ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻣﻮرد ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﭼﻪ زﻣﺎﻧ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی او در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم ق.م .در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ زﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻼی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼ
ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑ وﻓﺎﯾ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣ اﻧﺪازد و از روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮده از ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺮد و زن ،ﭘﯿﺮ
و ﺟﻮان ،ﯾﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺑﻼی ﻣﻠ :ﻓﺼﻞ۱۷ :۲ ‐ ۱ :۱
وﻋﺪۀ اﺣﯿﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۲۷ ‐ ۱۸ :۲
روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻓﺼﻞ ۲۱ :۳ ‐ ۲۸ :۲

۱

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻓﺘﻮﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪ.
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ﺑﻼی ﻣﻠ
۲ای ﻣﺮدان ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! آﯾﺎ در ﻋﻤﺮ ﺗﺎن ﯾﺎ در دوران
زﻧﺪﮔ ﭘﺪران ﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﻪ ای رخ داده اﺳﺖ؟ ۳درﺑﺎرۀ آن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد.
۴اﻧﻮاع ﻣﻠﺨﻬﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۵ .ای ﻣﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻣﯿﺴﺎران زاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﻧﻮر و ﺷﺮاب ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۶ .ﯾ ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ.
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﺜﻞ دﻧﺪان ﺷﯿﺮ ﺗﯿﺰ اﻧﺪ۷ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺮا
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
۸ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺷﯿﺰه ای ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﺪ ،ﻋﺰا ﺑﯿﺮﯾﺪ۹ .آوردن
ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﻄ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۱۰ .ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻋﺰادار اﺳﺖ .ﻏﻠﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﻮر
ﺧﺸ ﺷﺪه و درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﭘﮋﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ۱۱ .ای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺷﯿﻮن
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۲ .ﺗﺎﮐﻬﺎی اﻧﻮر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ،
اﻧﺎر ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﺳﯿﺐ و ﻫﻤﮥ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﺧﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

دﻋﻮت ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ و دﻋﺎ
۱۳ای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ! ای ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻧﻮﺣﻪ را ﺳﺮدﻫﯿﺪ! زﯾﺮا دﯾﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاﺑ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۱۴ .روزه را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .رﻫﺒﺮان و
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ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و
۱۵

زاری ﮐﻨﻨﺪ.

وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،زﯾﺮا روز ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی از ﺟﺎﻧﺐ

ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣ آﯾﺪ.
۱۶ﺧﻮراک ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﻣﺎ رﺧﺖ
ﺑﺮﺑﺴﺖ.

۱۷

ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻮﺧﻬﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺪاﻣﻬﺎ ﺧﺎﻟ اﻧﺪ ،زﯾﺮا

ﻏﻠﻪ در ﮐﺸﺘﺰار از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۸ .ﮔﺎوﻫﺎ از ﮔﺮﺳﻨ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و رﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭼﺮاﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۹

ﺧﺪاوﻧﺪا،

ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ زاری ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮔﺮﻣ ﺳﻮزان ،ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آن درﺧﺘﺎن
را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه اﺳﺖ۲۰ .ﺣﺘ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد و زاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻮی ﻫﺎی
آب ﺧﺸ ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪۀ ﮔﺮﻣﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.

روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ

۲

۱زﻧ ﺧﻄﺮ را در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻨﻮازﯾﺪ؛ ﺑﺬارﯾﺪ ﺻﺪای آن از ﺳﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و

ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﺗﺮس ﺑﻠﺮزﻧﺪ ،زﯾﺮا روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺰودی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ.
۲آن روز ،روز ﺗﺎرﯾ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ .ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺜﻞ
ﺳﯿﺎﻫ ﺗﯿﺮه ای ،ﮐﻮه ﻫﺎ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .آن ﻟﺸﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ و ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻗﺒﻼ ﻫﺮﮔﺰ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.
۳ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ آﺗﺶ و در ﻋﻘﺐ آن ﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ ای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ .زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن آن ﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ از آن ﻣﮔﺬرﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﭘﮋﻣﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﯿ
ﭼﯿﺰی از ﭼﻨ آن ﻫﺎ رﻫﺎﺋ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ۴ .آن ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻬﺎی ﺟﻨ
ﻣ ﺗﺎزﻧﺪ۵ .وﻗﺘ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻫﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﺻﺪای ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻏﺮش ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺻﺪای ﺷﻌﻠﮥ
آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎه را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﯾﻮ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻟﺸﺮ ﮐﺸ
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۷

۶

ﻣﮐﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺮدم وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و رﻧ از روی ﺷﺎن ﻣ ﭘﺮد .ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺑﺎزان از دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ روﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﭘﯿﺶ ﻣ رود
۸

و ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ دﻫﺪ .ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد را ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﺻﻒ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
۹

ﭘﯿﺶ ﻣ روﻧﺪ ،ﺧﻂ دﻓﺎع را ﻣ ﺷﻨﻨﺪ و ﻫﯿ ﺳﻼﺣ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ آن ﻫﺎ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ دزد از راه ﮐﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰زﻣﯿﻦ در زﯾﺮ ﭘﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب ﺗﺎرﯾ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ و

ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ و ﺑﯿﺸﻤﺎر او ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ .روز ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﺎً روز ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ و ﻫﻮﻟﻨﺎک
اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟

دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺘ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ ﺗﺎن ،ﺑﺎ روزه و ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ۱۳ .دﻟﻬﺎی ﺗﺎن را ﭼﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﺎن را«.
ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا او رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .زود ﻗﻬﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد و رﺣﻤﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪن آﻣﺎده اﺳﺖ و راﺿ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
۱۴

ﮐﺴ ﭼﻪ ﻣ داﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارادۀ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را آﻧﻘﺪر ﺑﺮﮐﺖ

ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺪﯾﮥ آردی و رﯾﺨﺘﻨ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۵زﻧ ﺧﻄﺮ را در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﺪا آورﯾﺪ و روزه را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ۱۶و آن ﻫﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ،اﻃﻔﺎل و ﺣﺘ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮ ﺧﻮار را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ .داﻣﺎد از ﺧﺎﻧﻪ و
ﻋﺮوس از ﺣﺠﻠﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۷ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و دروازۀ
دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد رﺣﻢ ﮐﻦ .ﻧﺬار
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ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻤﺴﺨﺮ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟«

ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ و وﻋﺪۀ او
۱۸

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

۱۹

ﺧﺪاوﻧﺪ

در ﺟﻮاب ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
دﯾﺮ راﺿ ﻧﻤ ﺷﻮم ﮐﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ۲۰ .ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ دور ﮐﺮده ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸ و وﯾﺮان ﻣ راﻧﻢ .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را در
ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده و ﺑﻌﻀ را در ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻮی ﺑﺪ ﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد«.
۲۱ای زﻣﯿﻦ ﻧﺘﺮس و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ! ۲۲ای
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ.
ﻣﯿﻮۀ اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﻮر ﻓﺮاوان ﻣﮔﺮدد.
۲۳ای ﻣﺮدم ﺻﻬﯿﻮن ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ! ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاﺋ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .دوﺑﺎره ﺑﺎران ﺑﻬﺎری را در ﺑﻬﺎر و ﺑﺎران
ﺧﺰاﻧ را در ﺧﺰان ﺑﺮای ﺳﺮﺳﺒﺰی زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ۲۴ .ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺮﻣﻨﺎه ﻫﺎ ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﺮﺧُﺸﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺮﯾﺰ از روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۲۵

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

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ،وارد آوردﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .ﻏﺬای ﻓﺮاوان ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده ام ﺗﺠﻠﯿﻞ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ دﯾﺮ ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد۲۷ .آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
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ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮار و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ.

روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤ رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
۲۸

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

ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎن رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

۲۹

در آن روزﻫﺎ ﺣﺘ ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روح ﺧﻮد

را ﻣ رﯾﺰم.
۳۰

ﻋﻼﻣﺎت ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰی از ﺧﻮن ،آﺗﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود ،در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ.

۳۱

ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ روز ﻋﻈﯿﻢ و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ ،آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ و ﻣﻬﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل

ﻣﮔﺮدد ۳۲اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺎن در اﻣﺎن اﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﺪ

۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن وﻗﺘ ﺳﻌﺎدت و آراﻣ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ،

۲

ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را در »وادی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ« ﺟﻤ ﮐﺮده در آﻧﺠﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
۳

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮان ﺟﻮان را در ﻋﻮض
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ دادﻧﺪ و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮل ﺷﺮاب ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
۴ای ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون و ای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﯿﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﻮری و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ۵ .ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدﯾﺪ۶ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ و آن ﻫﺎ را از وﻃﻦ ﺷﺎن آواره ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ۷ .اﻣﺎ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را از ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
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۸

ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺗﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ﻣ ﻓﺮوﺷﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوردﺳﺘ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ.
۹ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ورزﯾﺪۀ ﺗﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺗﺎن را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰

ﮔﺎوآﻫﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ذوب ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و از

اره ﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺣﺘ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ دﻻوراﻧﻪ ﺑﺠﻨﻨﺪ۱۱ .ای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ،از
ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و در ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ!«
ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺟﻨ آوراﻧﺖ را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮود آور!
»۱۲ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در وادی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .داﺳﻬﺎی ﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای درو آﻣﺎده اﺳﺖ .ﻣﺮدم
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﻧﻮرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮاب در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﺪﻣﺎل
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺧﻮن ﺷﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد۱۴ .ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ در وادی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ۱۵ .آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ۱۶ .ﻏﺮش ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد
و ﻫﻤﭽﻮن رﻋﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻏﺮش ﻣﮐﻨﺪ .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده از آن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

آﯾﻨﺪۀ ﺑﺎﺷﻮه ﯾﻬﻮدا
۱۷آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻮن ،ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
اورﺷﻠﯿﻢ ﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﺎن دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
۱۸در آن زﻣﺎن از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺷﺮاب ﺗﺎزه ﻣ ﭼﺪ و از ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺷﯿﺮ ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﺸ
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ﯾﻬﻮدا از آب ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﮥ آب ﻓﻮران ﻣﮐﻨﺪ و وادی ﺷﻄﯿﻢ را
ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺳﺎزد.
۱۹ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ادوم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤ ﮐﻪ در ﺣﻖ اﻫﺎﻟ ﯾﻬﻮدا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه در
آﻧﺠﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﭘﮋﻣﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺑﺎد و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

۲۱

ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮔﯿﺮم و از ﮔﻨﺎه

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺘﻤﺮان ﻧﻤﮔﺬرم ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
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