ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ
1

رؤﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﮐﻪ آن را درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،در روزﻫﺎی ﻋﺰﯾﺎ و

ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا دﯾﺪ.
2ای آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ای زﻣﯿﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺴﺮان ﭘﺮوردم و
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ3 .ﮔﺎو ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ را و اﻻغ آﺧﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ4 .وای ﺑﺮ اﻣﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ذرﯾﺖ ﺷﺮﯾﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻔﺴﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
5ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﯾﺎﺑﯿﺪ و زﯾﺎده ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﻣﺮﯾﺾ.
6از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ در آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ و زﺧﻢ ﻣﺘﻌﻔﻦ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﯿﻪ
ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ اﻟﺘﯿﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ7 .وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮﯾﺒﺎن ،زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و آن ﻣﺜﻞ واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﺮاب
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ8 .و دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺮ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎر و ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ،ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ9 .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ وا ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮره ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.
10ای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺪوم ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﻗﻮم ﻋﻤﻮره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮔﻮش
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﮐﺜﺮت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ؟ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﭘﯿﻪ ﭘﺮوارﯾﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪهام و ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﺎوان و ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارم12 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎر ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﻨﯿﺪ؟ 13ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﺨﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﻏﺮه ﻣﺎه و ﺳﺒﺖ و دﻋﻮت
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ .ﮔﻨﺎه را ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ14 .ﻏﺮهﻫﺎ و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻧﻔﺮت دارد؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام15 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻮن دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺧﻮن اﺳﺖ16 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺴﺘﻪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دور ﮐﺮده ،از ﺷﺮارت دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ17 .ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و
اﻧﺼﺎف را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﯿﺪ ،ﯾﺘﯿﻤﺎن را دادرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ارﻏﻮان ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ
داﺷﺘﻪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد20 .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد« ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
21ﺷﻬﺮ اﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ زاﻧﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ از اﻧﺼﺎف ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﺑﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در وی ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﻗﺎﺗﻼن22 .ﻧﻘﺮه ﺗﻮ ﺑﻪ درد ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،و ﺷﺮاب ﺗﻮ از آب ﻣﻤﺰوج ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
23ﺳﺮوران ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه و رﻓﯿﻖ دزدان ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن رﺷﻮه را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و در
ﭘﯽ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﯾﺘﯿﻤﺎن را دادرﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻋﻮی ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺎن ﻣﻦ از ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ و
از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ25 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،درد ﺗﻮ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﺎک
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﻤﺖ را دور ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ26 .و داوران ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اول و ﻣﺸﯿﺮان ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ
اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺮﯾﻪ اﻣﯿﻦ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
27ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻓﺪﯾﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ28 .و ﻫﻼﮐﺖ
ﻋﺎﺻﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
29زﯾﺮا اﯾﺸﺎن از درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺶ ﭘﮋﻣﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ
آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ31 .و ﻣﺮد زورآور ﭘﺮزه ﮐﺘﺎن و ﻋﻤﻠﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮدوی
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪ.

2و در اﯾﺎم آﺧﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮق
ﺗﻠﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮی آن روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و او اﻣﺖﻫﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺎوآﻫﻦ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ارهﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ و اﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ5 .ای
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
6زﯾﺮا ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﺮک ﮐﺮدهای ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از رﺳﻮم ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻣﻤﻠﻮ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻏﺮﺑﺎ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ7 ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﭘﺮ
ﺷﺪه و ﺧﺰاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از اﺳﺒﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ 8و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ؛ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .و ﻣﺮدم ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮدان ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺮزﯾﺪ.
10از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﺑﻪ ﺻﺨﺮه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎک
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ11 .ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدان ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،و آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ 13و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻊ
ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن؛ 14و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ؛ 15و ﺑﺮ ﻫﺮﺑﺮج
ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺣﺼﺎر ﻣﻨﯿﻊ؛ 16و ﺑﺮﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺑﺮﻫﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺮﻏﻮب؛ 17و ﮐﺒﺮﯾﺎی
اﻧﺴﺎن ﺧﻢ ﺷﻮد و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدان ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد18 ،و ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
19و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺧﺎک داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد20 .در آن روز ﻣﺮدﻣﺎن،
ﺑﺘﻬﺎی ﻧﻘﺮه و ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻮشﮐﻮران و ﺧﻔﺎﺷﻬﺎ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ21 ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد22 .ﺷﻤﺎ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﺲ او در ﺑﯿﻨﯽاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟

3

زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎﯾﻪ و رﮐﻦ را از اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﻪ آب را دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد2 ،و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و داوران و اﻧﺒﯿﺎ و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﻣﺸﺎﯾﺦ را3 ،و ﺳﺮداران ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ و ﺷﺮﯾﻔﺎن و ﻣﺸﯿﺮان و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎﺣﺮان
ﺣﺎذق را4 .و اﻃﻔﺎل را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد5 .و
ﻗﻮم ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮﺷﺨﺺ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ .و اﻃﻔﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺮان
و ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻔﺎن ﺗﻤﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد6 .ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻣﺘﻤﺴﮏ
ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ را رﺧﻮت ﻫﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎ ﺷﻮ و اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ در زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«7 ،در آن
روز او آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻼج ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺎن و
ﻧﻪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮم ﻣﺴﺎزﯾﺪ«.
8زﯾﺮا اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻟﺴﺎن و اﻓﻌﺎل
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻼل او را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آورﻧﺪ9 .ﺳﯿﻤﺎی روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ
اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻓﺎش ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .وای ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺷﺮارت را ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ.
10ﻋﺎدﻻن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا از ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد11 .وای ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﻗﻮﻣﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را
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ﺧﻮردهاﯾﺪ و ﻏﺎرت ﻓﻘﯿﺮان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ15 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ و روﯾﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮان را ﺧﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟«
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺘﮑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻪ و
ﻏﻤﺰات ﭼﺸﻢ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽآورﻧﺪ«.
17ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮق ﺳﺮ دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﻨﺖ ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ را دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
19و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ و روﺑﻨﺪﻫﺎ را20 ،و دﺳﺘﺎرﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻄﺮداﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺬﻫﺎ
را21 ،و اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ را22 ،و رﺧﻮت ﻧﻔﯿﺴﻪ و رداﻫﺎ و ﺷﺎﻟﻬﺎ و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ را23 ،و آﯾﻨﻪﻫﺎ و
ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻊﻫﺎ را24 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،رﯾﺴﻤﺎن و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،زﻧﺎر ﭘﻼس و ﺑﻪ
ﻋﻮض زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .ﻣﺮداﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﺖ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد26 .و
دروازهﻫﺎی وی ﻧﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و او ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

4

و در آن روز ﻫﻔﺖ زن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎن ﺧﻮد را

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﻋﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮدار«.
2در آن روز ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺒﺎ و ﺟﻠﯿﻞ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺟﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺨﺮ و
زﯾﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮک ﺷﻮد،
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ4 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮک دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺧﻮن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ روح اﻧﺼﺎف و روح ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را از
ﻣﯿﺎﻧﺶ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎﯾﺶ اﺑﺮ و دود در روز و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ در ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻓﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل آن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6و در وﻗﺖ روز ﺳﺎﯾﻪﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ از ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺠﺎء و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎران
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﺮود ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺴﺮاﯾﻢ.

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور داﺷﺖ2 ،و آن را ﮐﻨﺪه از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﻮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در آن ﻏﺮس ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﭼﺮﺧﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺎورد؛ اﻣﺎ اﻧﮕﻮر ﺑﺪ آورد3 .ﭘﺲ اﻵن ای ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ،در ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ4 .ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﮑﺮدم؟ ﭘﺲ ﭼﻮن
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺎورد ،ﭼﺮا اﻧﮕﻮر ﺑﺪ آورد؟ 5ﻟﻬﺬا اﻵن ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺼﺎرش را ﺑﺮﻣﯽدارم و ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و دﯾﻮارش را ﻣﻨﻬﺪم
ﻣﯽﺳﺎزم و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و آن را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎزش و ﻧﻪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎر
و ﺧﺲ در آن ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ،و اﺑﺮﻫﺎ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎران ﻧﺒﺎراﻧﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﻧﻬﺎل ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺮای اﻧﺼﺎف
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻌﺪی و ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪ.
8وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ و ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻠﺼﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮔﻮش ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﻮشﻧﻤﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ده ﺟﻔﺖ ﮔﺎو زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﺗﺨﻢ ﯾﮏ اﯾﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
11وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﯽ ﻣﺴﮑﺮات ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺷﺐ دﯾﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاب
اﯾﺸﺎن را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ 12و در ﺑﺰﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و دف و ﻧﺎی و ﺷﺮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی وی ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻔﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻋﻮام اﯾﺸﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه14 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺎوﯾﻪ
ﺣﺮص ﺧﻮد را زﯾﺎد ﮐﺮده و دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﺣﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺟﻼل و ﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮﮐﺖ
اﯾﺸﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻓﺮو ﻣﯽرود15 .و ﻣﺮدم ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدان
ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮان ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪای ﻗﺪوس ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .آﻧﮕﺎه ﺑﺮهﻫﺎی )ﻏﺮﺑﺎ( در
ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﺎن وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮوارﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
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18وای ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﮔﻨﺎه را ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب اراﺑﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
19و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺸﺘﺎﺑﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .و ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ20 .وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی را ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺪی
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر و ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﻠﻤﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و ﺗﻠﺨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ21 .وای ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻤﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ22 .وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب زورآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺰوج ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺴﮑﺮات ﻣﺮدان ﻗﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﺮای رﺷﻮه ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎدﻻن را
از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاره آﺗﺶ ﮐﺎه را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ در ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﮐﻼم ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻼت ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ وی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دراز اﺳﺖ26 .و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎی
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد .و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده،
ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ27 ،و درﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺣﺪی ﺧﺴﺘﻪ و ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺪی ﻧﻪ
ﭘﯿﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮ اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ،دوال ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺣﺪی
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ28 .ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺗﯿﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻤﻬﺎی
اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا و ﭼﺮﺧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .ﻏﺮش اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﻏﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺻﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و در آن روز ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ ﺷﻮرش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮد ،اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر در اﻓﻼک آن ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد ،و ﻫﯿﮑﻞ از داﻣﻨﻬﺎی وی ﭘﺮ ﺑﻮد2 .و ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﺑﺎﻻی آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺶ
ﺑﺎل داﺷﺖ ،و ﺑﺎ دو از آﻧﻬﺎ روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺮواز
ﻣﯽﻧﻤﻮد3 .و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺻﺪا زده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل او ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ4 «.و اﺳﺎس آﺳﺘﺎﻧﻪ از آواز او ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽزد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ از دود ﭘﺮ ﺷﺪ.
5ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ »:وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﺪهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﭘﺎک ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺎﭘﺎک ﻟﺐ
ﺳﺎﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪه اﺳﺖ«.
6آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺪ و در دﺳﺖ ﺧﻮد اﺧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺮ از روی ﻣﺬﺑﺢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،داﺷﺖ7 .و آن را ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ رﻓﻊ ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺖ ﮐﻔﺎره ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.
8آﻧﮕﺎه آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮود؟«
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﺒﯿﮏ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ9 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ اﻣﺎ درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد10 .دل اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻓﺮﺑﻪ ﺳﺎز و ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻤﺎ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دل
ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون آدﻣﯽ و زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﻮد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را دور ﮐﻨﺪ و
در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻋﺸﺮی در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط و ﭼﻨﺎر ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ذرﯾﺖ ﻣﻘﺪس ﮐﻨﺪه آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و در اﯾﺎم آﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه آرام

و ﻓﻘﺢﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻓﺘﺢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارام در اﻓﺮاﯾﻢ اردو زدهاﻧﺪ ،و دل او و دل ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ
ﺑﻠﺮزﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ از ﺑﺎد ﻣﯽﻟﺮزد3 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﺷĤرﯾﺎﺷﻮب ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺎزر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺣﺎز ﺑﯿﺮون ﺷﻮ4 .و وی را
ﺑﮕﻮ :ﺑﺎﺣﺬر و آرام ﺑﺎش ﻣﺘﺮس و دﻟﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد از اﯾﻦ دو دم ﻣﺸﻌﻞ دوداﻓﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺪت
ﺧﺸﻢ رﺻﯿﻦ و ارام و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ارام ﺑﺎ اﻓﺮاﯾﻢ و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮای ﺿﺮر ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ6 :ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﯾﯿﻢ و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭘﺴﺮ ﻃﺒﺌﯿﻞ
را در آن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ7 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺑﺠﺎ آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮ ارام ،دﻣﺸﻖ و ﺳﺮ دﻣﺸﻖ ،رﺻﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل اﻓﺮاﯾﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﺮ ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺣﺎز را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﻄﻠﺐ .آن را ﯾﺎ از ﻋﻤﻖﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﯾﺎ از اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺎﻻ12 «.آﺣﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ را
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
13ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﭼﯿﺰی ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯿﺰار ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺰار ﮐﻨﯿﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد :اﯾﻨﮏ
ﺑﺎﮐﺮه ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ15 .ﮐﺮه و ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺑﺪی و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ16 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ،ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدن ﺑﺪی و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺘﺮوک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت اﯾﺎﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ از اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاﯾﻢ از ﯾﻬﻮدا ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را18 «.و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﮕﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻧﺪ و زﻧﺒﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ آﺷﻮرﻧﺪ
ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،در وادﯾﻬﺎی وﯾﺮان و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی
ﺧﺎردار و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ20 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮهای ﮐﻪ از
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ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ اﺟﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﻮی ﺳﺮ و ﻣﻮی ﭘﺎﯾﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪ و
رﯾﺶ ﻫﻢ ﺳﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ22 .و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ
درﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻮراﮐﺶ ﮐﺮه و ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .و در آن روز ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻣﻮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺰار ﭘﺎره ﻧﻘﺮه داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺮ از ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ
ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺗﺮس ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎوان را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﻧﺴﺎن

ﺑﺮای ﻣﻬﯿﺮ ﺷﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ ﺑﻨﻮﯾﺲ2 .و ﻣﻦ ﺷﻬﻮد اﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺒﺮﮐﯿﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﮔﯿﺮم«.
3ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدم و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»او را ﻣﻬﯿﺮ ﺷﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ ﺑﻨﺎم4 ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ای ﭘﺪرم و ای ﻣﺎدرم ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﻮال
دﻣﺸﻖ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﺎﻣﺮه را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم آﺑﻬﺎی ﺷﯿﻠﻮه را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،از رﺻﯿﻦ و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ ﻣﺴﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ7 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﺑﻬﺎی زورآور ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺸﻤﺖ او را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد و او از
ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 ،و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده،
ﻃﻮل و ﻋﺮض وﻻﯾﺘﺖ را ای ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
9ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﯾﯿﺪ ای ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ ای اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ و ﮐﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺠﺎ آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ.
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11ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ
و ﮔﻔﺖ»12 :ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ آن را ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ و از ﺗﺮس اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و
ﺧﺎﺋﻒ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ13 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و او ﺗﺮس و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ14 .و او )ﺑﺮای ﺷﻤﺎ(
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم و ﺻﺨﺮه ﻟﻐﺰش دﻫﻨﺪه و
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ دام و ﺗﻠﻪ15 .و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻟﻐﺰش ﺧﻮرده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
16ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﭻ و ﺷﺮﯾﻌﺖ را در ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎز17 .و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
روی ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪه ،اﻣﯿﺪوار او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد18 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ و
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ19 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و
ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ و زﻣﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ) ،ﮔﻮﯾﯿﺪ( »آﯾﺎ ﻗﻮم از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺆال
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آﯾﺎ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد؟« 20ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺷﻬﺎدت )ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( واﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و ﺑﺎ ﻋﺴﺮت و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ22 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و
اﯾﻨﮏ ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

9

ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای او ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در زﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ زﻣﯿﻦ

زﺑﻮﻟﻮن و زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن آﺧﺮ آن را ﺑﻪ راه درﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در
ﺟﻠﯿﻞ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ2 .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .ﺗﻮ ﻗﻮم را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﺎدی اﯾﺸﺎن را
زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ وﻗﺖ درو و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ ﺑﺎر او را و ﻋﺼﺎی ﮔﺮدﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺎی ﺟﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪه وی را ﺷﮑﺴﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روز ﻣﺪﯾﺎن ﮐﺮدی5 .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎن در ﻏﻮﻏﺎ اﺳﺖ و
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رﺧﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ
و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﺗﺮﻗﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ داود و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ وی اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ از اﻵن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻏﯿﺮت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ9 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ از ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ»10 :ﺧﺸﺘﻬﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻮﺑﻬﺎی اﻓﺮاغ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺮو آزاد ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ11 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن رﺻﯿﻦ را ﺑﻀﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺧﺼﻤﺎن او را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ12 .اراﻣﯿﺎن را از ﻣﺸﺮق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﻐﺮب و اﯾﺸﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ دﻫﺎن ﮔﺸﻮده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﺸﻢ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ13 .و اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺑﺴﻮی زﻧﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ و دم و
ﻧﺨﻞ و ﻧﯽ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﮏ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ15 .ﻣﺮد ﭘﯿﺮ و ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺮ اﺳﺖ و ﻧﺒﯽای ﮐﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دروغ ﻣﯽدﻫﺪ ،دم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎدﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان
اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
17از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺷﺮﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت ﻣﺜﻞ آﺗﺶ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﺎر و ﺧﺲ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و در ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دود ﻏﻠﯿﻆ ﭘﯿﭽﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
19از ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮم ،ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺪارد20 .از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و از ﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد21 .ﻣﻨﺴﯽ اﻓﺮاﯾﻢ را و اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺴﯽ را و ﻫﺮ دوی
اﯾﺸﺎن ﺑﻀﺪ ﯾﻬﻮدا ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ.
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وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﻪ را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را

ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ2 ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از داوری ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﻖ ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻏﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﭘﺲ در روز ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮاﺑﯽ از دور ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮد را
ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؟ 4ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ زﯾﺮ اﺳﯿﺮان ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ و زﯾﺮ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ
او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ.
5وای ﺑﺮ آﺷﻮر ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .او را ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻧﺰد ﻗﻮم ﻣﻐﻀﻮب ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽدارم ،ﺗﺎ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ
و ﻏﺎرﺗﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﻧﺪ7 .اﻣﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﻟﺶ
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد دﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻫﻼک و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴﺎزد.
8زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺳﺮداران ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ 9آﯾﺎ ﮐﻠﻨﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺣﻤﺎت
ﻣﺜﻞ ارﻓﺎد ﻧﯽ ،و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ10 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ؟
و ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه آﻧﻬﺎ از ﺑﺘﻬﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ 11ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه و
ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؟
12و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺛﻤﺮه دل ﻣﻐﺮور ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و از ﻓﺨﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮ وی اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را
ﮐﺮدم و ﺣﺪود ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺧﺰاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدم و ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ14 .و دﺳﺖ ﻣﻦ دوﻟﺖ ﻗﻮمﻫﺎ را ﻣﺜﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﻬﺎی ﻣﺘﺮوک را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم .و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎل را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﯾﺎ
دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﮏ ﺟﮏ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ«.
15آﯾﺎ ﺗﺒﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ اره ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﮐﺸﺪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻮب دﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭼﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻓﺮﺑﻬﺎن او ﻻﻏﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و زﯾﺮ ﺟﻼل
او ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﻧﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎر و ﻗﺪوس وی ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺷﺪ ،و در ﯾﮑﺮوز ﺧﺎر و ﺧﺴﺶ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد18 .و ﺷﻮﮐﺖ ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺴﺘﺎن او ﻫﻢ روح و
ﻫﻢ ﺑﺪن را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺑﻘﯿﻪ درﺧﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻠﺶ ﻗﻠﯿﻞ
اﻟﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
20و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
زﻧﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﻼص اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻘﯿﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 .زﯾﺮا
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻼﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ23 ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮی در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﻗﻮم
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ از آﺷﻮر ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﺰﻧﺪ و ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ،ﻏﻀﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 «.و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻏﺮاب .و ﻋﺼﺎی او ﺑﺮ درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن را ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد27 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر او از دوش ﺗﻮ و ﯾﻮغ او از ﮔﺮدن
ﺗﻮ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﻮغ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
28او ﺑﻪ ﻋﯿﺎت رﺳﯿﺪ و از ﻣﺠﺮون ﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﮑﻤﺎش اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ29 .از ﻣﻌﺒﺮ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﺒﻊ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،اﻫﻞ راﻣﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﻫﻞ ﺟﺒﻌﻪ ﺷﺎؤل ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
30ای دﺧﺘﺮ ﺟﻠﯿﻢ ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! ای ﻟﯿﺸﻪ و ای ﻋﻨﺎﺗﻮت ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻮش ده! 31ﻣﺪﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاری
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﯿﺒﯿﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ32 .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﻧﻮب ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺒﻞ
دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻮه اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﻣﯽﺳﺎزد33 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮف ﻗﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪان ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﻔﻌﺎن ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ34 ،و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺒﺎران ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
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و ﻧﻬﺎﻟﯽ از ﺗﻨﻪ ﯾﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ2 .و

روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ و روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت و روح
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ3 .و ﺧﻮﺷﯽ او در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
داوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺳﻤﻊ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺼﺎی دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ زده ،ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ5 .و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮش ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺶ اﻣﺎﻧﺖ.
6و ﮔﺮگ ﺑﺎ ﺑﺮه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺷﯿﺮ و
ﭘﺮواری ﺑﺎ ﻫﻢ ،و ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ7 .و ﮔﺎو ﺑﺎ ﺧﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد8 .و ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺎر ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻃﻔﻞ از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻓﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ9 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺿﺮر و ﻓﺴﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ
آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
10و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﻣﺖﻫﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ از آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ و ﻓﺘﺮوس و
ﺣﺒﺶ و ﻋﯿﻼم و ﺷﻨﻌﺎر و ﺣﻤﺎت و از ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی درﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز آورد.
12و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد13 .و ﺣﺴﺪ اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﺴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﯾﻬﻮدا اﻓﺮاﯾﻢ را دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﺑﺮ دوش ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺮﯾﺪه ،ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ادوم و ﻣﻮْآب دراز ﮐﺮده ،ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن اﯾﺸﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد15 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺎﻧﻪ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﻮزان ﺑﺮ ﻧﻬﺮ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آن
را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻬﺮش ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد16 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم او
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ﮐﻪ از آﺷﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎهراﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در روز ﺑﺮ آﻣﺪن
اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.

12

و در آن روز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮدی ،اﻣﺎ ﻏﻀﺒﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﯽ2 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ او
ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﺎه ﯾﻬﻮه ﻗﻮت و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻧﺠﺎت آب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
4و در آن روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اﻋﻤﺎل او را در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ6 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺻﺪا را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﺮای زﯾﺮا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص آن را دﯾﺪ2 .ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺧﺸﮏ ﺑﺮﭘﺎ

ﮐﻨﯿﺪ و آواز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻫﺎی ﻧﺠﺒﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ3 .ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺘﻢ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺒﺮﯾﺎی ﻣﻦ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻏﻀﺒﻢ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم4 .آواز ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻮهﻫﺎ ﻣﺜﻞ آواز ﺧﻠﻖ ﮐﺜﯿﺮ .آواز ﻏﻮﻏﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ5 .اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ و از
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ6 .وﻟﻮﻟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻼﮐﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽآﯾﺪ7 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد و دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد8 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،اﻟﻤﻬﺎ و
دردﻫﺎی زه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﯿﺮت
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن روﯾﻬﺎی ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ9 .اﯾﻨﮏ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ و ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و
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ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را وﯾﺮان ﺳﺎزد و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .و آﻓﺘﺎب در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪ11 .و ﻣﻦ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه و ﺷﺮﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﻏﺮور ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﺟﺒﺎران را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ12 .و ﻣﺮدم را از زر ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺴﺎن را از ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺳﻤﺎن را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﯿﻦ
ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت و در روز ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او.
14و ﻣﺜﻞ آﻫﻮی راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد15 .و ﻫﺮﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺰه زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد16 .اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺷﻮد و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ17 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﺎدﯾﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﻃﻼ را
دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ18 .و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺑﺮ ﺛﻤﺮه رﺣﻢ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻃﻔﺎل ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد19 .و ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻣﻤﺎﻟﮏ و زﯾﻨﺖ ﻓﺨﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ آﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﻋﺮاب در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻠﻪﻫﺎ
را در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ21 .ﺑﻠﮑﻪ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن از
ﺑﻮﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺘﺮﻣﺮغ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻏﻮﻻن در آﻧﺠﺎ رﻗﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 ،و
ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ در ﻗﺼﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﮔﺮﮔﻬﺎ در ﮐﻮﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮشﻧﻤﺎ ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و زﻣﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ و روزﻫﺎﯾﺶ ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

14

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و

اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻨﺸﺎن آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد .و ﻏﺮﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻠﺼﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ2 .و ﻗﻮمﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ،ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
3و در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﻟﻢ و اﺿﻄﺮاﺑﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ
ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 4ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ زده ،ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن
ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و آن ﺟﻮر ﭘﯿﺸﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﺎی ﺷﺮﯾﺮان و ﭼﻮﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ6 .آﻧﮑﻪ ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽزد و ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﺎ ﺟﻔﺎی ﺑﯿﺤﺪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد7 ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آرام ﺷﺪه و ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
8ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ«.
9ﻫﺎوﯾﻪ از زﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎ را از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارد10 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهای و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﮔﺮدﯾﺪهای؟« 11ﺟﻼل ﺗﻮ و ﺻﺪای ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﻬﺎ زﯾﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه
ﺷﺪه و ﻣﻮرﻫﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
12ای زﻫﺮه دﺧﺘﺮ ﺻﺒﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎدهای؟ ای ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهای؟ 13و ﺗﻮ در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ» :ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده ،ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﻮه اﺟﺘﻤﺎع در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺟﻠﻮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
14ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ15 «.ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی
ﺣﻔﺮه ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
16آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و در ﺗﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ آن
ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ؟ 17ﮐﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را وﯾﺮان
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد؟«
18ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ19 .اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻗﺒﺮ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮑﺮوه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺣﻔﺮه ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻻﺷﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه20 .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در دﻓﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را وﯾﺮان ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻪای .ذرﯾﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
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ﺷﺪ21 .ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺘﻞ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ
ﺗﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و روی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
22و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳـﻢ
و ﺑﻘﯿـﻪ را و ﻧﺴـﻞ و ذرﯾـﺖ را از ﺑﺎﺑـﻞ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳﺎﺧﺖ23 .و آن را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺎرﭘﺸﺘﻬﺎ و
ﺧﻼﺑﻬـﺎی آب ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ و آن را ﺑﺎ ﺟﺎروب ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
24ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدهام ﻫﻤﭽﻨﺎن واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدهام ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺠﺎ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ25 .و آﺷﻮر را در زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و او را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﯾﻮغ او از اﯾﺸﺎن رﻓﻊ ﺷﺪه،
ﺑﺎر وی از ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 «.ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ.
و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ دراز ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ؟ و دﺳﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟
28در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد اﯾﻦ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ29 :ای ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﮑﻦ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽزد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ ﻣﺎر اﻓﻌﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
او اژدﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮان در
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و رﯾﺸﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ31 .ای دروازه وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ! و ای ﺷﻬﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل دود ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺻﻔﻮف وی ﮐﺴﯽ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد32 .ﭘﺲ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن اﻣﺖﻫﺎ
ﭼﻪ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻗﻮم وی در آن ﭘﻨﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
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زﯾﺮا در ﺷﺒﯽ ﻗﯿﺮ ﻣﻮآب ﺧﺮاب و ﻫﻼک ﺷﺪه اﺳﺖ2 .ﺑﻪ ﺑﺘﮑﺪه و دﯾﺒﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮآب ﺑﺮای ﻧﺒﻮ و ﻣﯿﺪﺑﺎ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﺮی اﺳﺖ و
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رﯾﺸﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ3 .در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻼس ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺑﺎﻣﻬﺎ و در ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺮﮐﺲ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﮑﻬﺎ ﻣﯽرﯾﺰد4 .و ﺣﺸﺒﻮن و اﻟْﻌﺎﻟﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ .آواز اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﯾﺎﻫﺺ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﺤﺎن ﻣﻮآب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن
اﯾﺸﺎن در اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد.
5دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد .ﻓﺮارﯾﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ و ﻋﺠﻠﺖ ﺷﻠﺸﯿﺎ ﻧﻌﺮه
ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﻮﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ از راه ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺻﺪای ﻫﻼﮐﺖ
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ وادی
ﺑﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﺣﺪود ﻣﻮآب را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده و وﻟﻮﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﺟﻼﯾﻢ و وﻟﻮﻟﻪ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺌﺮ اﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ9 .ﭼﻮﻧﮑﻪ آﺑﻬﺎی دﯾﻤﻮن از ﺧﻮن ﭘﺮ ﺷﺪه زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻤﻮن )ﺑﻼﯾﺎی(
زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺮی را ﺑﺮ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﻮآب و ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ زﻣﯿﻨﺶ )ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ(.
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ﺑﺮهﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﺮاج ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻊ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه دﺧﺘﺮ

ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ2 .و دﺧﺘﺮان ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن آواره و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی
ارﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .ﻣﺸﻮرت ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺐ
ﺑﮕﺮدان .راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ و ﻓﺮارﯾﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻤﺎ4 .ای ﻣﻮآب ﺑﮕﺬار ﮐﻪ راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از روی ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺑﺎش .زﯾﺮا ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺘﻤﮑﺎر از زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ آن در ﺧﯿﻤﻪ داود ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ داوری ﮐﻨﺪ و اﻧﺼﺎف را ﺑﻄﻠﺒﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
6ﻏﺮور ﻣﻮآب و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﯿﻼء و ﮐﺒﺮ و ﺧﺸﻢ او را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻓﺨﺮ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
7ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻗﯿﺮ ﺣﺎرﺳﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻀﺮوب ﻣﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن و
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺒﻤﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪ و ﺳﺮوران اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺎﮐﻬﺎﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در
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ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از درﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮ ﺳﺒﻤﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪﯾﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ای ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﻌﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﺖ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ10 .ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج از ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻧﻢ و آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﺷﺮاب را در ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪای
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪم11 .ﻟﻬﺬا اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻄﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﯿﺮ ﺣﺎرس12 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮآب در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

13اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻮآب از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ14 .اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺰدور ،ﺟﻼل ﻣﻮآب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮ
او ﻣﺤﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﯽﻗﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ2 .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ3 .و ﺣﺼﺎر از اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ از دﻣﺸﻖ و از ﺑﻘﯿﻪ
ارام .و ﻣﺜﻞ ﺟﻼل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 .و در آن روز
ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮب ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺟﺴﺪش ﺑﻪ ﻻﻏﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد5 .و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دروﮔﺮان زرع را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ را درو ﮐﻨﺪ .و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
وادی رﻓﺎﯾﻢ ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ6 .و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺘﻮن را
ﺑﺘﮑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ داﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎرور آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
7در آن روز اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﻮی ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ8 .و ﺑﺴﻮی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﯾﻌﻨﯽ اﺷﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻬﺎی آﻓﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
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9در آن روز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﯿﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﺻﺨﺮه ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﻤﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﺷﺖ11 .در روزی ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،آن را ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﯽ داد و
در ﺻﺒﺢ ﻣﺰروع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ در روز آﻓﺖ ﻣﻬﻠﮏ و ﺣﺰن
ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
12وای ﺑﺮ ﺷﻮرش ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ ﺷﻮرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﺮوش ﻃﻮاﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوش آﺑﻬﺎی زورآور ﺧﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوش آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﺮوﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎد14 .در وﻗﺖ ﺷﺎم اﯾﻨﮏ ﺧﻮف اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ و ﺣﺼﻪ ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
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وای ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن آواز ﺑﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮش

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ2 .و اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ و در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺮدی ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای رﺳﻮﻻن
ﺗﯿﺰرو ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﺰد اﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﺑﺮاق ،ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺖ
زورآور و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و
ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭼﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ4 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آراﻣﯿﺪ و از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻞ
ﮔﺮﻣﺎی ﺻﺎف ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺷﺒﻨﻢ دار در ﺣﺮارت ﺣﺼﺎد5 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﻮر رﺳﯿﺪه ،ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد او ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ارهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ را
ﺑﺮﯾﺪه دور ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ6 .و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری ﮐﻮﻫﻬﺎ و وﺣﻮش زﻣﯿﻦ واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺟﻤﯿﻊ وﺣﻮش زﻣﯿﻦ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ7 .و در آن زﻣﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﻗﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﺑﺮاق و از ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
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از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و از اﻣﺘﯽ زورآور و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ :اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮ ﺗﯿﺰرو ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و

ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ از ﺣﻀﻮر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺮزﯾﺪ و دﻟﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد3 .و روح ﻣﺼﺮ در اﻧﺪروﻧﺶ اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ،ﻣﺸﻮرﺗﺶ را
ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺑﺘﻬﺎ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
4و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﺳﺘﻢﮐﯿﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه زورآور ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
5و آب از درﯾﺎ )ﻧﯿﻞ( ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻬﺮ ﺧﺮاب و ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه،
ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻣﺎﺻﻮر ﮐﻢ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و ﻧﯽ و ﺑﻮرﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﻣﺮﻏﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ و
ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﻧﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﺧﺸﮏ و راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ8 .و ﻣﺎﻫﯽ
ﮔﯿﺮان ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻼب ﺑﻪ ﻧﯿﻞ اﻧﺪازﻧﺪ زاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دام ﺑﺮ روی
آب ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ9 .و ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺘﺎن ﺷﺎﻧﻪ زده و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺠﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ10 .و ارﮐﺎن او ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺰدوران رﻧﺠﯿﺪه دل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
11ﺳﺮوران ﺻﻮﻋﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺣﻤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﯿﺮان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن وﺣﺸﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺣﮑﻤﺎ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ12 .ﭘﺲ
ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت درﺑﺎره ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 13ﺳﺮوران ﺻﻮﻋﻦ اﺑﻠﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮوران ﻧﻮف ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ
اﺳﺒﺎط ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﺧﯿﺮﮔﯽ در وﺳﻂ آن آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻗﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺎن و
ﺧﯿﺰان راه ﻣﯽروﻧﺪ15 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﯾﺎ دم ﻧﺨﻞ ﯾﺎ ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﮑﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ

1026

16در آن روز اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ آن را ﺑﺮ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد ﻟﺮزان و ﻫﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .و زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮف ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ذﮐﺮ آن را ﺑﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ18 .در آن روز ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19در آن روز ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺰد ﺣﺪودش ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و آن آﯾﺘﯽ و ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ذﺑﺎﯾﺢ و ﻫﺪاﯾﺎ او را ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،آن را وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ زد و
ﺑﻪ زدن ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
23در آن روز ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ آﺷﻮرﯾﺎن ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد24 .در آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮم ﻣﺼﺮ و
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ و ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﻣﻦ آﺷﻮر و ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﻨﺪ.

20

در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﺷﺪود آﻣﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺟﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او را

ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﺷﺪود ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ2 .در آن وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص
ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﭘﻼس را از ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎ و ﻧﻌﻠﯿﻦ را از ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ «.و او ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮده ،ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ.
3و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﺷﻌﯿﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﺘﯽ
و ﻋﻼﻣﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ و ﮐﻮش ﺑﺎﺷﺪ4 ،ﺑﻬﻤﺎن ﻃﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮ و ﺟﻼء وﻃﻨﺎن ﮐﻮش

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ

1027

را از ﺟﻮاﻧﺎن وﭘﯿﺮان ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮش ﮐﻪ ﻣﻠﺠﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﻄﺮب و ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
6و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟«
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺤﺮ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮدﺑﺎد در ﺟﻨﻮب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﺎﺑﺎن از

زﻣﯿﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽآﯾﺪ2 .رؤﯾﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ای ﻋﯿﻼم ﺑﺮآی و ای ﻣﺪﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎ .ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻟﻪ آن را ﺳﺎﮐﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم.
3از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺮ ﻣﻦ از ﺷﺪت درد ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و درد زه ﻣﺜﻞ درد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﻣﺮا
درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻨﻮم ،ﻣﺪﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ4 .دل
ﻣﻦ ﻣﯽﻃﭙﯿﺪ و ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﺷﺐ ﻟﺬت ﻣﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮف ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ5 .ﺳﻔﺮه را
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮش را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﺳﺮوران ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺮﻫﺎ
را روﻏﻦ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
6زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮو و دﯾﺪهﺑﺎن را ﻗﺮار ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و ﭼﻮن ﻓﻮج ﺳﻮاران ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ و ﻓﻮج اﻻﻏﺎن و ﻓﻮج ﺷﺘﺮان را ﺑﯿﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ«.
8ﭘﺲ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺻﺪا زد ﮐﻪ »ای آﻗﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ در روز ﺑﺮ ﻣﺤﺮس اﯾﺴﺘﺎدهام و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ
ﺑﺮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ9 .و اﯾﻨﮏ ﻓﻮج ﻣﺮدان و ﺳﻮاران ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺘﺎد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ«.
10ای ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻦ و ای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ از ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
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11وﺣﯽ درﺑﺎره دوﻣﻪ :ﮐﺴﯽ از ﺳﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ای دﯾﺪهﺑﺎن از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ای دﯾﺪهﺑﺎن از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟« 12دﯾﺪهﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺎم ﻧﯿﺰ .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ«.
13وﺣﯽ درﺑﺎره ﻋﺮب :ای ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی دداﻧﯿﺎن در ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺮب ﻣﻨﺰل ﮐﻨﯿﺪ14 .ای ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ
ﺗﯿﻤﺎ ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﺑﻪ آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮارﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮه ﺷﻮﯾﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
از ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﮐﻤﺎن زه ﺷﺪه و از ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻨﮓ.
16زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺰدوران ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮﮐﺖ
ﻗﯿﺪار ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﺟﺒﺎران ﺑﻨﯽ ﻗﯿﺪار ﻗﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﺣﯽ درﺑﺎره وادی رؤﯾﺎ :اﻵن ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪی؟ 2ای ﮐﻪ

ﭘﺮ از ﺷﻮرﺷﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ای ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻏﻮﻏﺎ و ای ﻗﺮﯾﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ! ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
ﺟﻨﮓ ﻫﻼک ﻧﺸﺪهاﻧﺪ3 .ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوراﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﯿﺮاﻧﺪازان اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ4 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
از ﻣﻦ ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﻣﻦ درﺑﺎره ﺧﺮاﺑﯽ دﺧﺘﺮ ﻗﻮﻣﻢ اﻟﺤﺎح
ﻣﮑﻨﯿﺪ.
5زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت روز آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽای در وادی رؤﯾﺎ دارد.
دﯾﻮارﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺻﺪای اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ6 .و ﻋﯿﻼم ﺑﺎ اﻓﻮاج ﻣﺮدان و
ﺳﻮاران ﺗﺮﮐﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﯿﺮ ﺳﭙﺮ را ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ7 ،و وادﯾﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺖ از اراﺑﻪﻫﺎ
ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﺳﻮاران ﭘﯿﺶ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ 8و ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در
آن روز ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ 9و رﺧﻨﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ داود را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ
و آب ﺑﺮﮐﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؛ 10و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎرﺑﻨﺪی دﯾﻮارﻫﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد11 .و درﻣﯿﺎن دو دﯾﻮار ﺣﻮﺿﯽ ﺑﺮای آب ﺑﺮﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ آﻧﮑﻪ آن را از اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻧﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ12 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت )ﺷﻤﺎ را( ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﻣﺎﺗﻢ ﮐﺮدن و
ﮐﻨﺪن ﻣﻮ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ13 .و اﯾﻨﮏ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎوان و ذﺑﺢ ﮐﺮدن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ14 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮔﻮش ﻣﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻔﺎره
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮو و ﻧﺰد اﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪدار ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﻮ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ16 :ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ را داری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻗﺒﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻨﺪهای؟ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
در ﺻﺨﺮه ﻣﯽﺗﺮاﺷﯽ«.
17اﯾﻨﮏ ای ﻣﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را دور ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ18 .و
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد و در آﻧﺠﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻮ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺗﻮ را از ﻣﻨﺼﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
راﻧﺪ و از ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
20و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ را دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
21و او را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪت ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﻗﺘﺪار ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺧﻮاﻫﻢ داد و او ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ داود را ﺑﺮ دوش
وی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﭼﻮن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ اﺣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺒﻨﺪد ،اﺣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺎد23 .و او را
در ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺦ ﺧﻮاﻫﻢ دوﺧﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺮﺳﯽ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش را از اوﻻد و اﺣﻔﺎد و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوف ﮐﻮﭼﮏ را از ﻇﺮوف ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﺗﺎ
ﻇﺮوف ﺗﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آوﯾﺨﺖ.
25و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز آن ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻣﺤﮑﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺻﻮر ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺪی ﺧﺮاب

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪای و ﻧﻪ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .از زﻣﯿﻦ ﮐﺘﯿﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ2 .ای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﺻﯿﺪون ﮐﻪ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،آرام ﮔﯿﺮﯾﺪ3 .و
دﺧﻞ او از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺤﻮر و ﺣﺼﺎد ﻧﯿﻞ ﺑﺮ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﺲ او ﺗﺠﺎرت ﮔﺎه اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ4 .ای ﺻﯿﺪون ﺧﺠﻞ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ درﯾﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درد زه ﻧﮑﺸﯿﺪهام و
ﻧﺰاﯾﯿﺪهام و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﭙﺮوردهام و دوﺷﯿﺰﮔﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﮑﺮدهام5 .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،از
اﺧﺒﺎر ﺻﻮر ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
6ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و از اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﺑﺮده ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ؟
8ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را درﺑﺎره ﺻﻮر آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر وی ﺳﺮوران و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن او
ﺷﺮﻓﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 9ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل را
ﺧﻮار ﺳﺎزد و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻓﺎی ﺟﻬﺎن را ﻣﺤﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
10ای دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺷﯿﺶ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﮕﺬر زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
11او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮده ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻬﺎ را ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﮐﻨﻌﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای دوﺷﯿﺰه ﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه و ای دﺧﺘﺮ
ﺻﯿﺪون دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬر؛ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد13 .اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آﺷﻮر آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد.
اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻗﺼﺮﻫﺎی آن را ﻣﻨﻬﺪم و آن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
14ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ وﻟْﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.
15و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻮر ،ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؛ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺮای ﺻﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺮود زاﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .ای زاﻧﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﺑﺮﺑﻂ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎ .ﺧﻮش ﺑﻨﻮاز و ﺳﺮودﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺷﻮی.
17و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻮر ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﺟﺮت
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .و ﺗﺠﺎرت و
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اﺟﺮت آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

24

اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺎﻟﯽ و وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ،

ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد2 .و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻦ و ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ آﻗﺎﯾﺶ و ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺜﻞ
ﺧﺎﺗﻮﻧﺶ و ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺜﻞ ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻣﺜﻞ ﺳﻮدﺧﻮار،
ﻣﺜﻞ ﺳﻮد دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﮐﺎﻫﯿﺪه و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺷﺮﯾﻔﺎن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ5 .زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﻠﻮث ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻊ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﺾ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ،ﺟﻬﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺳﺰا ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ7 .ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎددﻻن آه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
8ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻓﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،آواز ﻋﺸﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .ﺷﺮاب
را ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺴﮑﺮات ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﻗﺮﯾﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﻨﻬﺪم
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ11 .ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاب در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮور زﻣﯿﻦ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .وﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎﯾﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﮑﺎﻧﯿﺪن زﯾﺘﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
14اﯾﻨﺎن آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و درﺑﺎره ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از درﯾﺎ ﺻﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد15 .از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺑﻼد ﻣﺸﺮق و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی
درﯾﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ16 .از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﺮودﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺟﻼل ﺑﺎد .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ :وا
ﺣﺴﺮﺗﺎ ،وا ﺣﺴﺮﺗﺎ ،وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ17 .ای ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﺮس و ﺣﻔﺮه و دام ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ18 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ از آواز
ﺗﺮس ﺑﮕﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺣﻔﺮه ﺑﺮآﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
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روزﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺷﺪه .زﻣﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺤﺮک ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ20 .زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان
اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺘﺤﺮک و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺮ آن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
21و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﺷﺮﯾﻔﺎن را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺸﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿـﻦ را ﺑﺮ زﻣﯿـﻦ ﺳـﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد22 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺮان در ﭼﺎه ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ
و در زﻧﺪان ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﻣـﺎه
ﺧﺠـﻞ و آﻓﺘﺎب رﺳﻮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬـﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

25

ای ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮدهای و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ2 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮی
را ﺗﻮده و ﻗﺮﯾﻪ ﺣﺼﯿﻦ را ﺧﺮاﺑﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای و ﻗﺼﺮ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﮕﺮدد.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ،ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮﯾﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
4ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدی و ﻣﻠﺠﺎ از ﻃﻮﻓﺎن و
ﺳﺎﯾﻪ از ﮔﺮﻣﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﯽﺑﻮد5 .و ﻏﻮﻏﺎی ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻣﺜﻞ
ﮔﺮﻣﯽ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ آورد و ﺳﺮود ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻣﯽ از ﺳﺎﯾﻪ اﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
6و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ از ﻟﺬاﯾﺬ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ از ﻟﺬاﯾﺬ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ و از ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺼﻔﺎ7 .و در اﯾﻦ ﮐﻮه روﭘﻮﺷﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺳﺘﺮی را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .و ﻣﻮت
را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﺷﮑﻬﺎ را از ﻫﺮ ﭼﻬﺮه ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺎر ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ را از روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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9و در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدهاﯾﻢ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت او ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
10زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮآب در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎه در آب ﻣﺰﺑﻠﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد11 .و او دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺎد ﻣﺜﻞ
ﺷﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻏﺮور او را ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ
ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺧﻢ ﮐﺮده ،ﺑﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺒﺎر
ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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در آن روز ،اﯾﻦ ﺳﺮود در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺳﺮاﯾﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎ را ﺷﻬﺮی ﻗﻮی

اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺣﺼﺎر آن ﻧﺠﺎت اﺳﺖ2 .دروازهﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻋﺎدل ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ3 .دل ﺛﺎﺑﺖ را در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارد.
4ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﯾﺎه ﯾﻬﻮه ﺻﺨﺮه ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮود ﻣﯽآورد؛ و ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد6 .ﭘﺎﯾﻬﺎ آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮان و ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن.
7ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ای ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن را ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ8 .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺮﯾﻖ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ .و ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ و ذﮐﺮ
ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ9 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ روح ﺧﻮد در اﻧﺪروﻧﻢ ﺗﻮ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﯾﺪ ،ﺳﮑﻨﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
10ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﺷﻮد ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در زﻣﯿﻦ راﺳﺘﺎن ﺷﺮارت ﻣﯽورزد و
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮن ﻏﯿﺮت ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و آﺗﺶ ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهای13 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﯿﻼ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ
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ﺗﻮ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد14 .اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﯿﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺳﺰا داده ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدی15 .ﻗﻮم را اﻓﺰودی ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم را ﻣﺰﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻼل دادی .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود زﻣﯿﻦ را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪی.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﯽ
دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ17 .ﻣﺜﻞ زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ زاﯾﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ و درد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
آﻻم ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ18 .ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،درد زه ﻣﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎد را زاﯾﯿﺪﯾﻢ .و در زﻣﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎوردﯾﻢ و ﺳﺎﮐﻨﺎن رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﯿﻔﺘﺎدﻧﺪ.
19ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎک
ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺗﻮ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺖ .و زﻣﯿﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ20 .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ و درﻫﺎی ﺧﻮد را در

ﻋﻘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻧﺪک ﻟﺤﻈﻪای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﮕﺬرد21 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎی
ﺧﻮد را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮد آن ﻣﺎر ﺗﯿﺰ رو

ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را و آن ﻣﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن اژدﻫﺎ را ﮐﻪ در درﯾﺎ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺖ2 .در آن روز ﺑﺮای آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮاب ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ3 .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم و
ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ آن را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺷﺐ و روز آن را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺣﺪی ﺑﻪ آن ﺿﺮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ4 .ﺧﺸﻢ ﻧﺪارم .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺧﺲ و ﺧﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺠﻮم آورده ،آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪم5 .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
6در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ،ﯾﻌﻘﻮب رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻨﭽﻪ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .و اﯾﺸﺎن
روی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را از ﻣﯿﻮه ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
7آﯾﺎ او را زد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان او را زدﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻن وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟
8ﭼﻮن او را دور ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﻮدی .ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ او را در روز ﺑﺎد
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ﺷﺮﻗﯽ زاﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﯽ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﯾﻌﻘﻮب از اﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﺷﺪه و رﻓﻊ ﮔﻨﺎه او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻫﮏ ﻧﺮم ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺷﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻬﺎی
آﻓﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺣﺼﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻬﺠﻮر و
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و در آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد11 .ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ زﻧﺎن آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﺑﯿﻔﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻬﺬا آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻟﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
12و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﯿﻞ ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ13 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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وای ﺑﺮ ﺗﺎج ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯿﮕﺴﺎران اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﺮﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻼل وی ،ﮐﻪ ﺑﺮ

ﺳﺮ وادی ﺑﺎرور ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن ﺷﺮاب اﺳﺖ2 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ زورآور و ﺗﻮاﻧﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﮕﺮگ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﻠﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ آﺑﻬﺎی زورآور ﺳﺮﺷﺎر ،آن را ﺑﻪ زور ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
3و ﺗﺎج ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯿﮕﺴﺎران اﻓﺮاﯾﻢ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻼل وی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ وادی ﺑﺎرور اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه آن را ﺑﯿﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
5و در آن روز ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺴﺮ ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6و روح اﻧﺼﺎف ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داوری ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻮت ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دروازهﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
7وﻟﮑﻦ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﺮاب ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺴﮑﺮات ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ و ﻫﻢ
ﻧﺒﯽ از ﻣﺴﮑﺮات ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺷﺮاب ﺑﻠﻌﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .از ﻣﺴﮑﺮات ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در
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رؤﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و در داوری ﻣﺒﻬﻮت ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎ از ﻗﯽ و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
9ﮐﺪام را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و از ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ 10زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ و آﻧﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
11زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی اﻟﮑﻦ و زﺑﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»راﺣﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺳﺎزﯾﺪ و آراﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ13 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺣﮑﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ و آﻧﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده ،ﻣﻨﮑﺴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دام
اﻓﺘﺎده ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﻣﺮدان اﺳﺘﻬﺰا ﮐﻨﻨﺪه و ای ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢاﻧﺪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ15 .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮت ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ،
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﻬﻠﮏ ﺑﮕﺬرد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دروﻏﻬﺎ را ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﺮ ﻣﮑﺮ ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻬﺎدم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ
آزﻣﻮده و ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪای ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد17 .و
اﻧﺼﺎف را رﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺮازو و ﺗﮕﺮگ ﻣﻠﺠﺎی دروغ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻓْﺖ و آﺑﻬﺎ ﺳﺘﺮ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد18 .و ﻋﻬﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮت ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ﺷﻤﺎ از آن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ19 .ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﻢ در روز و ﻫﻢ در ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن دراز ﺷﻮد و ﻟﺤﺎف
ﺗﻨﮓﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ21 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻮه ﻓﺮاﺻﯿﻢ )ﮐﺮد(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وادی ﺟﺒﻌﻮن )ﻧﻤﻮد( ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آورد و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ22 .ﭘﺲ اﻵن
اﺳﺘﻬﺰا ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮی را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪهام.
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23ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ و آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻼم ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ24 .آﯾﺎ ﺑﺮزﮔﺮ،
ﻫﻤﻪ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 25آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ روﯾﺶ را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ،ﮔﺸﻨﯿﺰ را ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﺪ و زﯾﺮه را ﻧﻤﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺪم
را در ﺷﯿﺎرﻫﺎ و ﺟﻮ را در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ذرت را در ﺣﺪودش ﻧﻤﯽﮔﺬارد؟ 26زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ او را
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽآﻣﻮزد و او را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ27 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮدون ﺗﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﺮخ
اراﺑﻪ ﺑﺮ زﯾﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ و زﯾﺮه ﺑﻪ ﭼﻮب ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد28 .ﮔﻨﺪم آرد
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﺮخ اراﺑﻪ و اﺳﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،آن را ﺧﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ29 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐاﻟﺮای و ﻋﻈﯿﻢاﻟﺤﮑﻤﺖ
اﺳﺖ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.

29

وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! ﺷﻬﺮی ﮐﻪ داود در آن ﺧﯿﻤﻪ زد .ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺎل

ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﯿﺪﻫﺎ دور زﻧﻨﺪ2 .و ﻣﻦ ارﯾﺌﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ارﯾﺌﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف اردو زده ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎرهﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ4 .و ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ،از زﻣﯿﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﮐﻼم ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻏﺒﺎر ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آواز ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ آواز ﺟﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﺑﺎن ﺗﻮ از
ﻣﯿﺎن ﻏﺒﺎر زﻣﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد5 .اﻣﺎ ﮔﺮوه دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺮد ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﺳﺘﻢ ﮐﯿﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .و اﯾﻦ ﺑﻐﺘﻪ در ﻟﺤﻈﻪای واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .و از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ رﻋﺪ و
زﻟﺰﻟﻪ و ﺻﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮدﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎم اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﯾﺌﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او و ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ وی ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او را ﺑﺘﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب و رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﺷﮑﻢ او ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﮐﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد اﯾﻨﮏ ﺿﻌﻒ دارد و ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺸﺘﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺗﻬﻢ

1038

9درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از
ﺷﺮاب و ﻧﻮان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻣﺴﮑﺮات10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روح ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻋﺎرض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻧﺒﯿﺎ و رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﺋﯿﺎن را ﻣﺤﺠﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ11 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﺗﻮﻣﺎر ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽداﻧﺪ
داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ12 .و آن ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪاﻧﺪ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ دل ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮس اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ 14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟« 16ای زﯾﺮ و
زﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﭼﯿﺰ! آﯾﺎ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع درﺑﺎره ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﺼﻮرش ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارد؟ 17آﯾﺎ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؟ 18و در آن روز ﮐﺮان
ﮐﻼم ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران از ﻣﯿﺎن ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ19 .و ﺣﻠﯿﻤﺎن
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻣﺮدﻣﺎن در ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻧﺎﺑﻮد و اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺪوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺷﺮارت
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ دام ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ و ﻋﺎدل را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ22 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را
ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
رﻧﮓ ﭼﻬﺮهاش دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮﯾﺪ23 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﺪوس ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و از ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ24 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح ﮔﻤﺮاﻫﯽ دارﻧﺪ ﻓﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﻣﺘﻤﺮدان ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

1039

30

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وای ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از

ﻣﻦ ،و ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از روح ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺰﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮود ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﺼﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ3 .ﻟﻬﺬا ﻗﻮت ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺠﺎﻟﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮوران او در ﺻﻮﻋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻠﭽﯿﺎن وی ﺑﻪ ﺣﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ5 .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن از ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
6وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﯿﻤﻮت ﺟﻨﻮﺑﯽ :از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓ و ﺿﯿﻖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده و اﺳﺪ
واﻓﻌﯽ و ﻣﺎر آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﻻﻏﺎن و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺎن
ﺷﺘﺮان ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ7 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻋﺒﺚ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن را رﻫﺒﺎﻟﺠﻠﻮس ﻧﺎﻣﯿﺪم8 .اﻵن ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ را در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺑﺮ ﻃﻮﻣﺎری
ﻣﺮﻗﻮم ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﻤﺎﻧﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺴﺮان دروﻏﮕﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .ﮐﻪ ﺑﻪ راﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
رؤﯾﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ11 .از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
دور ﺳﺎزﯾﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻇﻠﻢ
و ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ،ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ13 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺎف ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﻓﺘﺎدن ﮐﻪ در دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ آن در ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻐﺘﻬﭙﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮزه ﮐﻮزهﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از
ﭘﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎرهای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺗﺶ از آﺗﺸﺪان ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب از ﺣﻮض ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﻧﺎﺑﺖ و آراﻣﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و
ﻗﻮت ﺷﻤﺎ از راﺣﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺘﯿﺪ :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻬﺬا
ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﯿﺰ رو ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﯿﺰ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
17ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﻬﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ از ﻧﻬﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ
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ﺑﯿﺪق ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ18 «.و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رأﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
19زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم در ﺻﻬﯿﻮن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
آواز ﻓﺮﯾﺎدت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد20 .و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺎن ﺿﯿﻖ و آب ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ21 .و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﻨﯽ را از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راه اﯾﻦ
اﺳﺖ ،در آن ﺳﻠﻮک ﺑﻨﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﯽﮔﺮدی22 .و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ
ﻧﻘﺮه ﺧﻮﯾﺶ را و ﺳﺘﺮ اﺻﻨﺎم ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻃﻼی ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ
دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :دور ﺷﻮ.
23و ﺑﺎران ﺗﺨﻤﺖ را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آن زرع ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻧﺎن ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را
ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن ﭘﺮ ﻣﻐﺰ و ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ در ﻣﺮﺗﻊ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭼﺮﯾﺪ24 .و ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎﻧﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آذوﻗﻪ ﻧﻤﮏدار را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل و اوﭼﻮم
ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد25 .و در روز ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎ در آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﻧﻬﺮﻫﺎ و

ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .و در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد و ﺿﺮب ﺟﺮاﺣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎه ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب
و روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻔﺖ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
27اﯾﻨﮏ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺳﻮزﻧﺪه و در ﺳﺘﻮن ﻏﻠﯿﻆ و
ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ و زﺑﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزان اﺳﺖ28 .و ﻧﻔﺨﻪ او ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺒﯿﺰد و دﻫﻨﻪ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﮕﺬارد29 .و
ﺷﻤﺎ را ﺳﺮودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﺪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دل ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آواز ﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺻﺨﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل آواز ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﺮود آوردن ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺪت ﻏﻀﺐ و ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه و ﻃﻮﻓﺎن و
ﺳﯿﻞ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﮕﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
او را ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺧﻮاﻫﺪ زد32 .و ﻫﺮ ﺿﺮب ﻋﺼﺎی ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺑﺎ دف و ﺑﺮﺑﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﭘﺮ ﺷﻮرش ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد33 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺖ از ﻗﺒﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه و
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ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آن را ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهاش آﺗﺶ و ﻫﯿﺰم
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﮐﺒﺮﯾﺖ آن را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

31

وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ ،زاﻧﺮو ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻮاران زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیاﻧﺪ ،ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و او ﻧﯿﺰ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻼ را ﻣﯽآورد و ﮐﻼم ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﯾﺮان و اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ3 .اﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪا و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺪﻧﺪ و ﻧﻪ روح و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪه را ﻟﻐﺰان و اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺷﺪه را اﻓﺘﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
4زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﮑﺎر ﺧﻮد ﻏﺮش
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮوی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺻﺪای اﯾﺸﺎن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه از ﻏﻮﻏﺎی اﯾﺸﺎن
ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﻤﯽآورد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺰول ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و ﺗﻞ آن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻪ در ﻃﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اورﺷﻠﯿﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،آن را رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از آن درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
6ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺴﻮی آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
7زﯾﺮا ﮐﻪ در آن روز ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﻧﻘﺮه و ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .آﻧﮕﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و او از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﺧﺮاج ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ9 .و ﺻﺨﺮه او از ﺗﺮس زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮوراﻧﺶ از
ﻋﻠﻢ ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﻬﻮه ﮐﻪ آﺗﺶ او در ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻮره وی در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮوران ﺑﻪ اﻧﺼﺎف

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد2 .و ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺎد و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮﯾﻬﺎی آب در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﯾﻪ ﺻﺨﺮه ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺐ آورﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻐﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .و دل ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و زﺑﺎن اﻟﮑﻨﺎن ﮐﻼم ﻓﺼﯿﺢ را ﺑﻪ ارﺗﺠﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ5 .و ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺮﯾﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺧﺴﯿﺲ ﻧﺠﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﺑﻪ ﻻﻣﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﻟﺶ ﺷﺮارت را ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺗﺎ ﻧﻔﺎق را ﺑﺠﺎ آورده ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺟﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺗﻬﯽ ﮐﻨﺪ و آب ﺗﺸﻨﮕﺎن را دور ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .آﻻت ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﻧﯿﺰ زﺷﺖ
اﺳﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺑﻪ
اﻧﺼﺎف ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ8 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9ای زﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ.
10ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ روزی ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ای زﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﻣﻀﻄﺮب
ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﺒﺎس را ﮐﻨﺪه ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﻼس ﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ12 .ﺑﺮای ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی دﻟﭙﺴﻨﺪ و
ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎرور ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد13 .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺪم و ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﺘﺮوک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻮﻓﻞ و
دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪای ﺳﺒﺎع و ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮج ﺧﺮان وﺣﺸﯽ و ﻣﺮﺗﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
15ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد16 .آﻧﮕﺎه اﻧﺼﺎف در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ17 .و ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آراﻣﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد18 .و ﻗﻮم
ﻣﻦ در ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و در ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ و در ﻣﻨﺰﻟﻬﺎی آراﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .و ﺣﯿﻦ
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﮕﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﮐﻪ اﺳﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد20 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ آﺑﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮐﺎرﯾﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮔﺎو و اﻻغ را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
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وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﻧﺸﺪی و ای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪی ،ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزﯾﺪ.
2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎزوی اﯾﺸﺎن ﺑﺎش و
در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﺸﻮ.
3از آواز ﻏﻮﻏﺎ ،ﻗﻮمﻫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازی اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .و
ﻏﺎرت ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮران ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻬﯿﺪ ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زاﻧﺮو ﮐﻪ در اﻋﻠﯽﻋﻠﯿﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺻﻬﯿﻮن را از اﻧﺼﺎف و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺠﺎت و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اوﻗﺎت ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و
ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺰﯾﻨﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .اﯾﻨﮏ ﺷﺠﺎﻋﺎن اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺮون ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻮﻻن
ﺳﻼﻣﺘﯽ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد و راهﮔﺬرﯾﺎن ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﻬﺪ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ9 .زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎرون ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎﺷﺎن و ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی
ﺧﻮد را رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻵن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم و اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ11 .و ﺷﻤﺎ از ﮐﺎه ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زاﯾﯿﺪ .و ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﮏ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
13ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺟﺒﺮوت ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﯿﺪ14 .ﮔﻨﺎهﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮناﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻟﺮزه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( :ﮐﯿﺴﺖ از ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ از ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻧﺎرﻫﺎی
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 15اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻮد
ﻇﻠﻢ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد و دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را از اﺻﻐﺎی ﺧﻮن
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رﯾﺰی ﺑﺒﻨﺪد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از دﯾﺪن ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ؛ 16او در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻠﺠﺎی او ﻣﻼذ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺎن او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آب او اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
17ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را در زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ18 .دل
ﺗﻮ ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﺧﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )وﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ( :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ وزن ﮐﻨﻨﺪه )ﺧﺮاج(
و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﺮﺟﻬﺎ؟ 19ﻗﻮم ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ و ﻗﻮم دﺷﻮار ﻟﻐﺖ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪ و اﻟﮑﻦ
زﺑﺎن را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ20 .ﺻﻬﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ.
و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻤﻪای را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪه ﻧﮕﺮدد و ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد21 .ﺑﻠﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ذواﻟﺠﻼل ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﮑﺎن ﺟﻮﯾﻬﺎی آب و ﻧﻬﺮﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎروﻫﺎ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد23 .رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
دﮐﻞ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﺎدﺑﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻏﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ
و ﻟﻨﮕﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮدﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﮐﻦ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ای اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای ﻗﻮمﻫﺎ اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﺟﻬﺎن و ﭘﺮی

آن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﻫﺮﭼﻪ از آن ﺻﺎدر ﺑﺎﺷﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ و
ﺧﺸﻢ وی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﭙﺮده ،ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ3 .و ﮐﺸﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن دور اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .و از ﺧﻮن اﯾﺸﺎن
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد4 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻣﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آن ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮگ از ﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس
از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ادوم و ﺑﺮ ﻗﻮم
ﻣﻐﻀﻮب ﻣﻦ ﺑﺮای داوری ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه و از ﭘﯿﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮن ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ و از ﭘﯿﻪ ﮔﺮده ﻗﻮﭼﻬﺎ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺑﺼﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ذﺑﺢ
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ﻋﻈﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻦ ادوم7 .و ﮔﺎوان وﺣﺸﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎوان ﻧﺮ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن
از ﺧﻮن ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه ،ﺧﺎک اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
8زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را روز اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻋﻮی ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﻧﻬﺮﻫﺎی
آن ﺑﻪ ﻗﯿﺮ و ﻏﺒﺎر آن ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﺶ ﻗﯿﺮ ﺳﻮزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ10 .ﺷﺐ و
روز ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪه ،دودش ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد در آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ11 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ آن را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻮم و ﻏﺮاب
در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺮاﺑﯽ و ﺷﺎﻗﻮل وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ12 .و از اﺷﺮاف
آن ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
13و در ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﺴﮏ و ﺷﺘﺮ ﺧﺎر و ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮگ و ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و وﺣﻮش ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻏﻮل ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
داد و ﻋﻔﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺮای ﺧﻮد آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .در آﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎر آﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﮐﺮﮐﺴﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن او اﯾﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و
روح او اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ17 .و او ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و دﺳﺖ او آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺘﺼﺮف آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞ

ﺳﺮخ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ2 .ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺮﻧﻢ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻮﮐﺖ ﻟﺒﻨﺎن و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﻞ و ﺷﺎرون ﺑﻪ آن ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻼل ﯾﻬﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد3 .دﺳﺘﻬﺎی ﺳﺴﺖ را ﻗﻮی ﺳﺎزﯾﺪ و زاﻧﻮﻫﺎی ﻟﺮزﻧﺪه را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .ﺑﻪ دﻟﻬﺎی ﺧﺎﺋﻒ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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5آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﮐﺮان ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﻟﻨﮕﺎن
ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و زﺑﺎن ﮔﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ
در ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺳﺮاب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻋﻠﻒ و ﺑﻮرﯾﺎ و ﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و در آﻧﺠﺎ ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ و
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺠﺴﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ
آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﻪ در آن راه ﺳﺎﻟﮏ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺮاه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﺷﯿﺮی در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﺑﺮ آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺑﺮ آن ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ10 .و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ
ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد2 .و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﺑﺸﺎﻗﯽ را از ﻻﮐﯿﺶ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﺰد ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه ﻣﺰرﻋﻪ
ﮔﺎزر اﯾﺴﺘﺎد3 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﻧﺰد
وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ4 .و رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 5ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت ﺟﻨﮓ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻵن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهای؟ 6ﻫﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﺎی
اﯾﻦ ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ،
آن را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
7و اﮔﺮ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ آﯾﺎ او آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 8ﭘﺲ
ﺣﺎل ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﻦ دو ﻫﺰار اﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺳﻮاران
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ9 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﯾﮏ واﻟﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
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و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺗﻮﮐﻞ داری؟ 10و آﯾﺎ ﻣﻦ اﻵن ﺑﯽ اذن ﯾﻬﻮه ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪهام ؟ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآی و آن را ﺧﺮاب ﮐﻦ«.
11آﻧﮕﺎه اﻟﯿﻘﺎﯾﻢ و ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد در ﮔﻮش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻨﻤﺎی12 «.رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺖ و ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
ﻣﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﺑﻮل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؟« 13ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻨﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ14 .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزد و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﻮ ﺧﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ از اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد و ﻫﺮ ﮐﺲ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ17 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎورم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و زﻣﯿﻦ ﻧﺎن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ18 .ﻣﺒﺎدا ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .آﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ 19ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ ﮐﺠﺎ و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه
را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؟ 20از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟« 21اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ22 .ﭘﺲ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ
ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ.

37

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺎک زده و

ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ2 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را
ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﭘﻼس ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد3 ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
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اﻣﺮوز روز ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺄدﯾﺐ و اﻫﺎﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻔﻢ رﺣﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻗﻮت زاﯾﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
4ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او را ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎ«.
5و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ6 .و اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮐﻔﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺮس7 .ﻫﻤﺎﻧﺎ روﺣﯽ ﺑﺮ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او
را در وﻻﯾﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 «.ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻻﮐﯿﺶ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و او درﺑﺎره
ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮش ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ )ﺑﺎز( اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آﯾﺎ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ 12و آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮزان و ﺣﺎران و رﺻﻒ و ﺑﻨﯽ ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ.
13ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﮐﺠﺎ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ارﻓﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮواﯾﻢ و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا؟«

14و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب را از دﺳﺖ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درآﻣﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ای ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ! ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺟﻬﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮ و
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺑﺒﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ! 18ای ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ و
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮده19 .و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ20 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺎ را از دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﯽ«.
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21ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی22 ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ :آن ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ23 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪای؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ 24ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺮآﻣﺪهام و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزادش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی اﻗﺼﺎﯾﺶ و
ﺑﻪ درﺧﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪهام25 .و ﻣﻦ ﺣﻔﺮه زده ،آب ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
»26آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را از زﻣﺎن ﺳﻠﻒ ﮐﺮدهام و از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻮرت دادهام و اﻵن
آن را ﺑﻪ وﻗﻮع آوردهام ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه ،و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎر دار را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی
وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎزی27 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻗﻮت ﺑﻮده ،ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ
ﺻﺤﺮا و ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و ﻋﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺶ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ28 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺗﻮ را و ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ و ﺧﺸﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری ﻣﯽداﻧﻢ29 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داری و
ﻏﺮور ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ و ﻟﮕﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ30 .و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﻏﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎل دوم آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﺪروﯾﺪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ31 .و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪای از اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﮕﺎران از

ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻏﯿﺮت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد33 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ در ﭘﯿﺶ او ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺮاﺷﺖ34 .ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
35زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ داود آن را ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ

1050

36ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی آﺷﻮر را زد و
ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ37 .و ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻧﯿﻨﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ38 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ادرﻣﻠﮏ و ﺷﺮآﺻﺮ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اراراط ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺮﺣﺪون ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

38

در آن اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻧﺰد

وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮی و زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ2 «.آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی دﯾﻮار ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد3 ،و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد آوری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدهام و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوردهام «.ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ زار زار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ4 .و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪرت داود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﻋﺎی ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم و اﺷﮑﻬﺎﯾﺖ را دﯾﺪم .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﻓﺰودم6 .و ﺗﻮ را و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻋﻼﻣﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﯾﻦ اﺳﺖ8 :اﯾﻨﮏ ﺳﺎﯾﻪ
درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺣﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ده درﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ «.ﭘﺲ
آﻓﺘﺎب از درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده درﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
9ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ10 :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
»اﯾﻨﮏ در ﻓﯿﺮوزی اﯾﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ درﻫﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽروم و از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮم.
11ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﻨﺎ اﻧﺴﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ12 .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎن از ﻣﻦ ﺑﺮده ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
ﻧﺴﺎج ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﭽﯿﺪم .او ﻣﺮا از ﻧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ .روز و ﺷﺐ ﻣﺮا ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد13 .ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪم .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .روز و ﺷﺐ ﻣﺮا ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
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14ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮک ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺎش.
»15ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎﻧﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻨﻬﺎ و ﺑﺲ ﺣﯿﺎت روح ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪه و ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دار17 .اﯾﻨﮏ ﺗﻠﺨﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ .از راه ﻟﻄﻒ ﺟﺎﻧﻢ را از ﭼﺎه ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮآوردی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﯽ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻮت ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .زﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﭘﺪران ﺑﻪ ﭘﺴﺮان راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺮودﻫﺎﯾﻢ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ«.
21و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﺮﺻﯽ از اﻧﺠﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺮ دﻣﻞ ﺑﻨﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ22 «.و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟«
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در آن زﻣﺎن ﻣﺮودک ﺑﻠﺪان ﺑﻦ ﺑﻠﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ و ﻫﺪﯾﻪای ﻧﺰد

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ2 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺷﺪه،
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮﭼﻪ را
ﮐﻪ در ﺧﺰاﯾﻦ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد و در ﺧﺎﻧﻪاش و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد3 .ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :از ﺟﺎی دور ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪﻧﺪ4 «.او ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ دﯾﺪﻧﺪ و
ﭼﯿﺰی در ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم«.
5ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﺸﻨﻮ6 :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ

در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ7 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮآﯾﻨﻪ در اﯾﺎم ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
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ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ! ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ! ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ2 :ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﯿﺪ و اورا ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻬﺎد او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﮔﻨﺎه وی آﻣﺮزﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،و از دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ دو ﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ3 .ﺻﺪای ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،راه ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺻﺤﺮا راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .ﻫﺮ درهای ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺗﻠﯽ
ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﮐﺠﯿﻬﺎ راﺳﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾﻬﺎ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺸﻮف
ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﻫﺎﺗﻔﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺪا ﮐﻦ «.وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﻣﺜﻞ
ﮔﻞ ﺻﺤﺮا7 .ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ و ﮔﻠﺶ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن دﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 «.ای ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮآی! و ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدﻫﯽ آوازت را ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ! آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و ﻣﺘﺮس و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ »ﻫﺎن
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!« 10اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻗﻮت ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎزوی وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻨﮏ اﺟﺮت او ﺑﺎ وی اﺳﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺖ وی ﭘﯿﺶ روی او ﻣﯽآﯾﺪ11 .او ﻣﺜﻞ ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﺮهﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد12 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﻮده و اﻓﻼک را ﺑﺎ وﺟﺐ
اﻧﺪازه ﮐﺮده و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را در ﮐﯿﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﭙﺎن و ﺗﻠﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮازو وزن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؟
13ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺎﻧﻮن داده ﯾﺎ ﻣﺸﯿﺮ او ﺑﻮده او را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﺎﺷﺪ14 .او از ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﺪ و ﻃﺮﯾﻖ راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻣﻮﺧﺖ و
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راه ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ داد؟ 15اﯾﻨﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮه دﻟﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر ﻣﯿﺰان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﺮد ﺑﺮﻣﯽدارد16 .و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﺰم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ17 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻨﻈﺮ وی ﻫﯿﭻاﻧﺪ و از ﻋﺪم و ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺰد وی ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪام ﺷﺒﻪ را ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد؟ 19ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ
ﺑﺖ را ﻣﯽرﯾﺰد و زرﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺰد20 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﻮﺳﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﺮی را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮد ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزد.
21آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ وﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ؟ 22او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اوﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭘﺮده ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﮐﻪ اﻣﯿﺮان
را ﻻﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و داوران ﺟﻬﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﯽﺳﺎزد24 .ﻫﻨﻮز ﻏﺮس ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻣﺪ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﮔﺮد ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ.
25ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻗﺪوس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ26 :ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎره ﺑﯿﺮون
آورده ،ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ از ﮐﺜﺮت ﻗﻮت و از ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ27 .ای ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :راه ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و
ﺧﺪای ﻣﻦ اﻧﺼﺎف ﻣﺮا از دﺳﺖ داده اﺳﺖ28 «.آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ﯾﻬﻮه
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد؟ 29ﺿﻌﯿﻔﺎن را
ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﻗﺪرت زﯾﺎده ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ30 .ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ31 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و درﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﯾﺪ! و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ!

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ2 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از ﻣﺸﺮق
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ وی و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ
ﮐﻤﺎن وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد3 .اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ4 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺠﺎ آورده ،و ﻃﺒﻘﺎت را از اﺑﺘﺪا دﻋﻮت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه و اول و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ5 .ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و
اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ ،آﻣﺪﻧﺪ6 .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻗﻮی دل ﺑﺎش7 .ﻧﺠﺎر زرﮔﺮ را و آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻨﺪان زﻧﻨﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺎره ﻟﺤﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺮک
ﻧﺸﻮد.
8اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ و ای ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ای ذرﯾﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ9 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮ را از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم10 ،ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺸﻮش ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! ﺗﻮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻢ دارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪه ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .زﯾﺮا
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺼﺮت
ﺧﻮاﻫﻢ داد14 .ای ﮐﺮم ﯾﻌﻘﻮب و ﺷﺮذﻣﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺼﺮت ﺧﻮاﻫﻢ داد15 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﮔﺮدون ﺗﯿﺰ ﻧﻮ دﻧﺪاﻧﻪدار ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺗﻠﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ16 .آﻧﻬﺎ را

ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﮔﺮدﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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17ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن آب را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
18ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻬﺮﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن وادﯾﻬﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ آب و
زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ19 .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو آزاد و ﺷﻄﯿﻢ و آس و
درﺧﺖ زﯾﺘﻮن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺻﺤﺮا ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد20 .ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮده و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ21 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﻮی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﺪ22 .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،آﺧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ23 .و ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎری ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺪی را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ24 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ رﺟﺲ اﺳﺖ.
25ﮐﺴﯽ را از ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ و او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﮐﺴﯽ را از ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﺮ ﺳﺮوران ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮزهﮔﺮی ﮐﻪ ﮔﻞ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
26ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او راﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪهای
ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯽ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد27 .اول ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻫﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ )ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ( و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪهای ﺑﺨﺸﯿﺪم28 .و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮐﺴﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻮرت دﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺟﻮاب ﺗﻮاﻧﺪ
داد29 .اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺎد و ﺑﻄﺎﻟﺖ
اﺳﺖ.
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اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ از او

ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻬﻢ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ ﺻﺎدر ﺳﺎزد2 .او ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
زد و آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ3 .ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺿﻌﯿﻒ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮداﻧﺪ4 .او ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻨﮑﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ او
ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .ﺧﺪا ﯾﻬﻮه ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﻧﻔﺲ
را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و روح را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﮑﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»6 :ﻣﻦ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام و دﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺗﻮ را ﻋﻬﺪ
ﻗﻮم و ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ7 .ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران را ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺮان را از زﻧﺪان و ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻇﻠﻤﺖ را از ﻣﺤﺒﺲ ﺑﯿﺮون آوری8 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد9 .اﯾﻨﮏ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ و
ﻣﻦ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ«.
10ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻓﺮود ﻣﯽروﯾﺪ ،و ای آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ! ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﺳﺮود ﻧﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ وی را از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! 11ﺻﺤﺮا و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﯿﺪار در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻟﻊ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﻮده ،از ﻗﻠﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻌﺮه زﻧﻨﺪ! 12ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ او را در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻏﯿﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده،
ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه،
ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدم .اﻵن ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ،ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻢ زد و دم زده ،آه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ15 .ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺗﻠﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎه آﻧﻬﺎ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﮐﻮران را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻇﻠﻤﺖ را ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر و ﮐﺠﯽ را ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺠﺎ آورده ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻨﺎم رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
18ای ﮐﺮان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﮐﻮران ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ19 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ رﺳﻮل ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ و ﮐﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ؟ 20ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽداری .ﮔﻮﺷﻬﺎ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد21 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪل ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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22ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﺎن ﻗﻮم ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن در ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه و در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪه و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎراج ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ده.
23ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮش دﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮد؟ 24ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺗﺎراج و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﻢ
ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راﻫﻬﺎی او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؟ 25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﻮد و ﺷﺪت ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺖ و آن اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ،و ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ دادم و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ﭘﺲ ﺗﻮ از آن ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ2 .ﭼﻮن از آﺑﻬﺎ ﺑﮕﺬری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭼﻮن از ﻧﻬﺮﻫﺎ )ﻋﺒﻮرﻧﻤﺎﯾﯽ( ﺗﻮ را ﻓﺮوﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .و ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ روی ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪاش ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 .زﯾﺮا ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺼﺮ را ﻓﺪﯾﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺣﺒﺶ و ﺳﺒﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ دادم4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﮑﺮم ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﭘﺲ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ و ﻃﻮاﯾﻒ را در ﻋﻮض ﺟﺎن ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻮ را از ﻣﻐﺮب ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺑﺪه" و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ "ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﮑﻦ" .ﭘﺴﺮان ﻣﺮا از ﺟﺎی دور و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را از
ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎور7 .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه
و او را ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
8ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮش دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺮون آور9 .ﺟﻤﯿﻊ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و
اﻣﻮر اوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ،اﻗﺮار
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ10 .ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺷﻬﻮد ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺼﻮر
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ﻧﺸﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.

12ﻣﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮده و ﻧﺠﺎت دادهام و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و درﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ13 .و از اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻓﺮارﯾﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی وﺟﺪ
اﯾﺸﺎن15 .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ در درﯾﺎ و ﻃﺮﯾﻘﯽ در آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 ،آﻧﮑﻪ
اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﻬﺎ و ﻟﺸﮑﺮ و ﻗﻮت آن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد» :اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻔﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .ﭼﯿﺰﻫﺎی اوﻟﯿﻦ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورﯾﺪ و در اﻣﻮر
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ19 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورم و آن اﻵن ﺑﻈﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ آن را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ؟ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﻫﺎﻣﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد20 .ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺻﺤﺮا ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻢ21 .اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ22 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪی و ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪی!
23ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺎوردی و ﺑﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻨﻤﻮدی! ﺑﻪ
ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻨﻬﺎدم و ﺑﻪ ﺑﺨﻮر ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺎوردم24 .ﻧﯽ ﻣﻌﻄﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه
ﻧﺨﺮﯾﺪی و ﺑﻪ ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺳﯿﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدی و ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آوردی25 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد26 .ﻣﺮا ﯾﺎد ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮی27 .اﺟﺪاد اوﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ28 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ
ﺳﺮوران ﻗﺪس را ﺑﯽاﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺷﻨﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﺎ اﻵن ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺸﻨﻮ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام!

2ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺗﻮ را از رﺣﻢ ﺑﺴﺮﺷﺖ و ﻣﻌﺎون ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس! و ای ﯾﺸﺮون ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام! 3اﯾﻨﮏ ﺑﺮ )زﻣﯿﻦ( ﺗﺸﻨﻪ آب ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و
ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﺸﮏ .روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اوﻻد ﺗﻮ4 .و اﯾﺸﺎن
در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰهﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﯾﯿﺪ5 .ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اول
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ7 .و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ و
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻋﻼن ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر
و اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮدم و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺨﺮهای ﻧﯿﺴﺖ
و اﺣﺪی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ9 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و ﺷﻬﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ10 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺘﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارد؟ 11اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﯾﺎران او ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
12آﻫﻦ را ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و آن را در زﻏﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ
ﻗﻮت ﺑﺎزوی ﺧﻮﯾﺶ آن را ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯽﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮدد و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ13 .ﭼﻮب را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و رﯾﺴﻤﺎن را ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻧﺪه آن را
ﺻﺎف ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺟﻤﺎل آدﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد14 .ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺪﯾﺎن و ﺑﻠﻮط را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را از
درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺸﺎد را ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎران آن را ﻧﻤﻮ ﻣﯽدﻫﺪ15 .ﭘﺲ
ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻧﺎن ﻣﯽﭘﺰد و ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و از آن ﺑﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ آن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ16 .ﺑﻌﻀﯽ
از آن را در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺒﺎب را ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﺮده ،ﺳﯿﺮ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮم ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وه ﮔﺮم ﺷﺪه ،آﺗﺶ را دﯾﺪم17 .و از ﺑﻘﯿﻪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﯿﺶ آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺰد آن دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ18 .اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و دل اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ19 .و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﻮده ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﺼﻒ
آن را در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮ زﻏﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﯿﻢ و ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ،ﺧﻮردﯾﻢ .ﭘﺲ آﯾﺎ از
ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺘﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 20ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺧﻮراک ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و دل
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده او را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻣﻦ دروغ ﻧﯿﺴﺖ.
21ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﺎدآور ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ را ﺳﺮﺷﺘﻢ ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ22 .ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮدهام23 .ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮده اﺳﺖ! و ای اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ! ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ را از رﺣﻢ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺎﺧﺘﻢ .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪم و زﻣﯿﻦ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدم؛ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻮد؟
25آﻧﮑﻪ آﯾﺎت ﮐﺎذﺑﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺟﺎدوﮔﺮان را اﺣﻤﻖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺣﮑﯿﻤﺎن را ﺑﻌﻘﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ26 .ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽدارد
و ﻣﺸﻮرت رﺳﻮﻻن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
درﺑﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی آن را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ27 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮ و ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .و درﺑﺎره ﮐﻮرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او
ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺮت ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و درﺑﺎره ﻫﯿﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮ ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮرش ﮐﻪ :دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر وی اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزم و ﮐﻤﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ ﺗﺎ درﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﻔﺘﻮح
ﻧﻤﺎﯾﻢ و دروازهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 2ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺟﺎﯾﻬﺎی
ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و درﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ.
3و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ
ﺧﻮاﻧﺪهام ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ4 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ5 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از
ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯽ .ﻣﻦ ﮐﻤﺮ ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ6 .ﺗﺎ از ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب و ﻣﻐﺮب آن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮای ﻣﻦ اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯽ7 .ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻧﻮر و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه
ﻇﻠﻤﺖ .ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺑﺪی .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺎراﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﻼک ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺮو رﯾﺰد و زﻣﯿﻦ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را آﻓﺮﯾﺪهام9 .وای ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی
زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ ﮐﻮزه ﺑﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺗﻮ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ او دﺳﺖ ﻧﺪارد؟ 10وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ زن ﮐﻪ ﭼﻪ
زاﯾﯿﺪی11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺻﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره اﻣﻮر آﯾﻨﺪه از ﻣﻦ
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺴﺮان ﻣﺮا و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻢ و
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪم .دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم13 .ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎﯾﺶ را راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮا ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،اﺳﯿﺮاﻧﻢ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎرت ﺣﺒﺶ و اﻫﻞ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮ ﺷﺪه در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﭘﯿﺶ
ﺗﻮ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺰد ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا در ﺗﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﯽ.
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15ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ16 .ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ17 .اﻣﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
18زﯾﺮا ﯾﻬﻮه آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺖ و آن را اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﻮد و آن را ﻋﺒﺚ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ19 .در ﺧﻔﺎ و در ﺟﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم .و ﺑﻪ ذرﯾﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻋﺒﺚ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی راﺳﺖ را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ20 .ای
رﻫﺎﺷﺪﮔﺎن از اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮب ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ21 .ﭘﺲ اﻋﻼن ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن
را ﻧﺰدﯾﮏ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و از
زﻣﺎن ﺳﻠﻒ اﺧﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪای
ﻋﺎدل و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﺳﻮای ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ22 .ای ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ23 .ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از
دﻫﺎﻧﻢ ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد24 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻮت ﻓﻘﻂ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺴﻮی او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﯿﻞ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺒﻮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.

آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ﺣﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .آﻧﻬﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ و
ﺧﻢ ﺷﺪه ،آن ﺑﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽروﻧﺪ3 .ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و از رﺣﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ! 4و ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪم و ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ5 .ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻪ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮﯾﻢ؟ 6آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ را از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ،
زرﮔﺮی را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ از آن ﺑﺴﺎزد ﭘﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .آن را ﺑﺮ
دوش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و او ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺰد او اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ.
8اﯾﻦ را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ .و ای ﻋﺎﺻﯿﺎن آن را در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
9ﭼﯿﺰﻫﺎی اول را از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯽ10 .آﺧﺮ را از اﺑﺘﺪا و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اراده ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 .ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری را از
ﻣﺸﺮق و ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را از ﺟﺎی دور ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﻤﻮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ12 .ای ﺳﺨﺘﺪﻻن ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ دور ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
13ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ آوردم و دور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻣﻦ اﺳﺖ در ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
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ای ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﻨﺸﯿﻦ و ای دﺧﺘﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ ﺑﯽﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ زﯾﺮا ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﻟﻄﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ2 .دﺳﺘﺎس را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آرد را
ﺧﺮد ﮐﻦ .ﻧﻘﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،داﻣﻨﺖ را ﺑﺮ ﮐﺶ و ﺳﺎﻗﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ،از ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻦ3 .ﻋﻮرت
ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮ اﺣﺪی ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .و اﻣﺎ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ای دﺧﺘﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ داﺧﻞ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ6 .ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ
ﻧﮑﺮده ،ﯾﻮغ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ7 .و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادی و ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردی.
8ﭘﺲ اﻵن ای ﮐﻪ در ﻋﺸﺮت ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮی و در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ .ای ﮐﻪ
در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻮه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﯽاوﻻدی را
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ9 .ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽاوﻻدی و ﺑﯿﻮﮔﯽ ﺑﻐﺘﻪ در ﯾﮑﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﺳﺤﺮ ﺗﻮ و اﻓﺮاط اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی زﯾﺎد ﺗﻮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮارت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﻨﺪ .و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه
ﺳﺎﺧﺖ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ11 .ﭘﺲ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﻮن آن را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ آن ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻮ را ﻓﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ12 .ﭘﺲ در اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی
ﺧـﻮد و ﮐﺜـﺮت ﺳﺤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪهای ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎش ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑـﺮد و ﺷﺎﯾـﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺗﻮاﻧـﯽ ﺷـﺪ13 .از ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهای؛ ﭘﺲ
ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓـﻼک و رﺻـﺪ ﺑﻨـﺪان ﮐﻮاﮐﺐ و آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ در ﻏـﺮه ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ14 .اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﺒﻦ ﺷﺪه ،آﺗﺶ اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺳﻮرت زﺑﺎﻧﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و آن اﺧﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد
آن ﮔﺮم ﺳﺎزﻧﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪی
ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد آواره
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از آب ﯾﻬﻮدا ﺻﺎدر

ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽدارﻧﺪ3 .ﭼﯿﺰﻫﺎی اول را از ﻗﺪﯾﻢ اﺧﺒﺎر ﮐﺮدم و از دﻫﺎن ﻣﻦ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم ﺑﻐﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردم و واﻗﻊ ﺷﺪ4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ دل
ﻫﺴﺘﯽ و ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﻨﺪ آﻫﻨﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ اﺳﺖ5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻗﺒﻞ
از وﻗﻮع ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم .ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورده و ﺑﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺻﻨﻢ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪی ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ .ﭘﺲ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ را
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ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟ 7در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﻧﻪ در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدی ،ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯽ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ8 .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﻮش ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﯽ و از رﺣﻢ )ﻣﺎدرت (
ﻋﺎﺻﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی9 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺴﺎزم10 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺮه و ﺗﻮ را در ﮐﻮره ﻣﺼﯿﺒﺖ آزﻣﻮدم11 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد و ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.
12ای ﯾﻌﻘﻮب و ای دﻋﻮت ﺷﺪه ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ! ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ! ﻣﻦ اول ﻫﺴﺘﻢ و آﺧﺮ
ﻫﺴﺘﻢ! 13ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد و دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ14 .ﭘﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﯿﺴﺖ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ را اﺧﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﭘﺲ ﻣﺴﺮت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد و ﺑﺎزوی او ﺑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ15 .ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ او را ﺧﻮاﻧﺪم و او را آوردم
ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﺮان ﺳﺎزد16 .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از اﺑﺘﺪا در ﺧﻔﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم و از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا و روح ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮی و ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ18 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻣﯽدادی ،آﻧﮕﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج درﯾﺎ ﻣﯽﺑﻮد19 .آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ رﯾﮓ و ﺛﻤﺮه ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرات آن ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﺎم او از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻫﻼک
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
20از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻪ آواز ﺗﺮﻧﻢ اﺧﺒﺎر و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و آن را ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ21 .و
ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آب از ﺻﺨﺮه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﺨﺮه را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﺑﻬﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﯾﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای ﻃﻮاﯾﻒ از ﺟﺎی دور ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺮا از رﺣﻢ دﻋﻮت ﮐﺮده واز اﺣﺸﺎی ﻣﺎدرم اﺳﻢ ﻣﺮا ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ2 .و دﻫﺎن ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺮا زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺮا ﺗﯿﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮد
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻧﻤﻮدهام! 4اﻣﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺚ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺑﺎﻃﻞ ﺻﺮف ﮐﺮدم؛ ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺟﺮت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب را ﻧﺰد او ﺑﺎزآورم و ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )و در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻗﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ(؛ 6ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻗﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
ﻣﻦ ﺑﺸﻮی ﺗﺎ اﺳﺒﺎط ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯽ و ﻧﺎﺟﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز آوری .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺤﻘﺮ و ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻣﮑﺮوه و ﺑﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺪه ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮوران ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و در روز ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را
اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدم .و ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﻋﻬﺪ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﻌﻤﻮر ﺳﺎزی و ﻧﺼﯿﺐﻫﺎی
ﺧﺮاب ﺷﺪه را )ﺑﻪ اﯾﺸﺎن( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ9 .و ﺑﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .و اﯾﺸﺎن در راﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻫﺎی
ﮐﻮﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺣﺮارت و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ
زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ دارد اﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب اﯾﺸﺎن را
رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ12 .اﯾﻨﮏ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎی دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎل و از ﻣﻐﺮب و ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﺎر ﺳﯿﻨﯿﻢ.
13ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﻨﯿﺪ! و ای زﻣﯿﻦ وﺟﺪ ﻧﻤﺎ! و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
14اﻣﺎ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻬﻮه ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ15 «.آﯾﺎ
زن ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮ ﭘﺴﺮ رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟ اﯾﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮش
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد16 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدم و
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ داﺋﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ17 .ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺮاب و
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺒﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ
زﯾﻮر ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﻋﺮوس ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آراﺳﺖ19 .زﯾﺮا ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ و
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ و زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻵن ﺗﻮ از ﮐﺜﺮت ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻫﻼک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ20 .ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽﺑﻮدی ،در ﺳﻤﻊ ﺗﻮ )ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم21 .و ﺗﻮ دردل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ:
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽاوﻻد و ﻧﺎزاد و ﺟﻼی وﻃﻦ و ﻣﺘﺮوک
ﻣﯽﺑﻮدم .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺮورش داد .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﻮدم ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؟
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﻣﺖﻫﺎ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻗﻮمﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .و اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮاﻧـﺖ را در آﻏـﻮش ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد
و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺮ دوش اﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻻﻻﻫﺎی ﺗﻮ و ﻣﻠﮑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن
داﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﺰد ﺗﻮ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ و ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

24آﯾﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺟﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﺳﯿﺮان از ﻣﺮد ﻗﺎﻫﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﮔﺮدﻧﺪ25 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﯿﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ از دﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد26 .و ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺗﻮ و وﻟﯽ ﺗﻮ و ﻗﺪﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب
ﻫﺴﺘﻢ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ او را ﻃﻼق دادم ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻢ؟ اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﻼق داده ﺷـﺪ2 .ﭼﻮن آﻣﺪم ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد؟ و ﭼﻮن
ﻧﺪا ﮐﺮدم ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد؟ آﯾﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﯾﺎ
در ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﯾـﯽ دﻫـﻢ؟ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﺘـﺎب ﺧﻮد درﯾﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻬﺮﻫﺎ را
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺳـﺎزم ﮐﻪ ﻣﺎﻫـﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﯽآﺑﯽ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷـﻮد و از ﺗﺸﻨﮕـﯽ ﺑﻤﯿـﺮد3 .آﺳﻤــﺎن را ﺑﻪ
ﻇﻠﻤـﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺳﺎزم و ﭘﻼس را ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه زﺑﺎن ﺗﻼﻣﯿﺬ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﮐﻼم
ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻫﻢ .ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮش ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ ﺑﺸﻨﻮم5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﮔﻮش ﻣﺮا ﮔﺸﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ6 .ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﻨﺪﮔﺎن و رﺧﺴﺎر ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻨﺎن دادم و روی ﺧﻮد را از رﺳﻮاﯾﯽ و آب دﻫﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮدم7 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا
اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ روی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ8 .آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ 9اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﺧﺖ ﻣﻨﺪرس ﺷﺪه،
ﺑﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
10ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و آواز ﺑﻨﺪه او را ﻣﯽﺷﻨﻮد؟ ﻫﺮﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ
ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،او ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮑﻨﺪ11 .ﻫﺎن
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوزﯾﺪ و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ و در
ﻣﺸﻌﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪوه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
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ای ﭘﯿﺮوان ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ از آن ﻗﻄﻊ

ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ2 .ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎره ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را زاﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم و او را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم3 .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن را ﺗﺴﻠﯽ داده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺑﯿﺎﺑﺎن او را ﻣﺜﻞ ﻋﺪن و ﻫﺎﻣﻮن او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی در آن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺴﺒﯿﺢ و آواز ﺗﺮﻧﻢ.
4ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و داوری ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﻮمﻫﺎ را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد5 .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﻗﻮمﻫﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد6 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﻮی
زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ دود از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪرس ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .اﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ زاﯾﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
7ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ! و ای ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ در دل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ! ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و از دﺷﻨﺎم اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﮐﺮم اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺑﺎزوی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻗﻮت
ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎز .ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و دورهﻫﺎی ﺳﻠﻒ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ .آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ رﻫﺐ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده،
اژدﻫﺎ را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﯽ10 .آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ و آﺑﻬﺎی ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮدی و
ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ را راه ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 11و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
ﺧﻮﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
12ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد
ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ و از ﭘﺴﺮ آدم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 13و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای و داﺋﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز از ﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼک ﮐﺮدن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ و ﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 14اﺳﯿﺮان
ذﻟﯿﻞ ﺑﺰودی رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺣﻔﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽآورم ﺗﺎ اﻣﻮاﺟﺶ ﻧﻌﺮه زﻧﻨﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ.
16و ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻮ را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻏﺮس ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻬﻢ و ﺻﻬﯿﻮن را ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.

17ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ای اورﺷﻠﯿﻢ! ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ! ای ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺎﺳﻪ ﻏﻀﺐ او را ﻧﻮﺷﯿﺪی و درد ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﯽ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ،آن را ﺗﺎ ﺗﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪی18 .از ﺟﻤﯿﻊ
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ19 .اﯾﻦ دو ﺑﻼ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮاﺑﯽ و ﻫﻼﮐﺖ و ﻗﺤﻂ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻢ20 .ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را
ﺿﻌﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﻮ در دام ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن از ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و از
ﻋﺘﺎب ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ21 .ﭘﺲ ای زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ! و ای ﻣﺴﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻪ از
ﺷﺮاب! 22ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه و ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ در دﻋﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﯽ را و درد ﮐﺎﺳﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪ23 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻢ ﺷﻮ ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ و ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راه ﮔﺬرﯾﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪای.

52

ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺻﻬﯿﻮن! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش ای ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس

اورﺷﻠﯿﻢ! ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ2 .ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از ﮔﺮد ﺑﯿﻔﺸﺎن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﯿﻦ! و ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهای
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎ! 3زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﺑﯽﻧﻘﺮه ﻓﺪﯾﻪ داده
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آﺷﻮر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮا ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﻫﺮ روز اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .و در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
7ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺮات ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺠﺎت را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .آواز
دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻬﯿﻮن رﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ9 .ای ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ داده ،و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻓﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻗﺪوس
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ زده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﺪای ﻣﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ.
11ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻮﯾﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون
روﯾﺪ و ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎک را ﻟﻤﺲ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ﮔﺮﯾﺰان رواﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
13اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﺎﻟﯽ و رﻓﯿﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮ در ﻋﺠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮ او از ﻣﺮدﻣﺎن و ﺻﻮرت او از
ﺑﻨﯽآدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد(15 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
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ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او

ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 2زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ .او
را ﻧﻪ ﺻﻮرﺗﯽ و ﻧﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن او را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻣﻨﻈﺮی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﺎﺷﯿﻢ3 .ﺧﻮار
و ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺮدود و ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻤﻬﺎ و رﻧﺞ دﯾﺪه و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روﯾﻬﺎ را از او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮار
ﺷﺪه ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردﯾﻢ.
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4ﻟﮑﻦ او ﻏﻢﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دردﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و ﻣﺎ او را از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻀﺮوب و ﻣﺒﺘﻼ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﯾﻢ5 .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﺠﺮوح و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺗﺄدﯾﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ وی آﻣﺪ و از زﺧﻤﻬﺎی او ﻣﺎ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ6 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﺑﺮوی ﻧﻬﺎد.
7او ﻣﻈﻠﻮم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﻮد .ﻣﺜﻞ ﺑﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺑﺢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪهاش ﺑﯽزﺑﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﻮد8 .از ﻇﻠﻢ و از
داوری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .و از ﻃﺒﻘﻪ او ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه
ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻀﺮوب ﮔﺮدﯾﺪ؟ 9و ﻗﺒﺮ او را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪان.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮد و در دﻫﺎن وی ﺣﯿﻠﻪای ﻧﺒﻮد.
10اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻀﺮوب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ دردﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد .ﭼﻮن ﺟﺎن او را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﻋﻤﺮ او دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ در
دﺳﺖ او ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﺛﻤﺮه ﻣﺸﻘﺖ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻨﺪه
ﻋﺎدل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری را ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺎ زورآوران
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮگ رﯾﺨﺖ و از ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد.
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ای ﻋﺎﻗﺮهای ﮐﻪ ﻧﺰاﯾﯿﺪهای ﺑﺴﺮا! ای ﮐﻪ درد زه ﻧﮑﺸﯿﺪهای ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻧﻢ

ﻧﻤﺎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮان زن ﺑﯽﮐﺲ از ﭘﺴﺮان زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ زﯾﺎدهاﻧﺪ2 .ﻣﮑﺎن
ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را وﺳﯿﻊ ﮔﺮدان و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﻬﻦ ﺑﺸﻮد درﯾﻎ ﻣﺪار و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮد را دراز
ﮐﺮده ،ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺖ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺎز3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ
اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان را ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺠﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﻮش ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش
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ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻋﺎر ﺑﯿﻮﮔﯽ ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد5 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ،و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ زن ﻣﻬﺠﻮر و رﻧﺠﯿﺪه دل ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪای ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ7 .زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺪک ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺮک ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻪ
رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ ﻏﻀﺒﯽ ﺧﻮد را از
ﺗﻮ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺑﻬﺎی ﻧﻮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻮح ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻀﺐ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﻮ را ﻋﺘﺎب ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ10 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺗﻠﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﻦ از ﺗﻮ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ
ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
11ای رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﻮ را در ﺳﻨﮓ
ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮ را در ﯾﺎﻗﻮت زرد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد12 .و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺗﻮ را از ﻟﻌﻞ و
دروازهﻫﺎﯾﺖ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﺗﻮ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و
ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮاﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .در ﻋﺪاﻟﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و از ﻇﻠﻢ دور ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻢ از آﺷﻔﺘﮕﯽ دور ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد15 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اذن ﻣﻦ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد16 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﻫﻨﮕﺮی را ﮐﻪ زﻏﺎل را ﺑﻪ آﺗﺶ دﻣﯿﺪه ،آﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآورد ،آﻓﺮﯾﺪم .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدن آﻓﺮﯾﺪم17 .ﻫﺮ آﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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ای ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و

ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮ را ﺑﯽﻧﻘﺮه و ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ2 .ﭼﺮا ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮش داده ،از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی
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ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﺘﻠﺬذ ﺷﻮد3 .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا داﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎ
ﺟﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﺣﻤﺖﻫﺎی اﻣﯿﻦ داود را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺖ4 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .رﺋﯿﺲ و ﺣﺎﮐﻢ ﻃﻮاﯾﻒ5 .ﻫﺎن اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
7ﺷﺮﯾﺮ راه ﺧﻮد را و ﮔﻨﺎهﮐﺎر اﻓﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ وی
رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر ﻣﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﯽ9 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻦ از اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ10 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺎران و ﺑﺮف از آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎرد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده ،آن را ﺑﺎرور و
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮزﮔﺮ را ﺗﺨﻢ و ﺧﻮرﻧﺪه را ﻧﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ11 ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﻢ ﺻﺎدر
ﮔﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
ﺑﺮای آﻧﭽﻪ آن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﺎﻣﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ
درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا دﺳﺘﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد13 .ﺑﻪ ﺟﺎی درﺧﺖ ﺧﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺲ آس ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ و آﯾﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺼﺎف را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ آﻣﺪن ﻧﺠﺎت ﻣﻦ و ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ2 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ
آورد و ﺑﻨﯽآدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ و دﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺑﺎز دارد3 .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺧﺼﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ
ﻫﺴﺘﻢ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺼﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮش دارم
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اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 5ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و در
اﻧﺪرون دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎدﮔﺎری و اﺳﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﺳﻤﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ6 .و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺷﺪه ،او را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺪه او ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﻧﺪ7 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻮه ﻗﺪس ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
9ای ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ای ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ! 10دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن او
ﮐﻮرﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﮕﺎن ﮔﻨﮓاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و دراز ﺷﺪه ،ﺧﻔﺘﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ11 .و اﯾﻦ ﺳﮕﺎن ﺣﺮﯾﺼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن ﺷﺒﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮف ﺧﻮد
ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)12 .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮاب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و از ﻣﺴﮑﺮات ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﻢ و
ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز روز ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺗﻠﻒ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻣﺮدان

رؤف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن از ﻣﻌﺮض ﺑﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ2 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ3 .و اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ای ﭘﺴﺮان ﺳﺎﺣﺮه و اوﻻد ﻓﺎﺳﻖ و زاﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ! 4ﺑﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﻪ
دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و زﺑﺎن را دراز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اوﻻد ﻋﺼﯿﺎن و ذرﯾﺖ ﮐﺬب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
5ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮﻃﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽآورﯾﺪ و اﻃﻔﺎل را در وادﯾﻬﺎ
زﯾﺮ ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮهﻫﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
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6در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻠﺴﺎی وادی ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ رﯾﺨﺘﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮔﺬراﻧﯿﺪی آﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ 7ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و
رﻓﯿﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮدی و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪی8 .و ﭘﺸﺖ درﻫﺎ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدی و درﻣﯿﺎن ﺧﻮد و اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن
را دﯾﺪی9 .و ﺑﺎ روﻏﻦ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدی و رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را
ﺑﺠﺎی دور ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪی10 .از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن راه درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪی
اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪی11 .از
ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪی و ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورده ،اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادی؟
آﯾﺎ ﻣﻦ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی؟ 12ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﻤﺎل
ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد13 .ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآوری اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدت
ﺗﻮ را ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﻟﮑﻦ ﺑﺎد ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ دارد ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وارث ﺟﺒﻞ ﻗﺪس ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! راه را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ! و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ!
15زﯾﺮا او ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻦ در اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ او ﻗﺪوس اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روح اﻓﺴﺮده و ﻣﺘﻮاﺿﻊ دارد ،ﺗﺎ روح
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎن را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ و دل اﻓﺴﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﺳﺎزم16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﺒﺎدا روﺣﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ17 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﻃﻤﻊ وی ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،او را زدم و ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮدم و
او ﺑﻪ راه دل ﺧﻮد رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ18 .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او را دﯾﺪم و او را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و او را
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ داد19 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺛﻤﺮه ﻟﺒﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎد و ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺎد و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ20 .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ درﯾﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﮔﯿﺮد و
آﺑﻬﺎﯾﺶ ﮔﻞ و ﻟﺠﻦ ﺑﺮﻣﯽاﻧﺪازد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ21 .ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و درﯾﻎ ﻣﺪار و آواز ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ

ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﺸﺎن را و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎ2 .و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ روز ﻣﺮا
ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از داﻧﺴﺘﻦ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده،ﺣﮑﻢ
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ﻋﺪاﻟﺖ را از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،از ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺮور
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )3و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( :ﭼﺮا روزه داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﺪﯾﺪی و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ.
اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ در روز روزه ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .اﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺰاع و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺮارت ﻣﯽزﻧﯿﺪ .اﻣﺮوز روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
آواز ﺧﻮد را در اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ5 .آﯾﺎ روزهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ،روزی ﮐﻪ
آدﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻧﯽ ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ را روزه و روز ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟
6ﻣﮕﺮ روزهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺮارت را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺮهﻫﺎی ﯾﻮغ
را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را آزاد ﺳﺎزﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﻮغ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ؟ 7ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻘﯿﺮان راﻧﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری و ﭼﻮن ﺑﺮﻫﻨﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯽ او را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺧﻮد را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺴﺎزی؟ 8آﻧﮕﺎه ﻧﻮر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﻃﺎﻟﻊ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺤﺖ ﺗﻮ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺎﻗﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .آﻧﮕﺎه دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد و او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﯾﻮغ و اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ و ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎﺣﻖ را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﻨﯽ10 ،و آرزوی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﺒﺨﺸﯽ و ﺟﺎن ذﻟﯿﻼن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﻮر ﺗﻮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺎن ﺗﻮ را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺖ را ﻗﻮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﺳﯿﺮآب و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﮐﻪ آﺑﺶ ﮐﻢ ﻧﺸﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد12 .و ﮐﺴﺎن
ﺗﻮ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ اﺳﺎﺳﻬﺎی دورهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و ﺗﻮ را
ﻋﻤﺎرت ﮐﻨﻨﺪه رﺧﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
13اﮔﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺒﺖ ﻧﮕﺎه داری و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در روز ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوری و
ﺳﺒﺖ را ﺧﻮﺷﯽ و ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﻮاﻧﯽ و آن را ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
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ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻧﺠﻮﯾﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﻮﯾﯽ14 ،آﻧﮕﺎه در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮ
را ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪرت ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

59

ﻫﺎن دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺮﻫﺎﻧﺪ و ﮔﻮش او ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮد.

2ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ روی او را از ﺷﻤﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن و اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮارت آﻟﻮده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ4 .اﺣﺪی ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ دﻋﻮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺮارت را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ5 .از ﺗﺨﻤﻬﺎی اﻓﻌﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﺮده
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ .ﻫﺮﮐﻪ از ﺗﺨﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮرد ﻣﯽﻣﯿﺮد و آن ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد اﻓﻌﯽ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ6 .ﭘﺮدهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺮارت اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻇﻠﻢ در دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ7 .ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪی
دوان و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن اﻓﮑﺎر ﺷﺮارت اﺳﺖ و در راﻫﻬﺎی
اﯾﺸﺎن وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ8 .ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و در راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎدﻫﻬﺎی ﮐﺞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.
9ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺼﺎف از ﻣﺎ دور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و اﯾﻨﮏ
ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ10 .و ﻣﺜﻞ ﮐﻮران ﺑﺮای
دﯾﻮار ﺗﻠﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﯾﻢ .در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺎم ﻟﻐﺰش
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯿﻢ11 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺳﻬﺎ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای اﻧﺼﺎف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و از ﻣﺎ دور ﻣﯽﺷﻮد.
12زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﯿﻢ13 .ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .از
ﭘﯿﺮوی ﺧﺪای ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ورزﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺘﻨﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺬب ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،از
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دل آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ14 .و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺎ دور اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
راﺳﺘﯽ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد15 .و راﺳﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﮐﻪ از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را دﯾﺪ در ﻧﻈﺮ او ﺑﺪ آﻣﺪ
ﮐﻪ اﻧﺼﺎف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ16 .و او دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزوی وی ﺑﺮای او ﻧﺠﺎت آورد و ﻋﺪاﻟﺖ او وی را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد17 .ﭘﺲ
ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺜﻞ زره ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎد .و ﺟﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺒﺎس در
ﺑﺮ ﮐﺮد و ﻏﯿﺮت را ﻣﺜﻞ ردا ﭘﻮﺷﯿﺪ18 .ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺼﻤﺎن
ﺧﻮد ﺣﺪت ﺧﺸﻢ را و ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﭘﺎداش را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ19 .و از
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب از ﻧﺎم ﯾﻬﻮه و از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از ﺟﻼل وی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ
ﺳﺮﺷﺎری ﮐﻪ ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای ﺑﺮای
ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪام از
دﻫﺎن ﺗﻮ و از دﻫﺎن ذرﯾﺖ ﺗﻮ و از دﻫﺎن ذرﯾﺖ ذرﯾﺖ ﺗﻮ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻵن
و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﺑﺮﺧﯿﺰ و درﺧﺸﺎن ﺷﻮ زﯾﺮا ﻧﻮر ﺗﻮ آﻣﺪه و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ2 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎن را و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻃﻮاﯾﻒ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻼل وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﻧﻮر ﺗﻮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﻮی
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻃﻠﻮع ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ4 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻓﺮاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﺖ از دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
5آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ درﺧﺸﯿﺪ و دل ﺗﻮ ﻟﺮزان ﺷﺪه ،وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی
درﯾﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ6 .ﮐﺜﺮت ﺷﺘﺮان و ﺟﻤﺎزﮔﺎن
ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﯿﻔﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﺒﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻃﻼ و ﺑﺨﻮر آورده ،ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد7 .ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻗﯿﺪار ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎی ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺗﻮ را
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ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
داد.
8اﯾﻨﻬﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺮ وزﻧﻬﺎی ﺧﻮد؟ 9ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ اول اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را از دور و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را
زﯾﻨﺖ داده اﺳﺖ10 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮ را زدم ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ را ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
11دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ داﺋﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه آورده ﺷﻮﻧﺪ12 .زﯾﺮا ﻫﺮ اﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن اﻣﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
13ﺟﻼل ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن
ﻣﻘﺪس ﻣﺮا زﯾﻨﺖ دﻫﻨﺪ و ﺟﺎی ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد14 .و ﭘﺴﺮان آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﻢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺰد ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮه و ﺻﻬﯿﻮن ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ15 .ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﮑﻪ
ﺗﻮ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺒﻐﻮض ﺑﻮدی و ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺨﺮ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺳﺮور
دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .و ﺷﯿﺮ اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﮑﯿﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﮑﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
17ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺞ ،ﻃﻼ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻫﻦ ،ﻧﻘﺮه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻮب ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ،
آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺎﻇﺮان ﺗﻮ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ18 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ
در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺪود ﺗﻮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت و
دروازهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ19 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻓﺘﺎب در روز ﻧﻮر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎه ﺑﺎ
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻧﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﻮ و ﺧﺪاﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﻮ ﻏﺮوب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎه ﺗﻮ زوال ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮر
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و روزﻫﺎی ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻐﺮوس ﻣﻦ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ﺷﻮم.
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22ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻘﯿﺮ اﻣﺖ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه در وﻗﺘﺶ ﺗﻌﺠﯿﻞ در آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن

را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ دﻻن را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﻢ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﻣﺤﺒﻮﺳﺎن
را ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﮐﻨﻢ2 ،و ﺗﺎ از ﺳﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﯾﻮم اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﻢ3 .ﺗﺎ ﻗﺮار دﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺗﺎﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی و ردای ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی روح ﮐﺪورت ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
درﺧﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻐﺮوس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺠﯿﺪ وی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
4و اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺳﻠﻒ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪه و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد5 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه،
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﻓﻼﺣﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .و ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪام ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و در ﺟﻼل اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد7 .ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺠﺎﻟﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮض رﺳﻮاﯾﯽ از ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ
را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و از ﻏﺎرت و ﺳﺘﻢ ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارم و اﺟﺮت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ9 .و ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﻨﺪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ذرﯾﺖ ﻣﺒﺎرک
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
10در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪای ﺧﻮد وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ردای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻣﺎد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﺎج
آراﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺮوس ،ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎ زﯾﻨﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ11 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﻮد را
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ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺎغ ،زرع ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ2 .و اﻣﺖﻫﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
را و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺟﻼل ﺗﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ3 .و ﺗﻮ ﺗﺎج ﺟﻼل ،در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻓﺴﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ،در دﺳﺖ
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد4 .و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺑﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺣﻔﺼﯿﺒﻪ و زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﻌﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﺴﺮور
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدی ﺟﻮان دوﺷﯿﺰهای را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯽآورد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻮ را ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻣﺎد از
ﻋﺮوس ﻣﺒﺘﻬﺞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاﯾﺖ از ﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .ای اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮ

ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮﺷﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ای ﻣﺘﺬﮐﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ! 7و او را آراﻣﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ،آن را در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺴﺎزد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻪ ﺗﻮ را ﻣﺄﮐﻮل دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺴﺎزم و ﻏﺮﯾﺒﺎن ،ﺷﺮاب ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهای
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ9 .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ آن را ﺧﻮرده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﻭ ﺩﻭﻡ
ﺷﺼﺖ
ﻓﺼﻞ
ﮐﺘﺎﺏﮐﻪﺍﺷﻌﻴﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ،آن را در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﻗﺪس ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ10 .ﺑﮕﺬرﯾﺪ از دروازهﻫﺎ
ﺟﻤﻊ
آن/را
آﻧﺎﻧﯽ

ﺑﮕﺬرﯾﺪ .ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮم را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺮاه را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻋﻠﻢ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺟﺮت او ﻫﻤﺮاﻫﺶ و ﻣﮑﺎﻓﺎت او ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﻬﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮوک ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ادوم ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ از ﺑﺼﺮه ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻟﺒﺎس ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﻠﺒﺲ اﺳﺖ و در ﮐﺜﺮت ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ،زورآور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ2 .ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﺗﻮ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺸﺖ را
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ؟ 3ﻣﻦ ﭼﺮﺧﺸﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدم و اﺣﺪی از ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﮕﺪ ﮐﻮب ﻧﻤﻮدم و ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه
ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻢ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم اﻧﺘﻘﺎم در دل ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺳﺎل ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﻢ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد5 .و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﻮد و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺒﻮد .ﻟﻬﺬا ﺑﺎزوی
ﻣﻦ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد6 .و ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ .و ﺧﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻢ.

7اﺣﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺜﺮت اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ رﺣﻤﺖﻫﺎ و
وﻓﻮر رأﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ8 .زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ9 .او در ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺷﺪ و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت داد .در ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﻠﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ داد و در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺎم
ﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ.
10اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،روح ﻗﺪوس او را ﻣﺤﺰون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و او
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد.
11آﻧﮕﺎه اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎد آورد )و ﮔﻔﺖ( ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد از درﯾﺎ ﺑﺮآورد و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد؟ 12ﮐﻪ
ﺑﺎزوی ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺮاﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و آﺑﻬﺎ را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ 13آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺐ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرﻧﺪ14 .ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وادی ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﻢ ﻣﺠﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯽ.
15از آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ و از ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻦ .ﻏﯿﺮت ﺟﺒﺮوت ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ؟ ﺟﻮﺷﺶ دل و رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدی ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر
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ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،ﭘﺪر ﻣﺎ و وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮ از ازل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﺮا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﯽ و
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﺗﺎ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و اﺳﺒﺎط ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ.
18ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻮدﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺗﻮ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
19و ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ.
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ﮐﺎش ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪی و ﮐﻮﻫﻬﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﮔﺸﺖ2 .ﻣﺜﻞ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزد و ﻧﺎری ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﺟﻮش آورد
ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎزی و اﻣﺖﻫﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ ﻟﺮزان ﮔﺮدﻧﺪ3 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻮﻟﻨﺎک را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوردی ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدی و ﮐﻮﻫﻬﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﮔﺮدﯾﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﯾﯽ را ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد ﻧﺪﯾﺪ5 .ﺗﻮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺗﻮ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪی و ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ در اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪت
ﻣﺪﯾﺪی ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﯾﻢ و آﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺘﻪ ﻣﻠﻮث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ ،ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد،
ﻣﺎ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ7 .و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهای و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪای.
8اﻣﺎ اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﺎ ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ
ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ9 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﺒﺎش و ﮔﻨﺎه را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪار.
ﻫﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ10 .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه .ﺻﻬﯿﻮن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن و
اورﺷﻠﯿﻢ ،وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس و زﯾﺒﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ را در آن ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ12 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﺸﺪت رﻧﺠﻮر ﻣﯽﺳﺎزی؟
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آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﻟﺒﯿﮏ2 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻗﻮم
ﻣﺘﻤﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ دراز ﮐﺮدم3 .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روﯾﻢ ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﯿﺠﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آﺟﺮﻫﺎ ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ4 .ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﻣﻐﺎرهﻫﺎ ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻨﺰﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﺧﻮرش ﻧﺠﺎﺳﺎت در ﻇﺮوف اﯾﺸﺎن اﺳﺖ5 .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻣﯿﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻘﺪسﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻨﺎن دود در ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺸﺘﻌﻞ
اﺳﺖ6 .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﻪ
آﻏﻮش اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺑﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را اول ﺑﻪ
آﻏﻮش ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮه در ﺧﻮﺷﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن را ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﺴﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ در آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ )اﯾﺸﺎن را(
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺴﺎزم9 .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﯾﻌﻘﻮب و وارﺛﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﻢ
آورد .و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ورﺛﻪ آن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺳﺎﮐﻦ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ10 .و ﺷﺎرون ،ﻣﺮﺗﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎ و وادی
ﻋﺎﮐﻮر ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه رﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و ﻣﺎﺋﺪهای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺮاب
ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﻔﺎق رﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ12 ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻗﺘﻞ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻤﻞ آوردﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ14 .اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ از ﺧﻮﺷﯽ دل ،ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ﮐﺪورت دل ،ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و از
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روح ،وﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد15 .و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻌﻨﺖ ،ﺗﺮک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

1086

ﻧﺎﻣﯿﺪ16 .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻖ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد؛ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
17زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ18 .ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ ،ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﮏ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﻞ وﺟﺪ و ﻗﻮم او را ﻣﺤﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ19 .و از
اورﺷﻠﯿﻢ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آواز ﮔﺮﯾﻪ و آواز ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در او
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻃﻔﻞ ﮐﻢ روز از آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻔﻞ در ﺳﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﻌﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد22 .ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم درﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ﻋﻤﻞ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد23 .زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اوﻻد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺿﻄﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
زاﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اوﻻد ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ24 .و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ25 .ﮔﺮگ و ﺑﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺷﯿـﺮ ﻣﺜـﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراک ﻣﺎر ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﮐـﻮه ﻣﻘﺪس ﻣـﻦ ،ﺿـﺮر ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ رﺳﺎﻧﯿـﺪ و ﻓﺴـﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎی اﻧﺪاز ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ

ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و ﻣﮑﺎن آرام ﻣﻦ ﮐﺠﺎ؟ 2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺘﻪ دل
و از ﮐﻼم ﻣﻦ ﻟﺮزان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوی ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺳﮓ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .و آﻧﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﮕﺬراﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻨﺰﯾﺮی را ﺑﺮﯾﺰد و آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ را
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ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن از رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺮور
اﺳﺖ4 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﺮﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد و ﭼﻮن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
5ای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ
را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ6 .آواز ﻏﻮﻏﺎ از ﺷﻬﺮ ،ﺻﺪاﯾﯽ از ﻫﯿﮑﻞ ،آواز ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ7 .ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑﻪ درد زه ﺑﮑﺸـﺪ ،زاﯾﯿـﺪ .ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑﻪ درد
او را ﻓـﺮو ﮔﯿـﺮد اوﻻد ﻧﺮﯾﻨـﻪای آورد8 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜـﻞ اﯾـﻦ را
دﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟ آﯾـﺎ وﻻﯾﺘـﯽ در ﯾﮏ روز ﻣﻮﻟـﻮد ﮔـﺮدد و ﻗﻮﻣـﯽ ﯾﮑﺪﻓﻌـﻪ زاﯾﯿـﺪه ﺷﻮد؟ زﯾﺮا
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺠـﺮد درد زه ﮐﺸﯿـﺪن ﭘﺴـﺮان ﺧـﻮد را زاﯾﯿـﺪ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔـﻮﯾـﺪ :آﯾـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻔــﻢ
رﺣﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻧﺰاﯾﺎﻧﻢ؟ و ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ زاﯾﺎﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،رﺣﻢ را ﺑﺒﻨﺪم؟
10ای ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و
ای ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .ﺗﺎ از ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺴﻠﯿﺎت او
ﺑﻤﮑﯿﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪوﺷﯿﺪ و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻼل او ﻣﺤﻈﻮظ ﮔﺮدﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ و ﺟﻼل اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﮑﯿﺪ و در آﻏﻮش او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎز ﭘﺮورده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ13 .و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎدرش او را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ14 .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﯿﺪ دل ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و
ﺧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻀﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد15 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و اراﺑﻪﻫـﺎی او ﻣﺜـﻞ ﮔﺮدﺑـﺎد ﺗﺎ ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺪت و ﻋﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﻌﻠـﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ16 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺑﺎﻏﺎت
ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻨﺰﯾﺮ و رﺟﺎﺳﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻒ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .و ﻣﻦ اﻋﻤﺎل و ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد و آﻣﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ را
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ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺟﻼل ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ19 .و آﯾﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﻓﻮل و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻟﻮد و ﺗﻮﺑﺎل و
ﯾﻮﻧﺎن و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻌﯿﺪه ﮐﻪ آوازه ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺟﻼل ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺮا در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ

اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺖ رواﻧﻬﺎ و ﻗﺎﻃﺮان و ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را در ﻇﺮف ﭘﺎک ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ21 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ22 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ و اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ از ﻏﺮه ﻣـﺎه ﺗﺎ ﻏـﺮه
دﯾﮕﺮ و از ﺳﺒﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .و اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﺮم اﯾﺸﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و آﺗﺶ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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