ﮐﺘﺎب ﺳﻔﻨﯿﺎی ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻔَﻨﯿﺎی ﻧﺒ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در  ۶۲۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﻫﺒ
ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎل  ۶۲۱ق.م .ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﺳﻔَﻨﯿﺎی
ﻧﺒ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻔَﻨﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ اﻗﻮام دﯾﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻋﻼوۀ ﯾﻬﻮدا ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﻮآب ،ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت
ﺧﺪا ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺪا رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﺳﻔَﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻮه و ﻗﺪرت ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﯾﺖ  ۱۷ﻓﺼﻞ  ۳اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﻌﺎس دﻫﻨﺪۀ ﻣﺤﺒﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ و ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ راﺿ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﺷ
ﻣﮐﻨﺪ«.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
روز ﻗﻀﺎوت ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻓﺼﻞ۳ :۲ ‐ ۱ :۱
ﺳﻘﻮط ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ۱۵ ‐ ۴ :۲
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن :ﻓﺼﻞ ۳
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۱

۱

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ )ﭘﺴﺮ آﻣﻮن( ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﺳﻔَﻨﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ.

)ﺳﻔَﻨﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﺷ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﮐﻮاﺳﮥ اَﻣﺮﯾﺎ و اَﻣﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد(.

روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ
۲

۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ ،ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮ
را ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﻢ و ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارم «.اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ»۴ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ و آﺛﺎر ﺑﺖ ﺑﻌﻞ و ﻧﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎنِ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ را ﻣﺤﻮ
ﻣ ﺳﺎزم۵ .آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮا ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻨﺎم ﺑﺖ ﻣﻮﻟ ﻗﺴﻢ
۶

ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ و آن اﺷﺨﺎﺻ را ﮐﻪ در
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم«.
۷در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ .او ﻗﺮﺑﺎﻧ ای را ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روزِ ﺟﺰا،
رﻫﺒﺮان ،ﺷﻬﺰادﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از رﺳﻢ و رواج ﺑﯿﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺰای
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۹ .آن ﻋﺪه اﺷﺨﺎﺻ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺮس از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎی ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ از روی آن ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﻨﺪ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دزدی و
آدﻣﺸ ﻣ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺎل دزدی ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﻟﻪ از دروازۀ ﻣﺎﻫ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد،
آواز ﻓﻐﺎن و وﻟﻮﻟﮥ ﻣﺮدم ﻗﺴﻤﺖِ دوم ﺷﻬﺮ و ﺻﺪای ﻣﻬِﯿﺐ و ﻫﻮﻟﻨﺎک از ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ.
۱۱ای ﻣﺮدم ﺑﺎزار ،ﻓﺮﯾﺎد و ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﺗﺎﺟﺮان ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۲ .در آن روز ﭼﺮاﻏ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﮐﻨﻢ و اﺷﺨﺎص ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری
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ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻧﯿﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی« ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ.

۱۳

ﻣﺎل و داراﺋ ﺷﺎن ﺗﺎراج و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﺷﺎن وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ در آن ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻣﮐﻨﻨﺪ،
وﻟ از ﺷﺮاب آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﻧﻮﺷﻨﺪ«.
۱۴روز ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﺑﺰودی ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ .در آن روزِ ﺟﺎﻧﺪاز ﺣﺘ ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ و
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۵

آن روز ،روزِ ﻏﻀﺐ اﺳﺖ .روز ﺳﺨﺘ و اﺿﻄﺮاب ،روز

ﺗﺎرﯾ و ﻇﻠﻤﺖ و روز اﺑﺮ ﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﯿﺎﻫ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ۱۶ .در آن روز ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻨ آﻏﺎز ﻣﮔﺮدد.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم را ﭼﻨﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن و درﻣﺎﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮐﻮر ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ راه
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﻮن ﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣ رﯾﺰد و اﺟﺴﺎد ﺷﺎن
ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۸در آن روزِ ﻏﻀﺐِ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺷﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ در آﺗﺶ
ﻏﻀﺐ او ﻣ ﺳﻮزد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.

دﻋﻮت ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ
۱‐۲ای ﻗﻮم ﺑ ﺣﯿﺎ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ روزِ ﻫﻮﻟﻨﺎکِ
ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺳﺮ راه ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ
و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ای ﻣﺮدم ﻓﺮوﺗﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﺪ ،راﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮاﺿ و ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آن روزِ ﻏﻀﺐِ ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ را در ﭘﻨﺎه
ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺪارد.
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ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﺰه ،اَﺷﻘَﻠُﻮن و اَﺷﺪُود ﻣﺘﺮوک و از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻫﺎﻟ ﻋﻘﺮون از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
راﻧﺪه ﺷﺪه ،رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۵ .وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﺳﻮﻧﺖ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد .ﺣﺘ
۶

ﯾ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارد .ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠ ﺷﻤﺎ ﭼﺮاﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ و ﻃﻮﯾﻠﮥ
۷

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ رﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﻣ ﭼﺮاﻧﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اَﺷﻘَﻠُﻮن را ﺧﻮاﺑﺎه ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮده و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ.
»۸ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﻮآب را ﺷﻨﯿﺪه ام و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺨﺮه
۹

ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮآب و ﻋﻤﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎرزار و ﮔﻮداﻟﻬﺎی ﻧﻤ و وﯾﺮاﻧ اﺑﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۱۰ﻣﺮدم ﻣﻮآب و ﻋﻤﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺮور ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﻼﻫﺎی وﺣﺸﺖ آوری دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﯾﺎن روی زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم اﻗﻮام
ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۲ای ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﮐﻨﺪ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋ ﺧﻮد آﺷﻮر را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،ﻧﯿﻨﻮا را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ
وﻻﻣﺰروع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ۱۴ .آﻧﺠﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎش ﻫﺮﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣ ﺷﻮد.
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در وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺟﻐﺪ و ﺑﻮم آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪای ﺷﺎن از ﮐﻠﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ.
زاﻏﻬﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺮو ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی ﻋﻤﺎرات ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.

۱۵

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺤﻞ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻮد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﻣﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﮔﻔﺖ» :در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔ
وﺟﻮد ﻧﺪارد «.اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻣﮔﺮدد و ﻻﻧﻪ و ﺑﯿﺸﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺬرد ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎن داده ﺑﺤﺎﻟﺶ اﻓﺴﻮس ﻣ ﺧﻮرد.

ﮔﻨﺎﻫﺎن اورﺷﻠﯿﻢ

۳

۱وای ﺑﺤﺎل ﺷﻬﺮ ﺳﺮﮐﺶ ،ﺷﻬﺮ ﻇﻠﻢ و ﻧﺠﺎﺳﺖ۲ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﺪ

و اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و از او ﮐﻤ ﻧﻤ ﻃﻠﺒﺪ۳ .ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻏﺮان و ﻗﻀﺎت آن ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮔﻬﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺻﺒ
۴

ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﮔﺬارﻧﺪ .اﻧﺒﯿﺎی آن ﺧﻮدﺧﻮاه و ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر اﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس را ﻧﺠﺲ
۵

ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣ ورزﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر دارد .او
ﻋﺎدل و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺻﺒ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ،ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎ ﺑ ﺣﯿﺎﺋ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮم آور ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣ دﻫﻨﺪ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﻗﻮام زﯾﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ام .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان و دﯾﻮارﻫﺎ و
ﺑﺮﺟﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ام .ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺮوک و ﺟﺎده ﻫﺎ از ﻣﺮدم ﺧﺎﻟ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ
ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۷ .ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎﯾﻢ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ«.
۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روزی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم و آن ﻫﺎ
را ﻣﺤﻮم ﺳﺎزم ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ .ارادۀ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﻨﻢ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
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۹

آن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰم .ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن زﺑﺎن ﭘﺎک ﻋﻄﺎ
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ.

۱۰

ﻗﻮم ﭘﺮاﮔﻨﺪۀ ﻣﻦ از ﻣﺎورای درﯾﺎﻫﺎی ﺣﺒﺸﻪ

۱۱

در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،دﯾﺮ از

ﺳﺮﮐﺸ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺘﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاه را
از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دور ﻣﮐﻨﻢ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ،دﯾﺮ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﻤ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﻮاﺿ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣ آورﻧﺪ ،ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۱۳ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ دﺳﺖ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ ،دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺮف ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ای از زﺑﺎن ﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.
آن ﻫﺎ در آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ«.

ﺳﺮود ﺷﺎدﻣﺎﻧ
۱۴

ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ،ﺳﺮود ﺧﻮﺷ را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻦ!
ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ!
ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ دل ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮ و وﺟﺪ ﻧﻤﺎ!

۱۵

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪه
و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺷﺴﺖ داده اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ اﺳﺖ
و ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿ ﺑﻼﺋ ﺑﺘﺮﺳ.
۱۶در آن روز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
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»ﻧﺘﺮس! ای ﺻﻬﯿﻮن ،دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﺑﺎش!
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ،
ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ و ﺗﺮا ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ راﺿ اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ و دﯾﺮ ﺗﺮا در ﻧﻈﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮار
و ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤ ﺳﺎزم۱۹ .روز ﺟﺰای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﻨ را ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﻧﻨ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ از آن ﻫﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۰ .در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ را در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺳﺎزم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﺎن ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﺷﺎدﮐﺎم ﻣﮔﺮداﻧﻢ«.
اﯾﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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