.

ﮐﺘﺎب زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد
دارد ،از ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ.
زﮐﺮﯾﺎ و ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً از ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖآﻣﯿﺰ اﻧﺒﯿﺎ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺳﯿﺪ.
زِﮐَﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﮑﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از زﮐﺮﯾﺎ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ
ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ او در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﺧﻄﺎر و اﻣﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ٨ - ١
ﻣﺠﺎزات اﻗﻮام دﯾﮕﺮ :ﻓﺼﻞ ٨ - ١ :٩
ﺳﻌﺎدت و آراﻣﺶ آﯾﻨﺪه :ﻓﺼﻞ ٢١ :١۴ - ٩ :٩
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ

١

١در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎلِ دوم ﺳﻠﻄﻨﺖِ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ

.
ـ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ـ ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ زﮐﺮﯾﺎ
ﻓﺮﻣﻮد»٢ :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم،
٣اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم۴ .ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد
ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ دادﻧﺪ ﺗﺎ از راﻫﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺮف آنﻫﺎ ﮔﻮش
ﻧﺪادﻧﺪ و از اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ۵ .اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ و اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮدﻧﺪ۶ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ،اﻧﺒﯿﺎء اﺣﮑﺎم و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ دادم ،وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺰا دﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
آنﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ و
ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد«.
رؤﯾﺎی اﺳﭙﻬﺎ
٧در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه ﺷﺒﺎط ،در دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ
دارﯾﻮش ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ،زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ٨ .در ﯾﮏ درهای،
در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن آس ﻣﺮدی را ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﭗ ﺳﺮخ دﯾﺪم .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﺳﭙﻬﺎی
ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﻧﺼﻮاری ،اﺑﻠﻖ و ﺳﻔﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ٩ .از ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای آﻗﺎی
ﻣﻦ ،اﯾﻦ اﺳﭙﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ١٠ «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﺗﺮدد ﮐﻨﻨﺪ١١ .آﻧﮕﺎه 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 آراﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ«.
١٢ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺪت
ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدی .ﺗﺎ ﺑﮑﯽ رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد را از آنﻫﺎ درﯾﻎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺴﻠﯽآﻣﯿﺰ
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد١۴ .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ را اﻋﻼم ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت
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زﯾﺎدی دارم١۵ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ١۶ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ از ﻧﻮ
آﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٧ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر
از ﺳﻌﺎدت و ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻬﯿﻮن را ﺗﺴﻠﯽ داده و اورﺷﻠﯿﻢ را
ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ««.
رؤﯾﺎی ﺷﺎﺧﻬﺎ و آﻫﻨﮕﺮان
١٨در رؤﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﮔﺎو را دﯾﺪم١٩ .از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
٢١
٢٠ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺎر آﻫﻨﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮐﺎری آﻣﺪهاﻧﺪ؟« او در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ آن ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،از ﺗﺨﺖ ﻗﺪرت ﺷﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و دور ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ«.
رؤﯾﺎی ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
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١در رؤﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دﺳﺖ
.
داﺷﺖ٢ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯿﺮوم و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺮض و ﻃﻮل آن ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ٣ «.آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﯽآﻣﺪ ،رﻓﺖ۴ .ﻓﺮﺷﺘﮥ دوﻣﯽ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺘﺎب و ﺑﻪ آن ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در دﺳﺖ دارد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻧﻘﺪر از اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ۵ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﻮار
آﺗﺸﯿﻨﯽ دورادور ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﻮد در آن ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم«.
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دﻋﻮتِ ﻋﻮدت ﺑﻪ وﻃﻦ
٧–۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ٨ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﻗﻮاﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮوم .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ٩ .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﻮدش ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻏﺎرت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه
ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن آواز ﺑﺨﻮان و ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﻣﯽآﯾﻢ و در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم١١ «.در آن روز اﻗﻮام زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
١٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﻬﻮدا را ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار داده و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
١٣ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽآﯾﺪ.
رؤﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ

٣

١ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﯾﻬﻮﺷﻊ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
.
در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
راﺳﺖ او ﻗﺮار داﺷﺖ و او را ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽداد.
٢ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ .ﯾﻬﻮﺷﻊ ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﻧﯿﻢ
ﺳﻮﺧﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ٣ «.ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺜﯿﻒ در
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد۴ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎیﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻟﺒﺎس ﮐﺜﯿﻒ او را از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺗﺮا از ﺗﻮ دور ﮐﺮدم و ﺣﺎﻻ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ۵ «.ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﺎر ﭘﺎ ک ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
۴
.

.

ﻓﺮﺷﺘﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دﺳﺘﺎر و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
۶ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ ٧ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ا ﮔﺮ
از ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎی ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ
از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﻦﻫﺎی آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ٨ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﯾﻬﻮﺷﻊ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و ای ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﻪ« ﻧﺎم
دارد ﻣﯽآورم٩ .ﺑﺮ آن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓِ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﯾﻬﻮﺷﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪام،
ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺣﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﯾﮏ روز ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد
را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺎ ک و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ«.
رؤﯾﺎی ﭼﺮاﻏﺪان و درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن

۴

١ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد آﻣﺪ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
.
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ٢و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم:
»ﯾﮏ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼﺋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دارای ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﺗﯿﻠﺪاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻫﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺗﯿﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ٣ .دو درﺧﺖ
زﯾﺘﻮن ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﭼﺮاﻏﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ«.
۴از ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ۵او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﻟﯿﻠﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﯽ ،ای آﻗﺎﯾﻢ«.
۶ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ زِرﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﻣﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ٧ .ا ﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﺎن ﮐﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺳﺮ راه ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮا دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ و وﻗﺘﯿﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺗﻬﺪاب آن را ﺑﮕﺬاری،
ﻣﺮدم از ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﯿﺾ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺎد!«
٨ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»٩ :دﺳﺘﻬﺎی زِرﺑﺎﺑﻞ
ﺗﻬﺪاب اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام١٠ .در اول ،ﻣﺮدم از
۵
.

.

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖِ ﮐﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ زِرﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻪدﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روز اﻣﻮر ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد«.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﻋﻼﻣﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ١١ «.ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آن دو درﺧﺖ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
و ﭼﭗ ﭼﺮاﻏﺪان ١٢و دو ﺷﺎﺧﮥ زﯾﺘﻮن در ﭘﻬﻠﻮی دو ﻟﻮﻟﮥ ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺗﯿﻞ
ﻣﯽرﯾﺰد ،ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ١٣ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﺟﻮاب دادم:
»ﻧﯽ ،ای آﻗﺎﯾﻢ١۴ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ دو ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺎﻟﮏ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ،آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار او ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
رؤﯾﺎی ﻃﻮﻣﺎر ﭘﺮﻧﺪه

۵.

١ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻃﻮﻣﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﻮد.
٢ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﺟﻮاب دادم» :ﻃﻮﻣﺎر ﭘﺮﻧﺪهای

را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧُﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد٣ «.ﮔﻔﺖ» :در آن ﻃﻮﻣﺎر
ﻟﻌﻨﺖﻫﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺮد .در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻃﻮﻣﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ دزدی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ
آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺨﻮرد ،ﺳﺰا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دزدی ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ
ﻗﺴﻢ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و
ﭼﻮب آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
رؤﯾﺎی زﻧﯽ در ﺗُﮑﺮی
۵ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ۶ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آن ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد:
»آن ﯾﮏ ﺗﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٧ «.آن ﺗُﮑﺮی
ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ از ﺳﺮب داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،زﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﺗﮑﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد٨ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :آن زن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﺴﺎد و ﺷﺮارت اﺳﺖ«.
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ زن را در ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮی اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮﭘﻮش ﺳﺮﺑﯽ را دوﺑﺎره ﺑﺎﻻی آن
۶
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ﮔﺬاﺷﺖ٩ .ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دو زن دﯾﮕﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﻟﮓ ﻟﮓ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﮑﺮی ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
١٠از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺗﮑﺮی را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟« ١١ﺟﻮاب داد» :آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،ﺗﮑﺮی را در آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
رؤﯾﺎی ﭼﻬﺎر ﻋﺮاده

۶

١ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﭼﻬﺎر ﻋﺮاده را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ دو ﮐﻮه ﻣﺴﯽ
.
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ٢ .ﻋﺮادۀ اوﻟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎی ﻧﺼﻮاری ،دوﻣﯽ ذرﯾﻌﮥ
اﺳﭙﻬﺎی ﺳﯿﺎه٣ ،ﺳﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎی اﺑﻠﻖ
راﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ۴ .از ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ۵ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر روح آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ۶ «.ﻋﺮادۀ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ،از اﺳﭙﻬﺎی
ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب ،از اﺳﭙﻬﺎی اﺑﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻋﺮادۀ اﺳﭙﻬﺎی ﻧﺼﻮاری
ﺑﺴﻮی ﺷﺮق ﻣﯽروﻧﺪ٧ .آن اﺳﭙﻬﺎی ﻗﻮی ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را
ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ٨ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :آن اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻣﺮا اﺟﺮاء ﮐﺮدﻧﺪ و روح ﻣﺮا آرام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ«.
ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﯾﻬﻮﺷﻊ
٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»١١–١٠ :ﺣﻠﺪَه ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﯾﺪَﻋﯿﺎ از ﻃﺮف ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪه در ﺑﺎﺑﻞ ،ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ .آن ﻫﺪاﯾﺎ را از آنﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﺷﯿﺎ ـ ﭘﺴﺮ ﺳﻔَﻨﯿﺎ ـ ﺑﺮو و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﺎج ﺑﺴﺎز .ﺑﻌﺪ آن ﺗﺎج را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﯾﻬﻮﺷﻊ ـ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺻﺎدق ـ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﮕﺬار١٢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آن ﻣﺮدی ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﻪ« ﻧﺎم دارد ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
ﻣﯽروﯾﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ١٣ .او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺎزد .او ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت و ﺷﮑﻮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
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ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ١۴ .ﺑﻌﺪ آن ﺗﺎج از ﻃﺮف ﺣﻠﺪَه ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﯾﺪﻋﯿﺎ و ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد«.
١۵ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دور ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دل و
ﺟﺎن اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
روزۀ رﯾﺎ ﮐﺎراﻧﮥ ﻣﺮدم

٧.

١در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،در روز ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ،

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
٢ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺷﺮازِر و رﺟﻢ ﻣﻠﮏ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ٣و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺒﯿﺎء ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ روزه و ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﻮد در ﻣﺎه
ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﯾﻢ؟«
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۵ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ۶ .ﺣﺎﻻ
ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ارﺿﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٧ .وﻗﺘﯿﮑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف آن در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﺟﻨﻮب و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻏﺮب ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻗﻮم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم؟«
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از اواﻣﺮ ﺧﺪا
٨ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ٩ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ١٠ .ﺑﻪ
ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻓﻘﯿﺮان ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .در دل ﺗﺎن ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﺮدم
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﭽﯿﻨﯿﺪ١١ .اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ١٢ .آنﻫﺎ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
٨
.

.

اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺎ روح ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ داده ﺑﻮدم ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آنﻫﺎ آوردم١٣ .ﭼﻮن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻫﻢ
وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪم١۴ .ﭘﺲ آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﺸﻢ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﺷﺎن
وﯾﺮان ﺷﺪ«.
وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

٨

١ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
.
ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺳﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ دارم و ﺑﺎ ﻏﻀﺐ
ﺳﺨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ٣ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .اورﺷﻠﯿﻢ »ﺷﻬﺮ وﻓﺎدار« و ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ »ﮐﻮه ﻣﻘﺪس«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺮی ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ در ﺟﺎدهﻫﺎ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی
ﺷﻬﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ۵ .ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ٧ .ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از
ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ ٨و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآورم ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺷﻮق و دﺳﺘﺎن ﻗﻮی ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻬﺪابﮔﺬاری ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ١٠ .ﻗﺒﻞ از آن ،ﮐﺴﯽ ﺗﻮان آن را
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ از دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدم ﻣﺮدم را دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم١١ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺣﺎﻻ رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺗﻔﺎوت دارد١٢ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﮐﻬﺎ اﻧﮕﻮر ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ
٩
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ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرانِ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم را
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزم١٣ .ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ! در ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﻗﺘﯽ اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی!« وﻟﯽ ﺣﺎﻻ آﻧﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽدﻫﻢ و از ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﯽﺳﺎزم .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﯽ!« ﭘﺲ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
١۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
آوردﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻼﺋﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﯿﺎورم و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادم.
١۵ﺣﺎﻻ ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ.
١۶ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻨﺴﺖ :ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در
ﻣﺤﺎ ﮐﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ١٧ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارم«.
١٨ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ١٩ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزۀ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﻫﻔﺘﻢ و دﻫﻢ و اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻬﺎ و روزﻫﺎی ﻋﯿﺶ و ﺧﻮﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
راﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ«.
٢٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رو
ﻣﯽآورﻧﺪ ٢١و ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽروﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه او دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ٢٢ «.ﻣﺮدم زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای دﻋﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐِ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢٣ .در آن روزﻫﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ،
زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ«.
ﺟﺰای دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

٩.

١وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺸﻮر ﺣﺪراخ و ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ را اﻋﻼم ﮐﺮده

اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻣﺸﻖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد٢ .ﺣﻤﺎت ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺣﺪراخ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮر و
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ﺻﯿﺪون ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ٣ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻮر ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎ ک و ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ۴ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ داراﺋﯽاش را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺛﺮوﺗﺶ را در ﺑﺤﺮ
ﻣﯽرﯾﺰد و ﺧﻮدش در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزد.
۵وﻗﺘﯽ اَﺷﻘَﻠُﻮن اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺰه و ﻋﻘﺮون از درد ﺑﺨﻮد
ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺰه ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اَﺷﻘَﻠُﻮن از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اَﺷﺪُود ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺮور ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻢ٧ .ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﯽﺧﻮرد از دﻫﺎن او و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام
را از دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ،ﺟﺰء ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻘﺮون
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد٨ .ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد رﻧﺞ
و ﺧﻮاری ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را دﯾﺪم و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آنﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﻇﻬﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
٩ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻦ! ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ از ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! اﯾﻨﮏ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﻓﺮوﺗﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺮهﺧﺮی
ﻣﯽآﯾﺪ١٠ .ﻣﻦ ﻋﺮادهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﭙﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او از ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺮ و از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ
دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١١ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ و آن را ﺑﺎﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدم ،اﺳﯿﺮان
و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻤﺎ را از ﭼﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ١٢ .ای اﺳﯿﺮانِ ﮐﻪ در آرزوی
آزادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
رﻧﺠﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ دو ﭼﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻢ١٣ .ﻣﻦ از ﯾﻬﻮدا ﺑﺤﯿﺚ ﮐﻤﺎن
و از اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﭘﺴﺮان ﺗﺮا ،ای ﺳﻬﯿﻮن ،ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮِ ﯾﮏ
ﺟﻨﮓآور ﺿﺪ ﺳﭙﺎه ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
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١۴ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻗﺖ ﺟﻨﮓ رﻫﺒﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎدی
ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﺎزد١۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دﺷﻤﻦ را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮده زﯾﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﮐﻨﺠﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ را رﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد.
١۶در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻫﺮِ ﺗﺎج ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
او ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ١٧ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﺋﯽ او ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮۀ
اﻧﮕﻮر آن ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان را ﺗﺎزه و ﺷﺎداب ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﺠﺎت ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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١در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
.
ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ،زﯾﺮا او ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ و ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎه
را ﺳﺒﺰ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺷﺎداب ﻣﯽﺳﺎزد٢ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ دروغ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .رؤﯾﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه
ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا رﻫﺒﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺰﻫﺎی
ﻧﺮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ،ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﻗﻮی ﻣﯽﺳﺎزد۴ .ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد۵ .آنﻫﺎ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن دﻟﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﻮاران را ﺑﺮ اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﻐﻠﻮب و ﺧﺠﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۶ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزم و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ .آنﻫﺎ
را دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ .ﺑﺮ آنﻫﺎ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻃﻮری
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ آنﻫﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهام ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ و دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ٧ .ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
دﻟﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﺎدۀ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ
آﻧﻬﻤﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
٨آنﻫﺎ را ﺻﺪا زده ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ آنﻫﺎ را آزاد
ﻣﯽﺳﺎزم و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ٩ .ﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪام ،اﻣﺎ آنﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٠ .ﻣﻦ آنﻫﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ
و آﺷﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد و ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
١١ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺤﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﻮاج را ﮐﻨﺎر زده اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ را
ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﺎزم .ﻏﺮور آﺷﻮر زوال ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود١٢ .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و آنﻫﺎ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
راه ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻘﻮط ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ
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١ای ﻟﺒﻨﺎن ،دروازهﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ آﺗﺶ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ،ﺗﺮا ﻃﻌﻤﮥ
.
ﺧﻮد ﺳﺎزد٢ .ای درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﻫﻤﻪ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .آن درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ! ای درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺑﺎﺷﺎن ﻧﻮﺣﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻨﮕﻞ ﻏﻠﻮ و ﺑﺰرگ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ٣ .ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺷﮑﻮه آنﻫﺎ زوال ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮش ﺷﯿﺮﻫﺎی ژﯾﺎن را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اُردن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮥ آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن دو ﭼﻮﭘﺎن
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﺰودی ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۵ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ «.ﺣﺘﯽ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮ آنﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮم«.
٧ﺗﺎﺟﺮان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ذﺑﺢ ﺷﻮﻧﺪ،
اﺟﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ دو ﻋﺼﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﯾﮑﯽ ﻋﺼﺎی »اﺣﺴﺎن« و
دﯾﮕﺮی ﻋﺼﺎی »اﺗﺤﺎد« و ﻗﺮار اﻣﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدم٨ .از ﺳﻪ
ﭼﻮﭘﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺰار ﺷﺪم و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﻮد را از
ﺷﺮ آنﻫﺎ آﺳﻮده ﺳﺎﺧﺘﻢ٩ .ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮم.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و آن ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ!«
١٠آﻧﮕﺎه ﻋﺼﺎی »اﺣﺴﺎن« را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ١١ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﻤﺎن روز
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺟﺮانِ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﻣﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم
ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم١٢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺣﺎﻻ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻣﺰد ﻣﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ و
ا ﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،آن را ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺳﯽ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ.
١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﺳﮑﻪﻫﺎ را در ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﯿﻨﺪاز .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻦ آن ﺳﯽ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه را
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ١۴ .ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎی دوم ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺼﺎی »اﺗﺤﺎد« را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻗﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
١۵آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎر ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎنِ وﻇﯿﻔﻪﻧﺸﻨﺎس
را اﺟﺮاء ﮐﻦ١۶ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ او از آﻧﻬﺎی
ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻫﻼ ﮐﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .راﻫﻨﻤﺎی ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد،
زﺧﻤﯽﻫﺎ را ﺗﺪاوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ ﺧﻮرا ک ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎﻗﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﻤﻬﺎی ﺷﺎن را ﻣﯽﮐﻨﺪ١٧ .وای ﺑﺮ آن
ﭼﻮﭘﺎن وﻇﯿﻔﻪﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﺎزو و ﭼﺸﻢ راﺳﺖ او
ﻓﺮوﻣﯽرود .ﺑﺎزوﯾﺶ ﺧﺸﮏ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﮐﻮر ﻣﯽﺷﻮد«.
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١ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،اﺳﺎس زﻣﯿﻦ را
.
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن روح ﺑﺨﺸﯿﺪ ،درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»٢ :ﻣﻦ
اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻣﯽﺳﺎزم .اﻗﻮام اﻃﺮاف او از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و
ﺳﺮ ﮔﯿﭻ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٣ .ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
اﻣﺎ در آن روز ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدِم ﻣﯽﺳﺎزم و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در
آن روز اﺳﭙﻬﺎی دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازم ،ﭼﺸﻤﺎن آنﻫﺎ را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺳﻮاران ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺳﺎزم ،وﻟﯽ از ﯾﻬﻮدا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ۵ .آﻧﮕﺎه
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.
۶در آن روز ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸﯽ ﺳﻮزﻧﺪه در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﮥ ﻓﺮوزان
در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ .آنﻫﺎ اﻗﻮام راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد را ﻣﻌﺪوم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٧ .ﻣﻦ اوﻟﺘﺮ ﯾﻬﻮدا را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزم
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان داود و اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ در ﺑﺰرﮔﯽ و ﺷﮑﻮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﻬﻮدا ﻧﺒﺎﺷﺪ٨ .در
آن روز ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ داود
ﻣﯽﺷﻮد و اوﻻدۀ داود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا و ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٩ .ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزم.
ﺳﻮﮔﻮاری اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ
١٠ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ روح ﺗﺮﺣﻢ ،دﻋﺎ و زاری را ﻣﯽرﯾﺰم.
آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰه زدهاﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﺰا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ اﺷﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺷﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ١١ .در آن روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﺗﻢ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﺪدرِﻣﻮن در درۀ ﻣﺠِﺪو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
١٢ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻋﺰادار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﺧﺎﻧﺪان داود ،ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎﺗﺎن١٣ ،ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ،ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﻌﯽ ١۴و ﺑﻘﯿﮥ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
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١در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان داود و اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﺸﻤﻪای ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﭘﺎ ﮐﯽﻫﺎ ﭘﺎ ک ﻣﯽﺳﺎزد«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻃﻮری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از آنﻫﺎ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
از اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب و روح ﭘﻠﯿﺪ ﭘﺎ ک ﻣﯽﺳﺎزم٣ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرش ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﯽ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ۴ «.در آن روز اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب
ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﮥ ﭘﺸﻤﯿﻦ اﻧﺒﯿﺎء را
ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻨﺪ۵ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ دﻫﻘﺎن
ﻫﺴﺘﻢ و از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮥ ﻣﻦ زراﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ۶ «.ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ:
»ﭘﺲ اﯾﻦ زﺧﻤﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن دارﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ
ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ««.
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﺧﺪا
٧ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﻣﻦ ،آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎر و ﻣﻌﺎون ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﭼﻮﭘﺎن را ﺑﺰن ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﻢ٨ .دو ﺳﻮم ﻗﻮم ﻫﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ
و ﯾﮏ ﺳﻮم آنﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ٩و اﯾﻨﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﺗﺶ ﭘﺎ ک و ﺻﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺎ ک و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه آنﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ«.
ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
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٢–١روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودی ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﻮام را
.
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﻣﺎل و داراﺋﯽ آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ اﺳﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﻢ
دﯾﮕﺮ آن در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ٣ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آن اﻗﻮام ﻣﯽرود۴ .در
آن روز ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﮐﻪ در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .ﮐﻮه زﯾﺘﻮن دو
ﻧﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و درۀ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﯿﻢ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﻤﺎل و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد۵ .ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از راه
درهای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺻﻞ اﻣﺘﺪاد دارد ،ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
٧
۶در آن روز ﺳﺮدی و ﺑﺮودت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .آن روز ،روز ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺐ و روز وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٨آبﻫﺎی ﺣﯿﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﻢ آنﻫﺎ
ﺑﻄﺮف ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻮی ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﻣﯽرود٩ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آﻧﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم او ﺧﺪا
اﺳﺖ.
١٠ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﺟِﺒﻊ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ رِﻣﻮن در ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ
دﺷﺖ وﺳﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ در ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺣﮥ
آن از دروازۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ دروازۀ زاوﯾﻪ و از ﺑﺮج ﺣﻨﻨﯿﻞ
ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﺮابﺳﺎزی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرﺳﺪ١١ .ﻣﺮدم در اورﺷﻠﯿﻢ در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﻣﯽآورد :ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺪن ﺷﺎن ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﺸﻤﻬﺎی آنﻫﺎ در ﺣﺪﻗﻪ و زﺑﺎن در
دﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد١٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﮔﯿﭻ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﻣﯽﺳﺎزد
ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ١۴ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺛﺮوت و داراﺋﯽ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻟﺒﺎس و
ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١۵ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﭙﻬﺎ ،ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﺧﺮﻫﺎ
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و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
١۶ﺑﻌﺪ آن ﻋﺪه از اﻗﻮام ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ
را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٧ .ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ.
١٨ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻼی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ١٩ .ﻟﻬﺬا ا ﮔﺮ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و
اﺷﺘﺮاک در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
٢٠در آن روز ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎی اﺳﭙﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﺗﻤﺎم دﯾﮕﻬﺎی آﺷﭙﺰی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ،ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢١ .ﻫﻤﻪ ﻇﺮوف آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،از آن ﻇﺮوف ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
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