ﮐﺘﺎب زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻣﺪن ﻣﺴﯿ ﻣﻮﻋﻮد دارد ،از
ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ.
زﮐﺮﯾﺎ و ﺣﺠ ﻧﺒ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺒﺎدﺗﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳ داﺷﺘﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً از ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻣﯿﺰ اﻧﺒﯿﺎ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪ.
زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻣﻮﻋﻮد در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﻪ او
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از زﮐﺮﯾﺎ ،ﻗﺴﻤﺘ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ ﭘﯿﺸﻮﯾ او در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺛﺎﻧ ﻣﺴﯿ ﻋﻤﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اﺧﻄﺎر و اﻣﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۱
ﻣﺠﺎزات اﻗﻮام دﯾﺮ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۱ :۹
ﺳﻌﺎدت و آراﻣﺶ آﯾﻨﺪه :ﻓﺼﻞ ۲۱ :۱۴ ‐ ۹ :۹
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ

۱

۱در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎلِ دوم ﺳﻠﻄﻨﺖِ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ـ ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ

ﻋﺪوی ﻧﺒ ـ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ زﮐﺮﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدم۳ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣ
۴

ﮔﺮدم .ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادﻧﺪ ﺗﺎ از راﻫ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ ،وﻟ ﺑﻪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و از
۶

۵

اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ .اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ و اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺮ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ،اﻧﺒﯿﺎء اﺣﺎم و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ دادم ،وﻟ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮدﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺰا دﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آن ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل
ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠ ﮐﺮد«.

رؤﯾﺎی اﺳﭙﻬﺎ
۷در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎه ﺷﺒﺎط ،در دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ،ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ،زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ۸ .در ﯾ دره ای ،در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن آس ﻣﺮدی را
ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾ اﺳﭗ ﺳﺮخ دﯾﺪم .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﺳﭙﻬﺎی ﺑﻪ رﻧﻬﺎی ﻧﺼﻮاری ،اﺑﻠﻖ و ﺳﻔﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ۹ .از ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻦ اﺳﭙﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟« او ﺟﻮاب داد:
»دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ۱۰ «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﺗﺮدد ﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

آﻧﺎه اﺳﭗ ﺳﻮاران ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ

در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن آس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺮدد ﮐﺮدﯾﻢ و در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آراﻣ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ«.
۱۲ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدی .ﺗﺎ ﺑ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ درﯾ ﻣﮐﻨ؟« ۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
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ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺴﻠ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد.

۱۴

آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را اﻋﻼم ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت زﯾﺎدی دارم.
۱۵

اﻣﺎ ﺑﺮ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.

۱۶

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ

ﺑﺎ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ از
ﻧﻮ آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻌﺎدت و
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﻬﯿﻮن را ﺗﺴﻠ داده و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﻢ««.

رؤﯾﺎی ﺷﺎﺧﻬﺎ و آﻫﻨﺮان
۱۸

در رؤﯾﺎی دﯾﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﮔﺎو را دﯾﺪم.

۱۹

از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب

داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺪرﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ«.
۲۰ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺎر آﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد۲۱ .ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری آﻣﺪه اﻧﺪ؟« او
در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ آن ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،از ﺗﺨﺖ ﻗﺪرت ﺷﺎن ﺳﺮﻧﻮن ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺑﻨﺪ و دور
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ«.

رؤﯾﺎی ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

۲

۱در رؤﯾﺎی دﯾﺮی ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دﺳﺖ داﺷﺖ۲ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم:

»ﮐﺠﺎ ﻣ روی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯿﺮوم و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﻋﺮض و ﻃﻮل آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ۳ «.آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮﺷﺘﮥ
دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﻣﺪ ،رﻓﺖ۴ .ﻓﺮﺷﺘﮥ دوﻣ ﺑﻪ اوﻟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺘﺎب و ﺑﻪ آن ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ ﻓﯿﺘﮥ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دﺳﺖ دارد ﺑﻮ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻧﻘﺪر از اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ
۵

دﯾﻮار ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﻮار آﺗﺸﯿﻨ دورادور ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮه و
ﺟﻼل ﺧﻮد در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮم«.

دﻋﻮتِ ﻋﻮدت ﺑﻪ وﻃﻦ
۶‐۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ای
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ۸ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮوم .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آزار ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣ ﭼﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣ ﺟﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻏﺎرت ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻫﻤﻪ
ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن آواز ﺑﺨﻮان و ﺧﻮﺷ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮم۱۱ «.در آن روز اﻗﻮام زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﯾﻬﻮدا را ﻣﻠ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار داده و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﺪ.
۱۳ای ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮدم ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﻣ آﯾﺪ.

رؤﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ

۳

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﯾﻬﻮﺷ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮥ
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ او ﻗﺮار داﺷﺖ و او را ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار
ﻣ داد.
۲ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﻣﺤﻮم ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺮا ﻣﺤﻮم ﮐﻨﺪ .ﯾﻬﻮﺷ ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
۴

۳

ﺑﺎﺷﺪ «.ﯾﻬﻮﺷ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺜﯿﻒ در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎیﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس ﮐﺜﯿﻒ او را از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺮا از
۵

ﺗﻮ دور ﮐﺮدم و ﺣﺎﻻ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ ﻣﮐﻨﻢ «.ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ دﺳﺘﺎر ﭘﺎک ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺑﺬارﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دﺳﺘﺎر و
ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
۶ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷ ﮔﻔﺖ ۷ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫ ،آﻧﺎه ﺗﻮ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ داوری ﺧﻮاﻫ ﻧﻤﻮده
و از ﺻﺤﻦ ﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﺎن در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫ
آﻣﺪ۸ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﯾﻬﻮﺷ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و ای ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎران او ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﻪ« ﻧﺎم دارد
۹

ﻣ آورم .ﺑﺮ آن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ِﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﯾﻬﻮﺷ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ای را ﺣ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﯾ روز ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را رﻓ ﻣﮐﻨﻢ«.

۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در

آن روز ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺎک و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن
در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ«.

رؤﯾﺎی ﭼﺮاﻏﺪان و درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن

۴

۱ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد آﻣﺪ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ۲و از

ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﯾ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼﺋ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دارای ﻫﻔﺖ
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۳

ﭼﺮاغ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﯾ ﺗﯿﻠﺪاﻧ دارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻫﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺗﯿﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ .دو
۴

درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ،ﯾ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و دﯾﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﭼﺮاﻏﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ «.از ﻓﺮﺷﺘﻪ ای
۵

ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« او ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ دﻟﯿﻠﺶ را ﻧﻤ داﻧ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧ ،ای آﻗﺎﯾﻢ«.
۶

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ زِرﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻪ

ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻠﻪ ﺑﻪ روح ﻣﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۷ .اﮔﺮ ﻣﻮاﻧ ﺑﺴﺎن ﮐﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از
ﺳﺮ راه ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮا دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨ و وﻗﺘﯿﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨ ﺗﻬﺪاب آن را
ﺑﺬاری ،ﻣﺮدم از ﺧﻮﺷ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﯿﺾ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺎد!«
۸ﭘﯿﺎم دﯾﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۹ :دﺳﺘﻬﺎی زِرﺑﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪاب اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را
ﻣﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮا
ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ام.

۱۰

در اول ،ﻣﺮدم از اﯾﻨﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖِ ﮐﻤ ﮐﺮده

اﺳﺖ ،ﻣﺄﯾﻮس ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ زِرﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روز اﻣﻮر ﮐﻮﭼ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد«.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﻋﻼﻣﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ۱۱ «.ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آن دو درﺧﺖ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﭼﺮاﻏﺪان ۱۲و دو ﺷﺎﺧﮥ زﯾﺘﻮن در
ﭘﻬﻠﻮی دو ﻟﻮﻟﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺗﯿﻞ ﻣ رﯾﺰد ،ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ۱۳ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﺟﻮاب دادم» :ﻧ ،ای آﻗﺎﯾﻢ۱۴ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ دو ﺷﺨﺼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا،
ﻣﺎﻟ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺴ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﺬار او ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

رؤﯾﺎی ﻃﻮﻣﺎر ﭘﺮﻧﺪه

۵

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﮐﺮدم و ﻃﻮﻣﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻮد۲ .ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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»ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﺟﻮاب دادم» :ﻃﻮﻣﺎر ﭘﺮﻧﺪه ای را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧُﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض
۳

دارد «.ﮔﻔﺖ» :در آن ﻃﻮﻣﺎر ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣ ﺑﺮد .در
ﯾ ﻃﺮف ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ دزدی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻤﺖ
۴

دﯾﺮ آن ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺨﻮرد ،ﺳﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دزدی ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ
ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺳﻨ و ﭼﻮب آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ«.

رؤﯾﺎی زﻧ در ﺗُﺮی
۵ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﮐﻦ و ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣ ﺑﯿﻨ۶ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آن ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد» :آن ﯾ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
۷

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ «.آن ﺗُﺮی ﺳﺮﭘﻮﺷ از ﺳﺮب داﺷﺖ .وﻗﺘ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،زﻧ
۸

را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :آن زن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﺴﺎد و ﺷﺮارت اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ زن را در ﺑﯿﻦ ﺗﺮی اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮﭘﻮش ﺳﺮﺑ را دوﺑﺎره ﺑﺎﻻی آن ﮔﺬاﺷﺖ۹ .ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﺎه ﮐﺮدم و دو زن دﯾﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻟ ﻟ داﺷﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﺮی
ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ۱۰ .از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺗﺮی را ﮐﺠﺎ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ؟«
۱۱

ﺟﻮاب داد» :آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺮی را در آن ﻣﮔﺬارﻧﺪ«.

رؤﯾﺎی ﭼﻬﺎر ﻋﺮاده

۶

۱ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﮐﺮدم و ﭼﻬﺎر ﻋﺮاده را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ دو ﮐﻮه ﻣﺴ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ۲ .ﻋﺮادۀ

اوﻟ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎی ﻧﺼﻮاری ،دوﻣ ذرﯾﻌﮥ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﯿﺎه۳ ،ﺳﻮﻣ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﭼﻬﺎرﻣ

ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎی اﺑﻠﻖ راﻧﺪه ﻣ ﺷﺪ۴ .از ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﻗﺎی ﻣﻦ،
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۵

اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر روح آﺳﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺗﻤﺎم
۶

روی زﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ «.ﻋﺮادۀ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ،از اﺳﭙﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب ،از
۷

اﺳﭙﻬﺎی اﺑﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻋﺮادۀ اﺳﭙﻬﺎی ﻧﺼﻮاری ﺑﺴﻮی ﺷﺮق ﻣ روﻧﺪ .آن اﺳﭙﻬﺎی ﻗﻮی
ﺑ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را
ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ۸ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :آن اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ
ﻣﺮا اﺟﺮاء ﮐﺮدﻧﺪ و روح ﻣﺮا آرام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ«.

ﺗﺎﺟﺬاری ﯾﻬﻮﺷ
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد۱۰ :‐»۱۱ﺣﻠﺪَه ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﯾﺪَﻋﯿﺎ از ﻃﺮف ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎﺑﻞ،
ﻫﺪاﯾﺎﺋ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﻧﺪ .آن ﻫﺪاﯾﺎ را از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﺷﯿﺎ ـ ﭘﺴﺮ ﺳﻔَﻨﯿﺎ ـ
ﺑﺮو و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾ ﺗﺎج ﺑﺴﺎز .ﺑﻌﺪ آن ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻬﻮﺷ ـ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺻﺎدق ـ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﺬار.
۱۲ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آن ﻣﺮدی ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﻪ« ﻧﺎم دارد ،از
ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد ﻣ روﯾﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺳﺎزد .او ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت و ﺷﻮه ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣ ﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﺂﻫﻨ ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﻼﻣﺘ ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۴

ﺑﻌﺪ

آن ﺗﺎج از ﻃﺮف ﺣﻠﺪَه ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﯾﺪﻋﯿﺎ و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺪاری
ﺷﻮد«.
۱۵ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دور ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻣ آﯾﻨﺪ و در آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .وﻟ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ وﻗﺘ
اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دل و ﺟﺎن اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
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روزۀ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮥ ﻣﺮدم

۷

۱در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،در روز ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ ،ﮐﻼم

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
۲

ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺷﺮازِر و رﺟﻢ ﻣﻠ را ﺑﺎ ﯾ ﻋﺪه ﻣﺮدان دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ در

ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ۳و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺒﯿﺎء ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ
روزه و ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﻮد در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﯾﻢ؟«
۴

۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ۶ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ و ارﺿﺎی ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﯿﺪ۷ .وﻗﺘﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف آن در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﺟﻨﻮب و ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻏﺮب ﻣﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم؟«

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از اواﻣﺮ ﺧﺪا
۸ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ۹ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۰ .ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﺎﻧﺎن و
ﻓﻘﯿﺮان ﻇﻠﻢ ﻧﻨﯿﺪ .در دل ﺗﺎن ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﺮدم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ۱۱ .اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺎ روح ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
داده ﺑﻮدم ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ آوردم۱۳ .ﭼﻮن وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻫﻢ وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻋﺎی
ﺷﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪم۱۴ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﺸﻢ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ و
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﺷﺎن وﯾﺮان ﺷﺪ«.

وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

۸

۱

۲

ﺑﺎر دﯾﺮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
۳

»ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤ دارم و ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن
ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮐﻨﻢ .اورﺷﻠﯿﻢ »ﺷﻬﺮ وﻓﺎدار« و ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ »ﮐﻮه ﻣﻘﺪس« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺮی ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﻗﺪم ﻣ زﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ
ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ۵ .ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠ آﺳﺎن اﺳﺖ۷ .ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ ۸و ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ آورم ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎ راﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻢ«.
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺷﻮق و دﺳﺘﺎن ﻗﻮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن

ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻨﺎم ﺗﻬﺪابﮔﺬاری ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۰

ﻗﺒﻞ از آن ،ﮐﺴ ﺗﻮان آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ

از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدم ﻣﺮدم را دﺷﻤﻦ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم«.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر

ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺣﺎﻻ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺗﻔﺎوت دارد۱۲ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ،ﺗﺎﮐﻬﺎ اﻧﻮر ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﻣ دﻫﺪ ،از آﺳﻤﺎن
ﺑﺎرانِ ﻓﺮاوان ﻣ ﺑﺎرد و ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم۱۳ .ای ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ! در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﺴ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی!« وﻟ ﺣﺎﻻ آﻧﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و
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از ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺳﺎزم .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨ «!ﭘﺲ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﯿﺎورم و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادم۱۵ .ﺣﺎﻻ ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ.

۱۶

ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺪ اﯾﻨﺴﺖ :ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ

ﺻﺎدق و راﺳﺘﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻣﺤﺎﮐﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ۱۷ .ﺑﻪ
دﯾﺮان آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارم«.
۱۸ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ۱۹ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزۀ
ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﻫﻔﺘﻢ و دﻫﻢ و اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻬﺎ و
روزﻫﺎی ﻋﯿﺶ و ﺧﻮﺷ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ راﺳﺘ و ﺳﻼﻣﺘ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ«.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رو ﻣ آورﻧﺪ ۲۱و ﻣﺮدم ﯾ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ روﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه او دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۲۲ «.ﻣﺮدم زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای دﻋﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐِ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ .در آن روزﻫﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﯿﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ«.

ﺟﺰای دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۹

۱وﺣ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺸﻮر ﺣﺪراخ و ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﻪ دﻣﺸﻖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد۲ .ﺣﻤﺎت ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺣﺪراخ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻤﺖ ﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
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۳

ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﺤﺎﻣﺎﺗ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎک و ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ
۴

ﺟﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ داراﺋ اش را از او ﻣﮔﯿﺮد ،ﺛﺮوﺗﺶ را در ﺑﺤﺮ ﻣ رﯾﺰد
و ﺧﻮدش در آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزد.
۵وﻗﺘ اَﺷﻘَﻠُﻮن اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻏﺰه و ﻋﻘﺮون از درد ﺑﺨﻮد ﻣ ﭘﯿﭽﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺰه
۶

ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و اَﺷﻘَﻠُﻮن از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ ﻣﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﻧﺎن در اَﺷﺪُود ﺳﺎﮐﻦ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺮور ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ۷ .ﮔﻮﺷﺘ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣ ﺧﻮرد از دﻫﺎن او و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را از دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺸﻢ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﺜﻞ ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ،ﺟﺰء ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻘﺮون ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد۸ .ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد رﻧ و ﺧﻮاری ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را دﯾﺪم و دﯾﺮ ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ
ﺳﺘﻤﺮان ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﻇﻬﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
۹ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻦ! ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ از ﺧﻮﺷ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! اﯾﻨ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻣ آﯾﺪ .او ﻓﺮوﺗﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺮه ﺧﺮی ﻣ آﯾﺪ۱۰ .ﻣﻦ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و
اﺳﭙﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﻣﮐﻨﻢ .ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﻨ ﺷﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و او ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ
را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزد .ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او از ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺮ و از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ
دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۱ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ و آن را ﺑﺎﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدم ،اﺳﯿﺮان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻤﺎ را از
ﭼﺎه ﻧﯿﺴﺘ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ۱۲ .ای اﺳﯿﺮانِ ﮐﻪ در آرزوی آزادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ رﻧﺠﻬﺎﺋ را ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ دو ﭼﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﻣﻦ از
ﯾﻬﻮدا ﺑﺤﯿﺚ ﮐﻤﺎن و از اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮم و ﭘﺴﺮان ﺗﺮا ،ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮِ ﯾ
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ﺟﻨ آور ﺿﺪ ﺳﭙﺎه ﯾﻮﻧﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻗﺖ ﺟﻨ رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد و ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻦ
ﻓﺮود ﻣ آﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼن ﺟﻨ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎدی ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﻣ ﺗﺎزد۱۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دﺷﻤﻦ را
ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮده زﯾﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ.
ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﮐﻨﺠﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ را رﻧﯿﻦ
ﻣ ﺳﺎزد.
۱۶در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮐﻪ از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻫﺮِ ﺗﺎج ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﻣ درﺧﺸﻨﺪ۱۷ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﺋ او
ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮۀ اﻧﻮر آن ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان را ﺗﺎزه و ﺷﺎداب ﻣ ﺳﺎزد.

ﻧﺠﺎت ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۰

۱

در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ،زﯾﺮا

او ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﻣ ﺑﺎراﻧﺪ و ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎه را ﺳﺒﺰ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺷﺎداب
۲

ﻣ ﺳﺎزد .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاﺑ ﮐﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ دروغ و ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ.
رؤﯾﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه
ﺳﺮﮔﺮدان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا رﻫﺒﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﻨﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ،ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎن ﺟﻨ ﻗﻮی
ﻣ ﺳﺎزد۴ .ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد
ﻣ آورد۵ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن دﻟﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل
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ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮاران را ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﻐﻠﻮب و ﺧﺠﻞ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۶ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزم و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ .آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن
ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋ آن ﻫﺎ را
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﺮده ام ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ و دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ.
۷

ﺑﻨ اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن دﻟﯿﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﺎدۀ ﺧﻮﺷ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘ

ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۸آن ﻫﺎ را ﺻﺪا زده ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﻣ ﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را آزاد ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ۹ .ﮔﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ در
ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۰ﻣﻦ آن ﻫﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد و ﻟﺒﻨﺎن ﻣ آورم ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
را ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

۱۱

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از ﺑﺤﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﻮاج را ﮐﻨﺎر زده اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ را

ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزم .ﻏﺮور آﺷﻮر زوال ﻣ ﺷﻮد و ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود۱۲ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و آن ﻫﺎ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در راه ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ دارﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻘﻮط ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ

۱۱

۲

۱

ای ﻟﺒﻨﺎن ،دروازه ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ آﺗﺶ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ،ﺗﺮا ﻃﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ای

درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .آن درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮه ﺗﺒﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ! ای
درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺎﺷﺎن ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻨﻞ ﻏﻠﻮ و ﺑﺰرگ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۳ .ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری
ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺰرﮔ و ﺷﻮه آن ﻫﺎ زوال ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮش ﺷﯿﺮﻫﺎی ژﯾﺎن را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻨﻠﻬﺎی اُردن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
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داﺳﺘﺎن دو ﭼﻮﭘﺎن
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﺰودی ذﺑ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۵ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣ ﺧﺮﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ «.ﺣﺘ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎری
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻦ ﻣﺎﻧ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺷﻮم«.
۷ﺗﺎﺟﺮان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ذﺑ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ
دو ﻋﺼﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﯾ ﻋﺼﺎی »اﺣﺴﺎن« و دﯾﺮی ﻋﺼﺎی »اﺗﺤﺎد« و ﻗﺮار اﻣﺮ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﭼﻮﭘﺎﻧ ﺷﺮوع ﮐﺮدم۸ .از ﺳﻪ ﭼﻮﭘﺎن دﯾﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺰار ﺷﺪم و در ﻇﺮف
ﯾ ﻣﺎه ﺧﻮد را از ﺷﺮ آن ﻫﺎ آﺳﻮده ﺳﺎﺧﺘﻢ۹ .ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ ﺷﻮم .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮدﻧ اﺳﺖ ،ﺑﺬار ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و آن ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧ اﺳﺖ ،ﺑﺬار ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺬار ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ!« ۱۰آﻧﺎه ﻋﺼﺎی »اﺣﺴﺎن«
را ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﻤﺎن روز ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺟﺮانِ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﻣﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﭘ
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم۱۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺣﺎﻻ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻣﺰد ﻣﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ
و اﮔﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،آن را ﻧﻬﺪارﯾﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺳ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﺳﻪ ﻫﺎ را در ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﯿﻨﺪاز .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻦ آن ﺳ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻢ۱۴ .ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎی دوم ،ﯾﻌﻨ ﻋﺼﺎی »اﺗﺤﺎد« را ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻗﻮﻣ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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۱۵

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎر ﯾ ﭼﻮﭘﺎنِ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺸﻨﺎس را اﺟﺮاء ﮐﻦ.

۱۶

ﻣﻦ در

اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ او از آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .راﻫﻨﻤﺎی ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﺧﻤ ﻫﺎ را ﺗﺪاوی ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪ
ﺧﻮراک ﻧﻤ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎﻗﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣ ﺧﻮرد و ﺳﻤﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣﮐﻨﺪ.

۱۷

وای

ﺑﺮ آن ﭼﻮﭘﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺸﻨﺎﺳ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﺎزو و ﭼﺸﻢ راﺳﺖ او ﻓﺮوﻣ رود.
ﺑﺎزوﯾﺶ ﺧﺸ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻠ ﮐﻮر ﻣ ﺷﻮد«.

رﻫﺎﺋ اورﺷﻠﯿﻢ

۱۲

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن

روح ﺑﺨﺸﯿﺪ ،درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۲ :ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺜﻞ ﯾ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻣ ﺳﺎزم .اﻗﻮام

اﻃﺮاف او از آن ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ و ﺳﺮ ﮔﯿ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
۳

ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در آن
روز ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨ ﻣﺼﺎدِم ﻣ ﺳﺎزم و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ
ﺷﺪت زﺧﻤ ﻣ ﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز اﺳﭙﻬﺎی دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازم،
ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ را ﮐﻮر ﻣﮐﻨﻢ و ﺳﻮاران ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺳﺎزم ،وﻟ از ﯾﻬﻮدا ﻣﺮاﻗﺒﺖ
۵

ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ .آﻧﺎه ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در دل ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ اﻫﺎﻟ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.
۶در آن روز ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸ ﺳﻮزﻧﺪه در ﺟﻨﻠﻬﺎ و ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﮥ ﻓﺮوزان در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ
ﻣﮔﺮداﻧﻢ .آن ﻫﺎ اﻗﻮام راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد را ﻣﻌﺪوم ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ در رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ﻣﻦ اوﻟﺘﺮ ﯾﻬﻮدا را رﻫﺎ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان داود و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ در
ﺑﺰرﮔ و ﺷﻮه ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﯾﻬﻮدا ﻧﺒﺎﺷﺪ۸ .در آن روز ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ.
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ داود ﻣ ﺷﻮد و اوﻻدۀ داود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا و ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را
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۹

راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم.

ﺳﻮﮔﻮاری اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ
۱۰

ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ روح ﺗﺮﺣﻢ ،دﻋﺎ و زاری را ﻣ رﯾﺰم .آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﻧﯿﺰه زده اﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﺰا ﻣﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﺗﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﺨ اﺷ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺷﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ۱۱ .در آن
روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﻤ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﺪدرِﻣﻮن در درۀ ﻣﺠِﺪو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﭘﺎ
ﻣ ﺷﻮد۱۲ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻋﺰادار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮد :ﺧﺎﻧﺪان
داود ،ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎﺗﺎن۱۳ ،ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ،ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﻌ۱۴ و ﺑﻘﯿﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻣﺮدﻫﺎ
ﻋﻠﯿﺤﺪه و زﻧﺎن ﺷﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.

۱۳

۱

در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان داود و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﺸﻤﻪ ای ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از

ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻫﺎ ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود
۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﻮری از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم

ﮐﻪ دﯾﺮ اﺛﺮی از آن ﻫﺎ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب و روح ﭘﻠﯿﺪ ﭘﺎک
۳

ﻣ ﺳﺎزم .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﯿ ﻣﮐﺸﻨﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨ۴ «.در آن روز
اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﮥ ﭘﺸﻤﯿﻦ اﻧﺒﯿﺎء را
ﻧﻤ ﭘﻮﺷﻨﺪ۵ .ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﺒ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﯾ دﻫﻘﺎن ﻫﺴﺘﻢ و از ﺟﻮاﻧ
ﭘﯿﺸﮥ ﻣﻦ زراﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ۶ «.اﮔﺮ ﮐﺴ از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﭘﺲ اﯾﻦ زﺧﻤﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن دارﯾﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺮاﺣﺎﺗ اﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﺮده اﻧﺪ««.
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ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﺧﺪا
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﻦ ،آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻫﻤﺎر و ﻣﻌﺎون ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﭼﻮﭘﺎن را ﺑﺰن ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣ زﻧﻢ۸ .دو
ﺳﻮم ﻗﻮم ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﯾ ﺳﻮم آن ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۹و اﯾﻨﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ
آﺗﺶ ﻣﮔﺬراﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﺗﺶ ﭘﺎک و ﺻﻔﺎ ﻣ ﺷﻮد ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺎک و
ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه آن ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻣ ﭘﺬﯾﺮم و ﻣﮔﻮﯾﻢ:
اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ«.

ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
۱‐۲روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودی ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﻮام را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﻣﺎل و داراﺋ آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ اﺳﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﻢ دﯾﺮ آن
در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۳ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ آن اﻗﻮام ﻣ رود۴ .در آن روز ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﮐﻪ در
ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ واﻗ اﺳﺖ ،ﻣ اﯾﺴﺘﺪ .ﮐﻮه زﯾﺘﻮن دو ﻧﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد و درۀ وﺳﯿﻌ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب
ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ .ﻧﯿﻢ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﻧﯿﻢ دﯾﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮔﺮدد۵ .ﻣﺜﻞ
اﺟﺪاد ﺗﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از راه
دره ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺻﻞ اﻣﺘﺪاد دارد ،ﻓﺮار ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ.
۶در آن روز ﺳﺮدی و ﺑﺮودت از ﺑﯿﻦ ﻣ رود۷ .آن روز ،روز ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ .ﺷﺐ و روز وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۸آب ﻫﺎی ﺣﯿﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
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۹

و ﻧﯿﻢ دﯾﺮ ﺑﺴﻮی ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﻣ رود .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻧﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم او ﺧﺪا اﺳﺖ.
۱۰ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﺟِﺒ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ رِﻣﻮن در ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ دﺷﺖ وﺳﯿﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ در ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺣﮥ آن از دروازۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﻤ،
از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ دروازۀ زاوﯾﻪ و از ﺑﺮج ﺣﻨﻨﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﺮاب ﺳﺎزی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ رﺳﺪ.

۱۱

ﻣﺮدم در

اورﺷﻠﯿﻢ در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺠﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﻣ آورد :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﺷﺎن ،در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﺸﻤﻬﺎی آن ﻫﺎ در ﺣﺪﻗﻪ و زﺑﺎن در دﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﮔﯿ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﯾﺪﯾﺮ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ۱۴ .ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﺟﻨﻨﺪ و ﺛﺮوت و داراﺋ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ،
ﻧﻘﺮه ،ﻟﺒﺎس و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ ﺗﺎراج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۵

ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﻬﺎ ،ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﺧﺮﻫﺎ و

ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﺮ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۶ﺑﻌﺪ آن ﻋﺪه از اﻗﻮام ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺎدﺷﺎه،
ﯾﻌﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۷ .ﻫﺮﮔﺎه ﯾ از
اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺎن ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ۱۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،دﭼﺎر
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼی آﺳﻤﺎﻧ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۹ .ﻟﻬﺬا اﮔﺮ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و اﺷﺘﺮاک در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
۲۰در آن روز ،ﺣﺘ ﺑﺮ زﻧﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺳﭙﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﻤﺎم دﯾﻬﺎی آﺷﭙﺰی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﻣﻘﺪس ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﻫﻤﻪ
ﻇﺮوف آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
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ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ ،از آن ﻇﺮوف ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ دﯾﺮ اﺛﺮی از ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
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