزم .روح ﺧﻮد را ﺑﺮ اوﻻده ات ﻣ رﯾﺰم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﮐﻨﻢ۴ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰه ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺷﺪه و
درﺧﺘﺎنِ ﺑﯿﺪِ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ۵ .ﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ «.دﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﯾﺎد
ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﺧﻮد
را اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اول و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ۷و ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺮده ام ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﺪ؟ ۸ﻧﺘﺮس و ﻫﺮاس ﻧﻦ! آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی ﻫﺴﺖ؟ ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺻﺨﺮۀ

دﯾﺮی و ﺧﺪای دﯾﺮی را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ
۹آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ دل ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣ ﻓﻬﻤﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﺋ ﻣ ﺳﺎزد ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد
و ﭼﻪ ﮐﻤ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ؟ ۱۱ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﺠﻞ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺬارﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
۱۲آﻫﻨﺮ آﻫﻦ را از ﮐﻮره ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺑﺰار و ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﻪ
آن ﺷﻞ ﻣ دﻫﺪ .در وﻗﺖ ﮐﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻗﻮت ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و از ﺗﺸﻨ از ﺣﺎل ﻣ رود۱۳ .ﻧﺠﺎر ﺗﻪ ﭼﻮﺑ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا اﻧﺪازه ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺻﻮرﺗ را ﻣﮐﺸﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﻧﺪه و
ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺘ ﺑﻪ ﺷﻞ و زﯾﺒﺎﺋ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺳﺎزد و آﻧﺮا در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣ دﻫﺪ۱۴ .درﺧﺖ ﺳﺮو ﯾﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮط را از ﺟﻨﻞ ﻗﻄ
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد از ﭼﻮب آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎ درﺧﺖ
ﺷﻤﺸﺎد را ﻣﮐﺎرد ﺗﺎ در زﯾﺮ ﺑﺎران ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ۱۵ .ﻗﺴﻤﺘ از ﭼﻮب
درﺧﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﺑﺤﯿﺚ ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﺑﺮای
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮد .از ﯾ ﺣﺼﮥ آن ﺧﺪاﺋ ﻣ ﺳﺎزد و آﻧﺮا
ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﻮب ﺑﺘ ﻣ ﺗﺮاﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه
ﻣﮐﻨﺪ۱۶ .ﯾ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮب را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﮔﻮﺷﺖ را
ﮐﺒﺎب ﻣﮐﻨﺪ ،ﻏﺬا ﻣ ﭘﺰد و ﺷﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزد .ﯾ
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ آﻧﺮا آﺗﺶ ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :واه
واه ،ﮔﺮﻣ آﺗﺶ را ﺣﺲ ﻣﮐﻨﻢ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﺮم ﺷﺪم!« ۱۷از

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﺋ ﻣ ﺳﺎزد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮده آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ آن دﻋﺎ ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺧﺪای
ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه!«
۱۸آن ﻣﺮدم ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن و ﺿﻤﯿﺮ ﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ درک ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۹ .ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻧﯿﻢ ﭼﻮب را آﺗﺶ
ﮐﺮدم و ﺑﺎﻻی آن ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻢ و ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺒﺎب ﮐﺮدم و ﺧﻮردم .ﺣﺎﻻ
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺖ ﺑﺴﺎزم و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾ ﺗﻪ ﭼﻮب ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ؟« ۲۰ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﻓﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اش او را
ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖِ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ
»۲۱ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .ﻣﻦ ﺗﺮا
آﻓﺮﯾﺪه ام و ﻫﯿﭽﺎه ﺗﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۲ .ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی
ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد ،ﭘﺎک ﮐﺮده ام و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و
دﻣﮥ ﺻﺒﺤﺎﻫ زدوده ام .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻬﺎی آزادی
ﺗﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام۲۳ «.ای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ! ای
اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﺮآورﯾﺪ! ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺟﻨﻠﻬﺎ و ﻫﻤﻪ
درﺧﺘﺎن ،ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﻼل
و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮورش داد،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ

ﺗﻨﻬﺎﺋ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و زﻣﯿﻦ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدم۲۵ .ﻣﻦ آن ﺧﺪاﺋ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم دروﻏﻮﯾﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺸﻮﺋ رﻣﺎﻻن را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزم .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﻤﺎن را ﺗﺬﯾﺐ ﻣﮐﻨﻢ و ﺣﻤﺖ ﺷﺎن
را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۲۶ .اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
اورﺷﻠﯿﻢ دوﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺎر دﯾﺮ آﺑﺎد
ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺮاﺑ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۷ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺸ ﮔﺮدد ،ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در آن
ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ،ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزم۲۸ .در ﺑﺎرۀ ﮐﻮروش ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،ﺑﺠﺎ ﻣ آورد .او
اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا ﻣ ﻧﻬﺪ«.

ﮐﻮروش آﻟﮥ دﺳﺖ ﺧﺪا

۴۵

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮروش را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻗﺪرت و

ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را از
ﺗﺨﺖ ﺷﺎن ﺳﺮﻧﻮن ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺶ
ﻣﮔﺸﺎﯾﺪ و دﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮروش ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ روم و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻫﻤﻮار ﻣﮐﻨﻢ ،دروازه ﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺠ را ﻣ ﺷﻨﻢ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی آﻫﻨ را ﻣ ﺑﺮم۳ .ﮔﻨﺠﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در
ﺟﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾ ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺪ و ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺑﺪان ﮐﻪ
ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ۴ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ،
ﯾﻌﻘﻮب و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﺋ .ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﻣﺮا
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪم.
۵ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در

ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت ﻣ دﻫﻢ ۶ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارم۷ .ﻣﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾ
ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮﺑ و ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣ رﺳﺎﻧﻢ و ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۸ .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 ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺎرﯾ
۹وای ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﻣ ﺟﻨ .آﯾﺎ ﮐﻮزه ﺑﺎ
ﺻﺎﻧ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ
ﻣ ﺳﺎزی؟« ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻣﻬﺎرت ﻧﺪاری؟« ۱۰وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردﯾﺪ؟«
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴ ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر آﯾﻨﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از ﻣﻦ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ۱۲ .ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن
آﻓﺮﯾﺪم .دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۳ .ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻢ و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻣﺰد ﯾﺎ ﭘﺎداش ﺷﻬﺮ ﻣﺮا
آﺑﺎد ﮐﻨﺪ و ﻗﻮم اﺳﯿﺮ ﻣﺮا آزاد ﺳﺎزد «.ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ را
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺛﺮوت ﻣﺼﺮ و ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرۀ ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و ﻣﺮدم ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺒﺎ ﻏﻼم ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ زاﻧﻮ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او ﺧﺪاﺋ ﻧﯿﺴﺖ««.

۱۵ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ،ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨ۱۶ .ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۷ .اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﺟﺎوداﻧ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﺮاﻓﻨﺪه و رﺳﻮا
ﻧﻤ ﺷﻮد.
۱۸ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻮﺟﻮد آورد و اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،دﻧﯿﺎ را
ﺑ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی
ﻧﯿﺴﺖ۱۹ .ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ و ﮐﻼم ﻣﻦ واﺿ و روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اوﻻده ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪۀ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺪاده ام .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ
و راﺳﺘ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ«.

ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ
»۲۰ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻗﻮام ﮐﻪ در ﺟﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻧﺰدﯾ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ .آن ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﭼﻮﺑ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت داده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ،دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۱ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﻮای ﺗﺎن را اراﺋﻪ
دارﯾﺪ .ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ
ﺧﺪای دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ را از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﻮﺋ
ﮐﺮده ﺑﻮدم.
۲۲ﭘﺲ ای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪاﯾ دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

۲۳

ﻣﻦ ﺑﻪ ذات

ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ام و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ام و ﻫﺮﮔﺰ از
ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮﺋ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻢ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ

زﺑﺎﻧ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرد.
۲۴ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدد.
۲۵ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و او را ﺟﻼل
ﻣ دﻫﻨﺪ«.

ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ

۴۶

»۱ﺑِﻞ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺒﻮ ﺧﻤﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮ

دوش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺴﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻤﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺘﻬﺎی
ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
۳ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردم و از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده ام ۴و ﺗﺎ دوران ﭘﯿﺮی و ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ام و از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﻣﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮم و ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ.
۵ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺮا ﺷﺒﯿﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟ ۶آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه دارﻧﺪ ،زرﮔﺮ را اﺟﯿﺮ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﺪاﺋ ﺑﺴﺎزد و آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و
۷

آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .آن ﺑﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و
از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﯿﺶ آن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ،

ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻞ او را رﻓ ﺳﺎزد.
۸ای ﮔﻨﺎﻫﺎران ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ۹و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارم۱۰ .ﮐﺎرﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادم،
ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻧﻤﻮدم .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را اراده ﮐﺮدم ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﺪ.
۱۱ﺷﺨﺼ را از ﻣﺸﺮق ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﺮﻧﺪۀ ﺷﺎری
ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ و اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ
ﻣ آورد۱۲ .ای ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﺠﻮج و ﺧﯿﺮه ﺳﺮ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰودی
آزاد ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ۱۳ﻣﻦ زﻣﺎن آزادی ﺷﻤﺎ را
ﻧﺰدﯾ ﻣ آورم و در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﺳﻬﯿﻮن را
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺳﺎزم«.

ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ

۴۷

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺑﺎﺑﻞ ،از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮ و ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ روی ﺧﺎک ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ دﯾﺮ آن دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ زﯾﺒﺎ و

ﻟﻄﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘ۲ .ﺣﺎﻻ دﺳﺘﺎس را ﺑﯿﺮ و ﮔﻨﺪم را آرد ﮐﻦ .روﺑﻨﺪ را
از رو ﺑﺮدار ،داﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ زن ،ﺳﺎﻗﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﻦ و از درﯾﺎﻫﺎ ﺑﺬر.
۳ﺗﻮ ﺑﺮﻫﻨﻪ و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮی .ﻣﻦ از ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮم و رﺣﻢ
ﻧﻤﮐﻨﻢ«.
۴ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﺗﺎرﯾ ﺑﺮو و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻦ،
زﯾﺮا ﺗﻮ دﯾﺮ ﻣﻠﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮی۶ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدم و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻢ،
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﺮدی و ﺣﺘ
ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ ﯾﻮغ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻦ را ﮔﺬاﺷﺘ۷ .ﺗﻮ ﻓﺮ
ﻣﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد و ﻫﯿ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪی.
۸ﭘﺲ ای ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮی و ﻓﺮ ﻣﮐﻨ
ﮐﻪ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘ ،ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ در دﻟﺖ ﻣﮔﻮﺋ» :ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﺲ
دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﻮه ﻧﻤ ﺷﻮم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از دﺳﺖ ﻧﻤ دﻫﻢ«.
۹اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎدوﮔﺮی ﻫﺎﯾﺖ و ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ در اﻓﺴﻮﻧﺮی
داری ،در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ و در ﯾ روز ﻫﺮ دو ﺑﻼ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﺳﺮت ﻣ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﺑﯿﻮه ﻣ ﺷﻮی و ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را از دﺳﺖ
ﻣ دﻫ.
۱۰ﺗﻮ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد اداﻣﻪ دادی و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدی ﮐﻪ
ﻫﯿ ﮐﺴ ﺗﺮا ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ .ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺖ ﺗﻮ ،ﺗﺮا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و در
دﻟﺖ ﮔﻔﺘ» :ﻣﻦ ﯾﺎﻧﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺨﺺ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻧﺪارد۱۱ «.اﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮت آﻣﺪﻧ اﺳﺖ،
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﺟﺎدو و اﻓﺴﻮن رد ﮐﻨ .و ﯾ وﯾﺮاﻧ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﺮ آن ﻧﺒﻮده ای ،ﺑﺎﻻﯾﺖ آﻣﺪﻧ اﺳﺖ۱۲ .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
ﮐﻨ۱۳ .ﺗﻮ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن و رﻣﺎﻻن زﯾﺎدی داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻮره
ﻣ دﻫﻨﺪ و از واﻗﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﺗﺮا آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻫﺎ ﮐﻤ
ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺘ

ﻗﺪرت آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا آن آﺗﺶ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﯿﻠ ﺳﻮزﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ۱۵ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺲ .آن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻮره ﻣ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد
ﻣ روﻧﺪ و ﺗﺮا ﻧﺠﺎت داده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ«.

ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ

۴۸

۱ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و از

اوﻻدۀ ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و

ﻧﺎم ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ۲ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ رخ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﻫﻤﻪ را
دﻓﻌﺘﺎً اﻧﺠﺎم دادم۴ .ﭼﻮن ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻟﺠﻮج و ﺳﻨﺪل
و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﻤﻪ را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻋﻤﻠ ﺳﺎزم،
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼن ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﻮﺋﯿﺪ» :ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺎ
اﺟﺮاء ﺷﺪﻧﺪ«.
۶ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و وﻗﻮع
آن ﻫﺎ را ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺻﺤﯿ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼن ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔ ﺑﻮد
و از آن آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ۷ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورم ،در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی

ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ ،ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﺒﻼ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ«.
۸ﻧ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﻧﻪ از آن ﻫﺎ اﻃﻼﻋ
داﺷﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و از
اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻮده اﯾﺪ.
۹اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻼل
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم۱۰ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻧﻘﺮه را در ﮐﻮره
ﻣ آزﻣﺎﯾﻨﺪ ،در آﺗﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدم ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ارزﺷ
ﻧﺪارﯾﺪ۱۱ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴ دﯾﺮی ﻧﺪﻫﻢ«.

ﮐﻮروش ،ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
»۱۲ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ ،اول ﻫﺴﺘﻢ و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ۱۳ .دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻦ اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۴ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻫﯿﭽﯿ از ﺧﺪاﯾﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﻔﻘﺖ دارم،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮام ﻣﺮا در ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠ ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻣ دﻫﻢ ،ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ را ﺳﻘﻮط ﺑﺪﻫﺪ۱۵ .ﻣﻦ ﺗﻠﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ او
را ﺧﻮاﻧﺪم و او را در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ او دادم ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺳﺎزم.
۱۶ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺷﺎرا ﺣﺮف زده ام
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﺑﺎ روح ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﺑﺮای آزادی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ،
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﻢ۱۸ .ای ﮐﺎش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺎم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﺮدﯾﺪ،
آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﺮاﻧ ﻣﺜﻞ درﯾﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣ رﺳﯿﺪ۱۹ .ﻧﺴﻞ ﺗﺎن ﻫﻤﭽﻮن رﯾ درﯾﺎ ﺑ ﺷﻤﺎر ﻣ ﺑﻮد و
ﻧﻤﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻧﺎم ﺷﺎن و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ«.
۲۰از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و آزاد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ روی
زﻣﯿﻦ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ!« ۲۱وﻗﺘ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﺮد،
ﻧﺬاﺷﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺻﺨﺮه را ﺷﺎﻓﺖ و از آن آب ﺟﺎری
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻮر ﻗﻮم ﻫﺎ

۴۹

۱ای ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎ و ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ

زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪ۲ .او زﺑﺎن
ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮا در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه داد.
ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺎده ام ﮐﺮد۳ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮی 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 ﻣ ﺳﭙﺎرم و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺮ
ﻣ دﻫﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮورش داد و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب و ﻗﻮم آوارۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺴﻮی او
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺮو ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد۶ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧ ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾ اﻣﺮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷ و ﻣﺮدم
را از ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﺎری ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨ«.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ او را
ﻣﺮدم ـ ﻏﻼم و ﺣﺎﮐﻢ ـ ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎرد و ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻮ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﻬﺰادﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘ«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﻃﻦ
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﯾ وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻪ روز ﻧﺠﺎت اﺳﺖ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮا ﻣ ﭘﺬﯾﺮم .ﺗﺮا ﭘﻨﺎه ﻣ دﻫﻢ و از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم .ﮐﺸﻮر وﯾﺮان آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره
آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ۹ .ﺑﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آزاد
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.
آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﮐﻪ در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ ،از
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم۱۰ .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎد
و آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﺷﻔﻘﺖ دارد ،رﻫﻨﻤﺎی ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ راه ﺷﺎن
ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ از ﺟﺎﻫﺎی دور ﻣ آﯾﻨﺪ،
ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎل و ﺑﺮﺧ از ﻏﺮب و ﻋﺪه ای از دﯾﺎر ﺳﯿﻨﯿﻢ در ﺟﻨﻮب
ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.
۱۳ای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﺳﺮدﻫﯿﺪ و ای زﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﺎش! و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم
رﻧﺠﺪﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪه و آن ﻫﺎ را ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﯾﺎد ﺑﺮده
اﺳﺖ۱۵ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ» :آﯾﺎ ﯾ ﻣﺎدر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻔﻞ
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ در رﺣﻢ
ﺧﻮد ﭘﺮورش داده اﺳﺖ ،ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۶ .ﻣﻦ ﻧﺎم ﺗﺮا
در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و از دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۷ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺰودی ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره آﺑﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮا
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺗﻮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺖ ﻧﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺖ ﺟﻤ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﯾ
ﻋﺮوس ﺑﻪ زﯾﻮر ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﺪ.
۱۹ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺮاب و وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣ روﻧﺪ۲۰ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﮐﻪ
در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻨ اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﻓﺮاﺧﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺪه۲۱ «.آﻧﺎه از
ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮﺳ» :ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از دﺳﺖ دادم و دﯾﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﻤ ﺷﻮم .ﺑﻌﻀ
از آن ﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﺳﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم ،ﭘﺲ
اﯾﻨﻬﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ؟««
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺰودی اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ را در آﻏﻮش و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۲۳ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﻻﻟﻪ و ﻣﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ از ﺗﻮ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎک ﭘﺎﯾﺖ را ﻣ ﻟﯿﺴﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد«.
۲۴آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ را از ﯾ ﺟﻨ آور ﺑﯿﺮد و ﯾﺎ اﺳﯿﺮان
را از دﺳﺖ ﯾ ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر واﻗﻌﺎً رخ ﻣ دﻫﺪ،
ﺑﻠ ،اﺳﯿﺮان از دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﺮ آزادی ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ از
ﭼﻨ ﻋﺴﺮ ﻓﺎﺗ رﺑﻮده ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣ ﺟﻨﻢ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ۲۶ .ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺪن ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎی ﯾﻌﻘﻮب،
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.

۵۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﯾ

ﻣﺮد زن ﺧﻮد را ﻃﻼق داده از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯿﺮون راﻧﺪم؟ ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻓﺮ
ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻼم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ؟
ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ! ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪﯾﺪ۲ .وﻗﺘ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را

ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ،ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ؟ ﯾﺎ ﻗﺪرت آﻧﺮا ﻧﺪارم
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آزاد ﺳﺎزم؟ اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾ ﻋﺘﺎب ،ﺑﺤﺮ را ﭼﻨﺎن
ﺧﺸ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آن از ﺑ آﺑ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۳ .ﺑﻪ روی آﺳﻤﺎن
ﭘﻮﺷﺸ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده آﻧﺮا ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺳﺎزم«.

ﺑﻨﺪۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪاوﻧﺪ
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺼﯿ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺧﺴﺘﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺻﺒ ﻣﺮا ﺑﯿﺪار
ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﺮ ﻣﺮا روﺷﻦ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ آﻣﻮزد،
ﺑﻔﻬﻤﻢ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮش ﻣﺮا ﺷﻨﻮا ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﻧﻨﻢ .ﺑﺎ
او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺮدم و از او رو ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺘﻢ۶ .ﭘﺸﺘﻢ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ام ﻣ زدﻧﺪ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدم .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ رﯾﺶ ﻣﺮا
ﻣﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روﯾﻢ ﺗﻒ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻨﻢ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﺮدم.
۷ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﻫﺎﻧﺖ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ آﺳﯿﺒ رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﺠﮥ آن ﻫﺎ ﻃﺎﻗﺖ
ﮐﺮدم و ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم .ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب و رﺳﻮا ﻧﻤ ﺷﻮم،
۸زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﻨﺎﻫ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد .ﭘﺲ
ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ؟ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ۹ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ،
ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزد؟ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
ﻫﻤ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﻮﯾﻪ ﺧﻮرده ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ و از ﮐﻼم ﺑﻨﺪۀ او اﻃﺎﻋﺖ

ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ
راه ﺗﺎرﯾ را ﮐﻪ ﻣ ﭘﯿﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎن روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﮐﺴ
ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﻔﺎق را ﻣ اﻓﺮوزد و ﺑﻪ دﯾﺮان آﺳﯿﺐ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ،آن آﺗﺶ
ﺑﻼی ﺟﺎن ﺧﻮدش ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣ ﺳﺎزد و ﻋﻤﺮش در ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﮔﺬرد.

رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۵۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺐ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ای ﮐﻪ از آن ﺟﺪا
ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪ ﺗﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎره ﮐﻪ اوﻻدۀ او ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﻋﻮت ﮐﺮدم ،ﺑ اوﻻد ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ او را
ﺑﺮﮐﺖ دادم ،ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﺑﺨﺸﯿﺪم و اوﻻدۀ او را ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻢ۳ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ،ﺧﺮاﺑ ﻫﺎﯾﺶ را آﺑﺎد
ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺶ را ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﻠﺰار ﻣ ﺳﺎزم .ﺻﺤﺮای ﺧﺸ
و ﻻﻣﺰروع آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری و آواز ﺧﻮﺷ از
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ.
۴ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ای ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻨ را وﺿ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﻣ دﻫﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﻧﺴﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ آن ﻫﺎ روﺷﻨ
ﺑﺨﺸﺪ۵ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧ اﺳﺖ.
ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻗﻮم ﻫﺎ داوری ﻣﮐﻨﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوردﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺮا ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزوی ﻣﻦ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۶ .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ

ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﺪ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روزی آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ
دود ﻣﺤﻮ ﻣﮔﺮدد و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ،ﮐﻬﻨﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺲ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﺠﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫﻢ ،اﺑﺪی ﺑﻮده
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد.
۷ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا در دل
دارﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻨﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ،
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۸ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﮥ ﮐﻮﯾﻪ ﺧﻮرده از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺸﻢ ذرﯾﻌﮥ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺧﻮرده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.
۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را آﺷﺎر ﺳﺎز و ﻣﺜﻠﯿﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دادی ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ راﺣﺎب )ﻫﯿﻮﻻی ﺑﺤﺮی( را ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮدی،
۱۰ﺑﺤﺮ را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺘ ،در ﻋﻤﻖ آن راه ﺑﺎز ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻗﻮﻣﺖ را ﮐﻪ
آزاد ﻧﻤﻮدی ،از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ۱۱ .ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮاﺋﯿﺪن ﺳﺮود ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻣ رﺳﻨﺪ .از ﺳﺮور و
ﺷﺎدﻣﺎﻧ اﺑﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده
ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣ رود ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠ و ﻧﯿﺮو
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۱۳ .ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ
از آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺎ
آﻣﺎده اﻧﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎم روز از ﺧﺸﻢ آن ﻫﺎ ﻣ ﻫﺮاﺳﯿﺪ؟ زﯾﺮا
ﺧﺸﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ۱۴ .از ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰودی
رﻫﺎﺋ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ و دﯾﺮ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻤ ﻣﯿﺮﯾﺪ.

۱۵زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻣ آورم و اﻣﻮاج آﻧﺮا ﺧﺮوﺷﺎن
ﻣ ﺳﺎزم۱۶ .ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم و ﺷﻤﺎ را در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ .آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدم و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ«.

ﭘﺎﯾﺎن رﻧﺠﻬﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
۱۷ﺑﺮﺧﯿﺰ ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﺗﻮ از ﮐﺎﺳﮥ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮش
ﮐﺮدی .ﺗﻮ ﻫﻤﮥ آﻧﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪی و ﺳﺮت ﮔﯿ ﻣ رود۱۸ .از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺗﺮا ﺑﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ۱۹ .اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ
داﻣﻨﯿﺮ ﺗﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ـ وﯾﺮاﻧ و ﻫﻼﮐﺖ ،ﻗﺤﻄ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ـ و ﮐﺴ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠ و دﻟﺪاری ﺑﺪﻫﺪ۲۰ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮاﻧ ﮐﻪ
در دام ﺻﯿﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑ ﺣﺎل
ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۱ﭘﺲ ای رﻧﺠﺪﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺖ و ﮔﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺷﺮاب،
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﮐﺎﺳﮥ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮔﯿ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،از دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﻣﮔﯿﺮم و ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ دﯾﺮ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ۲۳ .ﻣﻦ آﻧﺮا
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻠﯿﻪ در ﺳﺮﮐﻬﺎ راه
ﻣ روﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺪم ﺑﺬارﻧﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ

۵۲

۱ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎز!

ای ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻗﺸﻨ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮ ،زﯾﺮا اﺷﺨﺎص

ﻧﺠﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ دروازۀ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۲ .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای دﺧﺘﺮ
ﺳﻬﯿﻮن اﺳﯿﺮ ،ﺧﻮد را ﺗﺎن ﺑﺪه و آزاد ﺷﻮ و ﺑﻨﺪ ﻏﻼﻣ را از
ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺎز ﮐﻦ!
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪی و ﻣﻔﺖ ﻫﻢ آزاد
ﻣ ﺷﻮی۴ «.ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آﺷﻮرﯾﺎن
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﺣﺎﻻ در
ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ راﯾﺎن ﻏﻼم ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺗﻤﺎم روز ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۶ .اﻣﺎ روزی آﻣﺪﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭘ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ«.
۷ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎی ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣ رﺳﺪ ،ﻣﮋدۀ ﺻﻠ را
ﻣ آورد ،اﻋﻼم آزادی ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ۸ «.آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﻮﺷ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۹ .ای ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺠﺎت
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋ
ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮد ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

۱۱ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و آﻧﺠﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ۱۲ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺠﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣ رود و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪۀ رﻧﺠﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد
و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﻗ ﻣﮐﻨﺪ۱۴ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم وﻗﺘ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻬﺮۀ او آﻧﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۱۵ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ
را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﻣ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«.

۵۳

۱اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور ﻣﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﻟ در زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺑﺮوﯾﺪ و رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ.
او از ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﺋ ﺑﻬﺮه ای ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﺎﺷﯿﻢ۳ .ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺧﻮار ﺑﻮد و او را رد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او
ﻫﻤﮥ رﻧ و درد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ روی او
ﻧﺎه ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ او را ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ارزﺷ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۴او ﻏﻤﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دردﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .وﻟ ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﯾﻢ درد و رﻧ او ﺟﺰاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ از
۵

ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه و
ﺧﻄﺎی ﻣﺎ زده و زﺧﻤ ﺷﺪ .او ﺟﺰا دﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

و از زﺧﻤﻬﺎﺋ او ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ۶ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪانِ ﺳﺮﮔﺮدان،
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺑﻪ راه ﺧﻮد روان ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را
ﺑﺮدن او ﻧﻬﺎد.
۷ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و از زﺑﺎﻧﺶ ﺣﺮف
ﺷﺎﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺮه ای او را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ اﯾﺴﺘﺪ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻧﺮد۸ .او دﺳﺘﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧ و ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ .او را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﯿ ﮐﺴ اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﺮد.
۹او را ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻓﻦ ﺷﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ او ﺑﻪ ﮐﺴ ﻇﻠﻢ ﻧﺮده و ﻫﯿ ﺣﺮف دروغ از زﺑﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
۱۰اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او درد و رﻧ ﺑﺸﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﺮان ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد
ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﻣﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮔﺮدد.
۱۱وﻗﺘ ﺑﺒﯿﻨﺪ رﻧ و ﻋﺬاﺑ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺛﻤﺮی ﺑﺎرآورده
اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺪۀ ﻋﺎدل ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ او آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۱۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ
او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺶ
ﻣ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد ،در ﺟﻤﻠﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎران ﺑﺸﻤﺎر
رﻓﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاه ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺷﺪ.

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۵۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای زن ﺑ اوﻻد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺪﻧﯿﺎ

ﻧﯿﺎورده ای و درد زاﯾﻤﺎن ﻧﺸﯿﺪه ای ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮان و

ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺮوﺳ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻮﻫﺮ دارد۲ .ﺧﯿﻤﻪ ای را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨ ﻓﺮاﺧﺘﺮ ﮐﻦ ،ﭘﺮده ﻫﺎی آﻧﺮا ﻋﺮﯾﻀﺘﺮ ﺑﺴﺎز ،ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ را
درازﺗﺮ ﮐﻦ و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ را ﻣﺤﻤﺘﺮ ﺑﻮب۳ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺣﺪاﺗﺖ را ﺑﻬﺮ ﻃﺮف وﺳﻌﺖ ﺑﺪﻫ.
آن ﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن را
آﺑﺎد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ .ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻧﻤ ﺷﻮی؛ دﻟﺴﺮد ﻧﺒﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺮ روی ﺧﻮاری را ﻧﻤ ﺑﯿﻨ.
ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻨ دوران ﺟﻮاﻧ و ﺑﯿﻮهﮔ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨ۵ .زﯾﺮا
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ
ﺗﻮ اﺳﺖ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و رﻧﺠﺪﯾﺪه ای
ﻫﺴﺘ ،دوﺑﺎره ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ۷ «.ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی ﺗﻮ
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎد
ﺗﺮا ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ۸ .از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای روی ﺧﻮد را از
ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم ،وﻟ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ.
۹ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮح ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ دﯾﺮ آن ﭼﻨﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧ روی
زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮم و دﯾﺮ ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۰ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻮﻫﻬﺎ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ دور
ﻧﻤﮔﺮدد و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ام ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﺪ.

آﯾﻨﺪۀ اورﺷﻠﯿﻢ
»۱۱ای ﺷﻬﺮ رﻧﺠﺪﯾﺪه و ﻏﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺴﻠ دﻫﻨﺪه ای ﻧﺪاری ،ﻣﻦ ﺗﺮا

ﺑﺎ ﺳﻨﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ دوﺑﺎره ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﻬﺪاﺑﺖ را ﺑﺮ ﺳﻨ ﻻﺟﻮرد
ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ۱۲ .ﻣﻨﺎرﻫﺎﯾﺖ را از ﻟﻌﻞ و دروازه ﻫﺎﯾﺖ را از ﺟﻮاﻫﺮ و
دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ را از ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﻣ ﺳﺎزم۱۳ .ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎً
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺘ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ.
۱۴ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف در ﺗﻮ راﯾ ﻣﮔﺮدد .از ﻇﻠﻢ و آزار دﺷﻤﻦ ﺗﺮﺳ
ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ۱۵ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ آورد ،ﺑﺪون ارادۀ ﻣﻦ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺠﻨﺪ ،ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرد۱۶ .آﻫﻨﺮ را ﮐﻪ
در ﮐﻮره ،آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﮐﻨﺪ و اﺳﻠﺤﻪ ﻣ ﺳﺎزد ،ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه ام و ﻧﯿﺰ
ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ،ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ام۱۷ .ﻫﺮ اﺳﻠﺤﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،آﺳﯿﺒ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ .ﻣﻦ از ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻣﮐﻨﻢ و او را ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎزم «.اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرگ

۵۵

»۱ای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آب ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ

ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮ را

راﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ۲ .ﭼﺮا ﭘﻮل ﺗﺎن را ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آورﯾﺪ ﺻﺮف ﭼﯿﺰی ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺳﺎزد؟ ﺑﺪﻗﺖ
ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﺪ و از آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ۳ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن
اﺑﺪی ﻣ ﺑﻨﺪم و ﺑﺮﮐﺎﺗ را ﮐﻪ ﺑﻪ داود وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣ دﻫﻢ۴ .ﻣﻦ او را ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ

او ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دادم۵ .ﺗﻮ ﻫﻢ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ را
ﻓﺮاﻣ ﺧﻮاﻧ و آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﺑﺨﺸﺪ«.
۶ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳ دارﯾﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ او
ﺑﺎﺷﯿﺪ۷ .ﮔﻨﺎﻫﺎران از ﺷﺮارت و اﻓﺎر ﺑﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و
ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﻤﺖ او ﺑ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻓﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻓﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ۹ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از
زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻓﺎر و راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ از اﻓﺎر و
راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
۱۰ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺎران و ﺑﺮف از آﺳﻤﺎن ﻣ ﺑﺎرد و زﻣﯿﻦ را آﺑﯿﺎری
ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣ ﺳﺎزد ،ﺑﺮای زراﻋﺖ ﺗﺨﻢ و ﺑﺮای
ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮراک ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ ،ﮐﻼم ﻣﻦ ﻫﻢ وﻗﺘ از زﺑﺎﻧﻢ ﺧﺎرج
ﻣ ﺷﻮد ،ﺑ ﺛﻤﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮام ﻣﺮا اﺟﺮا ﻣﮐﻨﺪ و
ارادۀ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻣ آورد.
۱۲ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﺎن
ﺑﺎزﻣﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻐﻤﮥ ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﺳﺮ
ﻣ دﻫﻨﺪ و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻒ ﻣ زﻧﻨﺪ۱۳ .در زﻣﯿﻦ ﺗﺎن
ﺑﺠﺎی ﺧﺎر و ﺧﺲ ،درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣ روﯾﻨﺪ و
اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎری اﺳﺖ ﺟﺎوداﻧ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دادم«.

ﻧﺠﺎت اﻗﻮام دﯾﺮ

۵۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و

ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺰودی ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و آزاد
ﻣ ﺳﺎزم۲ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻣ آورد ،روز ﺳﺒﺖ را
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ .آﻧﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤ ﺳﺎزد و از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۳ﭘﺲ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﻧﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﯾﺠﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ «.ﯾﺎ ﯾ
ﺷﺨﺺ ﻣﺨﻨﺚ )ﺣﯿﺰک( ﻓﺮ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﯾ درﺧﺖ ﺧﺸ
و ﺑ ﺛﻤﺮ اﺳﺖ۴ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ
آن ﻫﺎ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۵ ،آﻧﺎه ﻧﺎم آن ﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از
ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ و در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎم ﺷﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﮔﺮدد«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﯾﺠﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺮا ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ روز ﺳﺒﺖ را
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
۷ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣ آورم و در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺷﺎدﻣﺎن
ﻣ ﺳﺎزم .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ
و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺧﺎﻧﮥ دﻋﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد«.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز آورده
اﺳﺖ ،وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺟﻬﺎن را ﻫﻢ ﻣ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ

ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.

رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۹ای ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪۀ ﺟﻨﻞ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺮدم را ﺑﺪرﯾﺪ و ﻃﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ۱۰ .ﭘﻬﺮه داران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ
ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻬﺎی ﻧﻬﺒﺎن ،ﮔﻨ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ دراز ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺧﻮاب ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ۱۱ .آن ﻫﺎ ﺳﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .رﻫﺒﺮان آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑ ﺷﻌﻮرﻧﺪ
و ﺑﺮاه و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺲ۱۲ .ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮاب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و
ﻧﺸﺌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﺮدا ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۵۷

۱ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿ ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴ اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﻤﮐﻨﺪ .وﻗﺘ

اﺷﺨﺎص ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺴ در ﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ ﻓﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ و
دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﺷﺎن را ﻧﻤ داﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﻼی
آﻣﺪﻧ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ۲و آرام و آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه راﺳﺖ
ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ و ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮای آن ﻫﺎ آراﻣﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
واﻗﻌ اﺳﺖ.
۳اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎدوﮔﺮان و ای اوﻻد زﻧﺎﮐﺎران و ﻓﺎﺳﻘﺎن،
ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ۵-۴ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ
اﻫﺎﻧﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻨﺎﻫﺎران و ﺧﺎﺋﻨﺎن ،ﮐﺴﺎﻧ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ زﻧﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎن را

در دره ﻫﺎ و در ﺳﻮراخ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ۶ .ﺳﻨﻬﺎی ﺻﺎف
را از وادﯾﻬﺎ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺖ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و
ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و آردی ﻣ آورﯾﺪ .آﯾﺎ
ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد؟ ۷ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای زﻧﺎ ﻣ روﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۸در ﭘﺸﺖ دروازه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﺪ و ﺑﺠﺎی
ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣ روﯾﺪ و ﺑﻪ او ﭘﻮل ﻣ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﺲ
ﺷﻬﻮت ﺗﺎن را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ۹ .ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و روﻏﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺖ ﻣﻮﻟ
ﻣ روﯾﺪ و آﻧﺮا ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﻗﺎﺻﺪان ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ،ﺣﺘ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ.
۱۰ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی دور و دراز ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
از ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺗﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
»۱۱از ﮐﺪام ﺑﺖ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ و ﻣﺮا ﺑﻠ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺪت ﻣﻦ ﺳﻮت
ﮐﺮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻢ از ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ۱۲ﺷﻤﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﺎش ﻣ ﺳﺎزم و
ﺑﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺟﻤ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ۱۳ .وﻗﺘ
ﺑﺮای ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا
آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و راﻧﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣ آورد،
ﻣﺎﻟ زﻣﯿﻦ و وارث ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮد«.

وﻋﺪۀ ﮐﻤ و ﺷﻔﺎ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :راه را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧ را
از ﺳﺮ راه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ۱۵ «.ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺟﺎوﯾﺪان و
اﺑﺪی اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ﻧﺎم دارد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﺟﺎﯾﺎه
رﻓﯿ و ﻣﻘﺪس ﺳﻮﻧﺖ دارم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ و
ﻓﺮوﺗﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻬﺎی ﺷﺎن اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺸﻢ۱۶ .ﻣﻦ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻮم ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮم ،زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ارواح و ﺟﺎﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﺪه ام از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ۱۷ .ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮص و ﻃﻤ آن ﻫﺎ
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدم؛ آن ﻫﺎ را ﺟﺰا دادم و ﺗﺮک ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻟﺠﻮج و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاه ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن اداﻣﻪ
دادﻧﺪ۱۸ .ﻣﻦ ﻣ دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،آن ﻫﺎ
را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺎﺗﻤﺪار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﻢ۱۹ .آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم و ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﻢ۲۰ .وﻟ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ
ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آرام ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و آب ﻫﺎی آن ﮔﻞ و ﻻی را ﺑﺎﻻ
ﻣ آورد۲۱ «.ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺎران ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

روزۀ ﺣﻘﯿﻘ

۵۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آواز ﺗﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺷﺎن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲ .آن ﻫﺎ ﻫﺮ روز در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ راه ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﺎم ﻣﺮا

ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﺣﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ«.
۳ﻣﺮدم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :ﭼﺮا وﻗﺘ ﮐﻪ روزه داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺪﯾﺪی و
ﭼﺮا ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨ رﻧ ﻣ ﺑﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪی؟«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻻﮐﻦ ﺷﻤﺎ وﻗﺘ روزه
ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻓﺮ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎن ﻇﻠﻢ
ﻣﮐﻨﯿﺪ۴ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ روزه دار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ و دﻋﻮا ﻣﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻣ زﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع روزه ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ۵ .وﻗﺘ روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ،رﯾﺎﺿﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﺮ ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ ﻧَ
ﺧﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻧﻤﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ دراز ﻣﮐﺸﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ را روزه
ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﻣ ﭘﺬﯾﺮم؟
۶روزه ای را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﭘﺴﻨﺪم اﯾﻨﺴﺖ :زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻇﻠﻢ را ﺑﺸﺎﺋﯿﺪ،
ﯾﻮغ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ را ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را آزاد ﮐﻨﯿﺪ۷ .ﻏﺬای ﺗﺎن را ﺑﺎ
ﮔﺮﺳﻨﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن را ﺑﺮوی ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و
ﺑ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻨﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﺪﻫﯿﺪ و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﺎن
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻨﯿﺪ۸ .آﻧﺎه ﻧﻮر ﺳﺨﺎوت ﺗﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﭙﯿﺪه دم ﻣ ﺗﺎﺑﺪ
و دردﻫﺎی ﺗﺎن ﻓﻮری ﻣﺪاوا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و
ﺟﻼل ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ۹ .ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ آﻧﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ و وﻗﺘ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﻤ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﺎن ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻢ.
اﮔﺮ ﯾﻮغ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺸﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎﺣﻖ را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ۱۰ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﺎن ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻧﻮر ﺗﺎن در ﺗﺎرﯾ ﻣ درﺧﺸﺪ و
ﺗﺎرﯾ اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ﻇﻬﺮ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد۱۱ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ

راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺳﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزم و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺎه ﻣ دارم .ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏ ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای
ﻣﺒﺪل ﻣﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺸ ﻧﻤ ﺷﻮد۱۲ .ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺎن آﺑﺎد ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،اﺳﺎس آن ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی
ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
۱۳اﮔﺮ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در آن روز از ﺳﻮدﺟﻮﺋ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و آﻧﺮا ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮاه ﺧﻮد
ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮ ﻣﻔﺎد ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و در آن روز ﮐﺎر ﻧﻨﯿﺪ۱۴ ،آﻧﺎه
از ﺧﻮﺷ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫﻢ ،ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺮازی زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺗﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه داده ﺑﻮدم،
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ«.

ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ و ﺑ اﻧﺼﺎف ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۵۹

۱ﮔﻤﺎن ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮش او ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ و دﻋﺎ و زاری ﺷﻤﺎ
را ﻧﻤ ﺷﻨﻮد۲ .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 ﻧﺸﻨﻮد۳ .دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻟﺒﻬﺎی ﺗﺎن ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از
زﺑﺎن ﺗﺎن ﮐﻼم زﺷﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ۴ .ﻫﯿ ﮐﺴ از اﻧﺼﺎف ﮐﺎر
ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﺎ دروغ و ﺣﯿﻠﻪ
ﻣﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮا را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺿﺮر دﯾﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ.
۵اﻓﺎر ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎر و ﺗﻮر ﻋﻨﺒﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪﮐﺎر

ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﻣﺮدم را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘ دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزد۶ .از
ﺗﺎر ﻋﻨﺒﻮت ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ از آن ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣ زﻧﺪ و دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺑﺎدی
ﻣﺮدم آﻣﺎده اﺳﺖ۷ .ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن در راه ﮔﻨﺎه ﻣ روﻧﺪ و در رﯾﺨﺘﻦ
ﺧﻮن ﺑﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﺎﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺎر ﺷﻮم و ﭘﻠﯿﺪ در ﺳﺮ
ﻣ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ و ﮐﺎر ﺷﺎن وﯾﺮاﻧ و ﺧﺮاﺑ اﺳﺖ۸ .ﺻﻠ و آراﻣﺶ را
ﺑﺮﻫﻢ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺼﺎف را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .راه ﺷﺎن ﮐ اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در راه ﺷﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارد ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد.

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻨﺪ
۹ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺣﻖ ﻣﺎ اﻧﺼﺎف و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر روﺷﻨ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ
ﻣﮔﺮدد؛ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟ در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارﯾﻢ.
۱۰ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﮐﻮر دﯾﻮار را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده راه ﻣ روﯾﻢ و در روز
روﺷﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان روان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻮﺋ در دﻧﯿﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۱ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮس ﻏُﺮ ﻣ زﻧﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﯿﻢ ،اﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
در آرزوی ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟ ﻧﺠﺎت از ﻣﺎ ﺧﯿﻠ دور اﺳﺖ.
۱۲ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ
ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد
اﻗﺮار ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۳ .ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﺪا را اﻧﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .از ﭘﯿﺮوی او
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪﯾﻢ .اﻓﺎر ﻣﺎ زﺷﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ دروغ اﻧﺪ۱۴ .از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﮔﯿﺮﯾﻢ و اﻧﺼﺎف را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮده اﯾﻢ .راﺳﺘ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ در آﻧﺠﺎ
راه ﻧﺪارد۱۵ .راﺳﺘ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪی

ﻧﻨﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣ ﺷﻮد«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺮدﯾﺪ۱۶ .او از اﯾﻨﻪ ﮐﺴ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دادﺧﻮاﻫ
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﻮد آن ﻫﺎ را
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و از روی ﻋﺪاﻟﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

‐۱۷

۱۸او زره ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﻼﻫﺨﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﮔﺬارد ،ﻟﺒﺎس اﻧﺘﻘﺎم را ﻣ ﭘﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ دﺷﻤﻨﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺣﺘ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوردﺳﺖ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار ﺷﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ۱۹ .آﻧﺎه ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
در ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺷﺮق
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ از دﯾﺪن ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا او
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺠﻮم
ﻣ آورد.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای در ﺳﻬﯿﻮن ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎی را در ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ ،رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﺪ۲۱ .اﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و
اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اوﻻدۀ ﺗﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و
ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﻄﯿ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

آﯾﻨﺪۀ ﭘﺮﺷﻮه اورﺷﻠﯿﻢ

۶۰

۱ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ،درﺧﺸﺎن ﺷﻮ ،زﯾﺮا

ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ۲ .ﺗﺎرﯾ ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ را
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻗﻮام دﯾﺮ ﺟﻬﺎن در ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮو ﻣ روﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺗﺎﺑﺪ و ﺟﻼل او ﺗﺮا درﺧﺸﺎن ﻣ ﺳﺎزد۳ .ﻧﻮر ﺗﻮ
اﻗﻮام و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﮐﺖ و
ﺷﺎن ﺗﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
۴ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﺟﻤ ﺷﺪه ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺖ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دور ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ۵ .ﺗﻮ
آن ﺻﺤﻨﻪ را ﻣ ﺑﯿﻨ ،دﻟﺖ از ﺧﻮﺷ و ﻫﯿﺠﺎن ﻣ ﻃﭙﺪ .ﺛﺮوت اﻗﻮام
دﯾﺮ از راه ﺑﺤﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣ رﺳﺪ و داراﯾ آن ﻫﺎ در ﺗﻮ ﺟﻤ
ﻣ ﺷﻮد.
۶ﮐﺎرواﻧﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﯿﻔﻪ و ﺷَﺒ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣ آورﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از
ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮋده ﻣ دﻫﻨﺪ۷ .ﻫﻤﻪ رﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﯿﺪار و
ﻧﺒﺎﯾﻮت را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد را
ﺑﺎﺷﻮﻫﺘﺮ ﻣ ﺳﺎزد.
۸اﯾﻨﻬﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﮔﺮدﻧﺪ؟ ۹آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘ ﻫﺎﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور
ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز
ﻣ آورﻧﺪ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
۱۰اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ را آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از روی ﺧﺸﻢ ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ

ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﻢ۱۱ .دروازه ﻫﺎﯾﺖ ﺷﺐ و روز ﺑﺎز
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺛﺮوت و دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
۱۲اﻗﻮام و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﺑﻨﻨﺪ ،ﻫﻼک ﺷﺪه
ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.
۱۳ﭼﻮﺑﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣ آورﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻮه ﺳﺎزﻧﺪ۱۴ .اوﻻدۀ
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ زاﻧﻮ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺗﺮا ﺧﻮار ﻣ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺮا ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺳﻬﯿﻮن و ﻣﺴﻦ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
۱۵ﺗﻮ ﯾ وﻗﺘ ﻣﺘﺮوک و ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮدی و ﮐﺴ از ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﺮد،
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮور ﺟﺎوداﻧ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۱۶ .اﻗﻮام و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺘﺰار ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری از ﺗﻮ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۷ﺑﺠﺎی ﺑﺮﻧ ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻼ ﻣ آورم ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻫﻦ ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻮض
ﭼﻮب ،ﺑﺮﻧ و ﺑﺠﺎی ﺳﻨ ،آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺖ ﺻﻠ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۱۸ .ﻇﻠﻢ و
وﯾﺮاﻧ را دﯾﺮ ﻧﻤ ﺑﯿﻨ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﺎری ﺗﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و از ﺗﻮ دﻓﺎع
ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻧﺠﺎﺗﺖ داده ام ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨ.
۱۹ﺗﻮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ،در روز و روﺷﻨ ﻣﻬﺘﺎب ،در ﺷﺐ اﺣﺘﯿﺎج
ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻧﻮر اﺑﺪی و ﺟﻼل
ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۲۰ .آﻓﺘﺎب ﺗﻮ دﯾﺮ ﻏﺮوب ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺘﺎﺑﺖ زوال
ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻮر ﺟﺎوداﻧ ﺗﻮ ﺑﻮده و روزﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮارﯾﺖ

ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ۲۱ .ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﻗﻮﻣﺖ راﺳﺘﺎر و اﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻟ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮدم ﮐﺎﺷﺘﻢ و آﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را آﺷﺎر ﺳﺎزم۲۲ .ﺣﺘ
ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ات ﻗﻮم ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮراً اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ.

ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت

۶۱

۱روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻣﺮا ﻣﺴ ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﮋده ﺑﺪﻫﻢ ،دﻟﺸﺴﺘﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ ،اﺳﯿﺮان و
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را آزاد ﺳﺎزم۲ .ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﻮﮔﻮار او
ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﻢ و اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روز اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪا ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۳ .ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدم ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﻪ
ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻏﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎج ﺷﺎدﻣﺎﻧ و ﻧﻮﺣﮥ ﺷﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و ﻧﯿﻮ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد۴ .آن ﻫﺎ
ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۵ﺑﯿﺎﻧﺎن ﭼﻮﭘﺎﻧ رﻣﮥ ﺗﺎن را ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﻫﻘﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۶ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،از ﺛﺮوت اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻨﺠﻬﺎی آن ﻫﺎ
را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ۷ .رﺳﻮاﺋ و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.
ﺛﺮوت و داراﺋ ﺗﺎن دو ﭼﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور اﺑﺪی ﻧﺼﯿﺐ
ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺮدد.

۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ دارم و از دزدی و ﺳﺘﻢ
ﺑﯿﺰارم .ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ دﻫﻢ و ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﺑﺎ
آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﻨﺪم۹ .اوﻻدۀ ﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
۱۰ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮐﻨﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﺮا ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻧﺠﺎت و ردای ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ ﺗﺎج ﮔﻞ و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﻣ روﯾﺎﻧﺪ و درﺧﺘﺎنِ ﺑﺎغ
ﺑﺮگ و ﺷﻮﻓﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺑﺎغ ﺟﻬﺎن
ﻣﮐﺎرد و ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

آﻏﺎز ﺟﻼل و ﺷﻮه اورﺷﻠﯿﻢ

۶۲

۱ﻣﻦ دﯾﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮش

ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﭼﺮاغ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮری در ﺗﺎرﯾ ﺑﺪرﺧﺸﺪ۲ .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮا
ﺑﭽﺸﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﻣ دﻫﺪ۳ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
ﺗﺎج زﯾﺒﺎ و ﺗﺎج ﺷﺎﻫ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد۴ .ﺗﺮا دﯾﺮ »ﺗﺮک ﺷﺪه«
ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﺮا ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺮاﺑﻪ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ
»ﺣﻔﺰﯾﺒﻪ« ﯾﻌﻨ ﻣﺮﻏﻮب و ﻧﺎم زﻣﯿﻦ ﺗﻮ »ﺑِﻌﻮﻟﻪ« ﯾﻌﻨ ﻋﺮوس
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺮا ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد
ﻣ ﺷﻤﺎرد۵ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻋﺮوﺳ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮ
ﻫﻢ ﺗﺮا ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ داﻣﺎد از داﺷﺘﻦ

ﻋﺮوس زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ از داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣ ﺷﻮد.
۶ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮ دﯾﻮار ﻫﺎﯾﺖ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن را ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ام و ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا
وﻋﺪه اش را ﻋﻤﻠ ﻧﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ۷ .و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء ﻧﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﻧﺴﺎزد ،او را آرام ﻧﻤﮔﺬارد.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و ﻗﻮل داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻧﺮا ﻋﻤﻠ
ﻣﮐﻨﺪ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺟﺎزه
ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ۹ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ را ﮐﺎﺷﺘﻪ و درو ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺧﺪا
را ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،آﻧﺮا در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ«.
۱۰ﺑﺮوﯾﺪ از دروازه ﻫﺎ ﺑﺬرﯾﺪ و راه را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم ﺗﺎن آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده و ﺳﻨ ﻫﺎ را از آن
ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﯿﺮق را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻨ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ
ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ آورد و
رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ۱۲ «.آن ﻫﺎ »ﻗﻮم ﻣﻘﺪس« و »ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ »ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺒﻮب« و »ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮوک
ﻧﺸﺪه« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮی.

ﺳﺎل آزادی

۶۳

۱اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺰرۀ ادوم ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ و ﻣﺠﻠﻞ

ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷﻮه ﻣ ﺧﺮاﻣﺪ؟
اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ و ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد و ﻧﺠﺎت
ﻣﺮدم را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
۲ﭼﺮا ﻟﺒﺎس او ﺳﺮخ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﻮر را ﺑﺮای ﺷﺮاب ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮ
ﭘﺎی ﺧﻮد ﻓﺸﺮده اﺳﺖ؟
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ و ﺑﺪون ﮐﻤ ِﮐﺴ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻮر زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮدم و ﺧﻮن آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﺳﺮخ و رﻧﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ۴ .روز آن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﻢ۵ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺎه ﮐﺮدم ﺗﺎ ﮐﺴ را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ
ﮐﻨﺪ ،وﻟ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺪدﮔﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﯿﺎری ﻗﺪرت و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم۶ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل و ﺧُﺮد ﮐﺮدم و ﺧﻮن ﺷﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
رﯾﺨﺘﻢ«.

دﻋﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
۷از اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣ راﻧﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .او ﺧﻮﺑ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و آن ﻫﺎ را از
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮد۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ او ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی آن ﻫﺎ ﺷﺪ
۹و آن ﻫﺎ را از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪ .رﺳﻮل ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از روی ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ آن ﻫﺎ را
ﻧﺠﺎت داد و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد.

۱۰ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و روح ﭘﺎک او را اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او ﻫﻢ دﺷﻤﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎن ﺟﻨﯿﺪ۱۱ .آﻧﺎه آن ﻫﺎ
روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻨﺪه او ،ﻣﻮﺳ آن ﻫﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺮ ﻋﺒﻮر داد؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ روح ﭘﺎک ﺧﻮد را در
ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟ ۱۲و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد آب ﺑﺤﺮ را دو ﺷﻖ ﮐﺮد و ﻧﺎم او ﺷﻬﺮت اﺑﺪی
ﯾﺎﻓﺖ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﻋﻤﺎقِ ﺑﺤﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ
ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﭙﻬﺎی ﺗﯿﺰرو ﻣ دوﯾﺪﻧﺪ۱۴ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪ ای ﮐﻪ
در وادی ﺑﻪ آﺳﻮدﮔ درﺣﺎل ﭼﺮﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
آراﻣﺶ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻧﺎم او ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ.

دﻋﺎی ﺗﻮﺑﻪ
۱۵از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺎه ﮐﻦ و از ﻣﺴﻦ ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺖ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻔﻦ .ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮت و ﻗﺪرﺗﺖ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن دﻟﺴﻮزی و
ﺷﻔﻘﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘ؟ ﭼﺮا آﻧﺮا از ﻣﺎ درﯾ ﻣﮐﻨ؟ ۱۶ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ
ﻫﺴﺘ .ﺣﺘ اﮔﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﺎ اﻧﺎر ﮐﻨﺪ،
ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺪر ﻣﺎ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ و ﻧﺎم ﺗﻮ ازﻟ
اﺳﺖ.

۱۷

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻣﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﺎ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف

ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭼﺮا دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﻢ؟
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺮد۱۸ .ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﺮا در
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دﺷﻤﻨﺎن آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۹ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﻣﺎ
ﻧﺒﻮده ای و ﻣﺎ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ.

۶۴

۱ای ﮐﺎش آﺳﻤﺎن را ﺑﺸﺎﻓ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮود آﺋ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ از

ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ۲و اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم ﮐﻪ در آﺗﺶ

ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن ﻣ آﯾﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدد۳ .ﯾ
وﻗﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪی و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه را ﺑﻌﻤﻞ
آوردی و ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺗﺎن داد۴ .از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ،ﻧﻪ
ﮐﺴ ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻪ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﺪای دﯾﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺑﻨﺪ۵ .ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧ را
ﻣ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻃﻮرﯾﻪ
رﺿﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪی زﯾﺮا
ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﻢ و ﮐﺎر درﺳﺘ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﻧﺰد .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
درازی ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ؟ ۶ﻣﺎ ﻫﻤ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده
ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﺣﺘ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﺠﺲ ،ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺖ ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﻣ ﺳﭙﺎرد۷ .ﻫﯿ ﮐﺴ دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ
و از ﺗﻮ ﮐﻤ ﻧﻤ ﻃﻠﺒﺪ .ﺗﻮ روﯾﺖ را از ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ای و ﺑﻪ ﭼﻨﺎل
ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ای.
۸اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘ .ﻣﺎ ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ
ﮐﻮزهﮔﺮی .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ۹ .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎش و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺴﭙﺎر .ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤ ﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۰ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺗﻮ وﯾﺮان و ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮥ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۱۱ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه زﯾﺒﺎ و ﻣﻘﺪس ﻣﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد
ﻣﺎ ﺗﺮا در آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و
دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ۱۲ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ،آﯾﺎ

ﺑﺎز ﻫﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻟﺴﻮزی ﻧﻤﮐﻨ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﻣﺎﻧ و زﯾﺎدﺗﺮ
از ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫ؟

ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن

۶۵

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ۲ .اﻣﺎ ﻗﻮم
ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮاﺋ آن ﻫﺎ ﺑﻮدم،
ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
۳آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﺸﺘ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
۴ﺷﺒﻬﺎ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻤ
ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺎﺳﮥ ﺷﺎن ﭘﺮ از ﻏﺬای ﺣﺮام
اﺳﺖ۵ .ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :در ﺟﺎی ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮا از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﮐﺮده
و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۷-۶ .ﻣﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ را
ﺻﺎدر ﮐﺮده ام و دﯾﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﺷﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ«.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﯿ ﮐﺴ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﮥ اﻧﻮر را از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤ ﺑﺮد ،ﺑﻠﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب آﻧﺮا ﻧﺎه ﻣ دارد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻫﻼک ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺮا
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ۹ .ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا

ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورم ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻣﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻟ آن و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۰ .دﺷﺖ
ﺷﺎرون ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻠﻪ و وادی ﻋﺎﮐﻮر اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه رﻣﮥ آﻧﻬﺎﺋ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۱اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻗﺮار دارد از ﯾﺎد ﺑﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮان رﻧﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪای
»ﻃﺎﻟ «و ﺟﺎم ﺷﺮاب را ﺑﺮای ﺧﺪای »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﻣﻬﯿﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
۱۲ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮﻣ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪای ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﺷﺖ ﺑﻮد و راﻫ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺿﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد.
۱۳ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺮا ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﺮ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻨﻪ
ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻤﯿﻦ و ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۱۴ .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ﺧﻮﺷﺪﻟ آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دل
ﻏﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﺎ روح اﻓﺴﺮده ﻧﻮﺣﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ۱۵ .ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻮده و ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ
و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺎم دﯾﺮی ﻣ دﻫﻢ۱۶ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ و
ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ را ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ،
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﻣ رود«.

ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورم
و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .ﺷﻤﺎ از

اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا اورﺷﻠﯿﻢ را
ﻫﻢ ﺳﺮ از ﻧﻮ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺧﻮش و ﻣﺴﺮور ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۹اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
دﯾﺮ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و آواز ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد۲۰ .ﮐﻮدﮐﺎن ،دﯾﺮ در
ﻃﻔﻠ ﻧﻤ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،اﺷﺨﺎص ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮان ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪﺳﺎﻟ ﻧﻤ رﺳﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۲۱ .ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ در آن ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻏﺮس ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﻮۀ آﻧﺮا ﻣ ﺧﻮرد۲۲ .دﯾﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ ،ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن
ﻧﻤ ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﮐﺎرد ،ﺧﻮراک دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﮔﺮدد.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﺑﻬﺮۀ ﻓﺮاوان ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۲۳ .زﺣﻤﺖ آن ﻫﺎ
ﻋﺒﺚ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن روی ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ۲۴ .ﺣﺘ ﻗﺒﻞ از
آﻧﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻦ دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺶ از
آﻧﻪ ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ۲۵ .ﮔﺮگ و ﺑﺮه ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ،ﮐﺎه ﻣ ﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺧﻮراک ﻣﺎر ﺧﺎک
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺿﺮر و ﺻﺪﻣﻪ ای
ﻧﻤ رﺳﺪ«.

ﻋﺒﺎدت واﻗﻌ

۶۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﺳﻤﺎن ﺗﺨﺖ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎی اﻧﺪاز

ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﺴﻨ

ﺑﺮای ﻣﻦ آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻢ و ﺳﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ۲ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ

دارﻧﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ و ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و از ﮐﻼم ﻣﻦ
ﻣ ﺗﺮﺳﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
۳ﻣﺮدم وﻗﺘ ﮔﺎو را ذﺑ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧ را ﻣﮐﺸﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳ را ﺳﺮ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ آورﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺧﻮک را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ دﻫﻨﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺖ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ دل ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و از
ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۴ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻼﺋ ﮐﻪ از آن
وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا وﻗﺘ آن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺟﻮاب
ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻮش ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎری
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﺷﺖ ﺑﻮد و راﻫ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺿﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد«.
۵ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .او
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮی اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ و
ﻣﺎ ﺧﻮﺷ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ «.اﻣﺎ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﺧﻮار و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۶ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎﺋ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪاﺋ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻣ آﯾﺪ و ﺑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و
ﺑﺪون دردِ زاﯾﻤﺎن ﻃﻔﻠ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آورد۸ .آﯾﺎ ﮐﺴ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ
را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﯾ روز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﻗﻮﻣ در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﺪ؟ اﻣﺎ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ درد
زاﯾﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۹ .آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﻣﻦ رﺣﻢ زﻧ را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﻃﻔﻠﺶ را
ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد؟ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨﻢ«.
۱۰ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ
ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺧﻮﺷ او ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۱زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠ ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ آن
ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺘ را در ﺳﻬﯿﻮن
ﻣ آورم و ﺛﺮوت اﻗﻮام دﯾﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﺋ ﺳﺮﺷﺎر از آب ،در آن
ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﺷﻮد و
در آﻏﻮش ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺮورش ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺎت آن
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﮔﺮدﯾﺪ۱۳ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠ
ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ دﻟﺪاری ﻣ دﻫﻢ۱۴ .وﻗﺘ اﯾﻦ
واﻗﻌﺎت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،دل ﺗﺎن ﺧﻮش ﻣ ﺷﻮد و وﺟﻮد ﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ،
ﺗﺎزه و ﺧﺮم ﻣﮔﺮدد و آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﯾﺎری ﻣﮐﻨﻢ و دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺗﯿﺰرو ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد
را از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او واﻗ اﻧﺪ ،ﺑﯿﺮد ۱۶و ﮔﻨﺎﻫﺎران را
ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ
ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣ روﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻬﺎرت ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و
ﻣﻮش و دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺎن ﻫﻼﮐﺖ

اﺳﺖ۱۸ .ﻣﻦ از ﮐﺎرﻫﺎ و اﻓﺎر آن ﻫﺎ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن را از ﻫﺮ ﻧﮋاد و زﺑﺎن ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
۱۹و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .اﻣﺎ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪه ای را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ،ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﻓﻮل ،ﻟُﻮد
)ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ دارد( ،ﺗﻮﺑﺎل و ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﻦ اﻃﻼﻋ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و آن ﻫﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم
ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۰ .آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ را از آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﺮ
اﺳﭙﻬﺎ ،ﻋﺮاده ﻫﺎ ،ﺗﺨﺘﻬﺎی روان ،ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪﯾﮥ آردی را در ﯾ ﻇﺮف ﭘﺎک ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۱ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪۀ را
ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ و ﻻوی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﻢ«.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﻣ ﺳﺎزم در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۲۳ .ﻣﺮدم ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪه ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۴ .وﻗﺘﯿﻪ آن ﻫﺎ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ روﻧﺪ،
اﺟﺴﺎد ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎﺋ
ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﻣﯿﺮﻧﺪ و آﺗﺸ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و
ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
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