ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻣﻮس ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎﻣﻮس ﮐﻪ از ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻘﻮع ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اﯾﺎم

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از زﻟﺰﻟﻪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪ2 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺻﻬﯿﻮن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و آواز ﺧﻮد را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﻠﻪ
ﮐﺮﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ دﻣﺸﻖ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﭼﻮﻣﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ4 .ﭘﺲ آﺗﺶ در ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﻨﻬﺪد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ5 .و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی دﻣﺸﻖ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن را از ﻫﻤﻮاری آون
و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎ را از ﺑﯿﺖ ﻋﺪن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ارام ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ ﻏﺰه ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ )ﻗﻮم را( ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ادوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﻪ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻏﺰه ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ8 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن را از اﺷﺪود و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎ را
از اﺷﻘﻠﻮن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ ﺻﻮر ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ )ﻗﻮم را( ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ادوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻬﺪ ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ10 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺻﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ادوم ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد و رﺣﻤﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺸﻢ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﯽدرﯾﺪ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را داﯾﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ12 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺗﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎی
ﺑﺼﺮه را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
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13ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺟﻠﻌﺎد را ﺷﮑﻢ ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﻮﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﻨﺪ14 .ﭘﺲ
آﺗﺶ در ﺣﺼﺎرﻫﺎی رﺑﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻤﯽ در روز ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ
ﺗﻨﺪﺑﺎدی در روز ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ او و
ﺳﺮوراﻧﺶ ﺟﻤﯿﻌﺎ.

2

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻮآب ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ادوم را آﻫﮏ ﭘﺨﺘﻨﺪ2 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﻮآب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ

ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻗﺮﯾﻮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﻣﻮآب ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ و ﺧﺮوش و ﺻﺪای ﮐﺮِﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داور را از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﻬﻮدا ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دروﻏﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن
آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد5 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﻪ زوج ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ7 .و ﺑﻪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺮص دارﻧﺪ و راه ﺣﻠﯿﻤﺎن را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
درآﻣﺪه ،اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ8 .و ﺑﺮ رﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺷﺮاب ﺟﺮﯾﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ.
9و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮط
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯿﻮه اﯾﺸﺎن را از ﺑﺎﻻ و رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را از
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدم10 .و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورده ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدش دادم ﺗﺎ
زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را اﻧﺒﯿﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را
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ﻧﺬﯾﺮه ﻗﺮار دادم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ 12اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺬﯾﺮهﻫﺎ را ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ و اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﻬﯽ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻨﯿﺪ.
13اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اراﺑﻪای ﮐﻪ از ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮓ ﮔﺬارده
ﻣﯽﺷﻮد14 .و ﻣﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرو ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
ﺟﺒﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺗﯿﺰﭘﺎ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و
اﺳﺐﺳﻮار ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﺟﺒﺎران در آن
روز ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

3

اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﺿﺪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
2ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﭘﺲ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ3 .آﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ راه ﻣﯽروﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮ در ﺟﻨﮕﻞ ﻏﺮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن آواز ﺧﻮد را از ﺑﯿﺸﻪاش ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 4آﯾﺎ ﻣﺮغ ﺑﻪ دام زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻪ ﺑﺮای او ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ دام از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 5آﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎ در ﺷﻬﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻠﻖ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ؟
6آﯾﺎ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ 7زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد8 .ﺷﯿﺮ ﻏﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﺮﺳﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟
9ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی اﺷﺪود و ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در وﺳﻂ آن و ﭼﻪ ﻇﻠﻤﻬﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرت را در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
راﺳﺖﮐﺮداری را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ11 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻮت ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺖ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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12ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن دو ﺳﺎق ﯾﺎ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش را از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺴﺘﺮی و در دﻣﺸﻖ در ﻓﺮاﺷﯽ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ13 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﺪ14 .زﯾﺮا
در روزی ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻋﺎج ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

4

ای ﮔﺎوان ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده،

ﻓﻘﯿﺮان را ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻏﻠﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻼﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﯽ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از
ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی روﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﻮن اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
4ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻮزرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل آﻣﺪه ،ﻋﺼﯿﺎن را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد را5 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ6 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻧﺪان را در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺎن را در
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ.
7و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ درو ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎران را از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎراﻧﯿﺪم و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎراﻧﯿﺪم و ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎران آﻣﺪ و ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪ8 .ﭘﺲ اﻫﻞ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آواره ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺮاب ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ9 .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻢ و
ﻣﻠﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و زﯾﺘﻮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮرد .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ10 .و وﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻢ
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و اﺳﺒﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ اردوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻮدﯾﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ13 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ
آن ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎد را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮدش اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺠﺮ
را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ اﺳﻢ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

5

ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ2 .دﺧﺘﺮ

ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ده ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ5 .اﻣﺎ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ را ﻣﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل داﺧﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻠﺠﺎل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا او ﻣﺜﻞ آﺗﺶ در
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
7ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ8 ،آن
ﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ و ﺟﺒﺎر را آﻓﺮﯾﺪ و ﻓﺠﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣـﻮت ﻣﺒـﺪل ﺳﺎﺧﺖ و روز را ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ
و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ ،ﯾﻬﻮه اﺳﻢ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ 9آﻧﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ را ﺑﺮ
زورآوران ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽآﯾﺪ؛ 10اﯾﺸﺎن از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارﻧﺪ11 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﯾﺪ
و ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﻨﺪم از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی دﻟﭙﺴﻨﺪ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮاب آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
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12زﯾﺮا ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺎدﻻن
را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورﯾﺪ و رﺷﻮه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮان را در ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
13ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
14ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی را ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ15 .از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و اﻧﺼﺎف را در ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻮﺳﻒ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ وای وای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﻓﻼﺣﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ17 .و در ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد18 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق
روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ! 19ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﺷﯿﺮی ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺧﺮﺳﯽ ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرد ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
دﯾﻮار ﺑﻨﻬﺪ و ﻣﺎری او را ﺑﮕﺰد20 .آﯾﺎ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻈﯽ
ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
21ﻣﻦ از ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت و ﮐﺮاﻫﺖ دارم و )ﻋﻄﺮ( ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد22 .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮوارﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ23 .آﻫﻨﮓ ﺳﺮودﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ زﯾﺮا ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺗﻮ را ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد24 .و اﻧﺼﺎف ﻣﺜﻞ آب و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺮ داﯾﻤﯽ ﺟﺎری ﺑﺸﻮد25 .ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﺪ؟ 26ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻠﮑﻮم ﺧﻮد و ﺗﻤﺜﺎل اﺻﻨﺎم ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺪاﯾﺎن
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ27 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف دﻣﺸﻖ ﺟﻼی وﻃﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
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وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن اﯾﻤﻦ و در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﻘﺒﺎی اﻣﺖﻫﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ2 .ﺑﻪ ﮐﻠْﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮود آﯾﯿﺪ؛ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﺣﺪود ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ؟ 3ﺷﻤﺎ ﮐﻪ روز ﺑﻼ را دور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﻨﺪ ﻇﻠﻢ
را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآورﯾﺪ4 .ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻋﺎج ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ دراز ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮهﻫﺎ را از ﮔﻠﻪ و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺣﻈﯿﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ5 .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮﺑﻂ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻣﺜﻞ داود
ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ6 .و ﺷﺮاب را از ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت
ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﻵن ﺑﺎ اﺳﯿﺮان
اول ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺻﺪای ﻋﯿﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﺣﺸﻤﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻔﺮت دارم و ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و اﮔﺮ ده ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد10 .و ﭼﻮن
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دﻓﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ را ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺴﺖ؟ او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد11 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد12 .آﯾﺎ اﺳﺒﺎن ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻣﯽدوﻧﺪ ﯾﺎ
آن را ﺑﺎ ﮔﺎوان ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺣﻨﻈﻞ و ﺛﻤﺮه ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺒﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ13 .و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟ 14زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در اﺑﺘﺪای روﯾﯿﺪن ﺣﺎﺻﻞ

رشِ دوم ﻣﻠﺨﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ رشِ دوم ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎه زﻣﯿﻦ
را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﯿﺰد ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟« 3و ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﺗﺶ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻠﻌﯿﺪ
و زﻣﯿﻦ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ5 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه از اﯾﻦ ﺑﺎز اﯾﺴﺖ! ﯾﻌﻘﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟« 6و ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 «.و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﻗﺎﯾﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن درﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ9 .و
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺤﺎق وﯾﺮان و ﻣﻘﺪسﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ«.
10و اﻣﺼﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦِ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﻣﻮس در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
12و اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻮس ﮔﻔﺖ» :ای راﯾﯽ ﺑﺮو و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮار ﮐﻦ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮر و
در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ13 .اﻣﺎ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮت ﻣﻨﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﻣﻘْﺪس ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
14ﻋﺎﻣﻮس در ﺟﻮاب اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﻠﮑﻪ رﻣﻪﺑﺎن ﺑﻮدم و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮی را ﻣﯽﭼﯿﺪم15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻋﻘﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﺑﺮ
ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ16 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت
ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺤﺎق ﺗﮑﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ17 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن ﺗﻮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و زﻣﯿﻨﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻨﮏ ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮهﻫﺎ2 .و ﮔﻔﺖ:

»ای ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ »ﺳﺒﺪی از ﻣﯿﻮه «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ درﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ3 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
آن روز ﺳﺮودﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
4ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﺒﻠﻌﯿﺪ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
5و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺮه ﻣﺎه ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و روز ﺳﺒﺖ ﺗﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮔﻨﺪم را
ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻔﺎ را ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺜﻘﺎل را ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎ را ﻗﻠﺐ و ﻣﻌﻮج ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ6 .و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را
ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﻪ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﭘﺲﻣﺎﻧﺪه ﮔﻨﺪم را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد8 .آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻦ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺜﻞ
ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﺳﯿﻼن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در آن روز آﻓﺘﺎب را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و زﻣﯿﻦ را
در روز روﺷﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻤﺮ ﭘﻼس و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺮ ﮔﺮی ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آورد و آن را ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﺗﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و آﺧﺮش را ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
11اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﻧﺎن و ﻧﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ از آب ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ12 .و اﯾﺸﺎن از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از
ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻣﺸﺮق ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ اﻣﺎ آن را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 .در آن روز دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺟﻤﯿﻞ و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺿﻌﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد14 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ای دان ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪای ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻗﺴﻢ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ« ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺰن ﺗﺎ

آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻠﺮزد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ
و ﻓﺮاریای از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهای از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺖ2 .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو
روﻧﺪ ،دﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد3 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ،از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎر را اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﮕﺰد4 .و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی روﻧﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ را در آﻧﺠﺎ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ
ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ 6آن ﮐﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﺪ و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﻧﺪا در داده،
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﮐﻔﺘﻮر و
اراﻣﯿﺎن را از ﻗﯿﺮ ﺑﺮﻧﯿﺎوردم؟«
8اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آن را از روی زﻣﯿﻦ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .زﯾﺮا
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺨﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻠﻪ در ﻏﺮﺑﺎل
ﺑﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﻪای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد10 .ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ را درﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد11 .در آن روز ﺧﯿﻤﻪ داود را ﮐﻪ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯾﺶ را ﻣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را
ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 .ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﻪ ادوم و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
13اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دروﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و
ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﻨﻨﺪه اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪه ﺗﺨﻢ .و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﮑﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻼن
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،در
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آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﮐﺮده ،ﺷﺮاب آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﻮه
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد«.
15و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهام ،ﮐﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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