ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎی ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺎه ﻣﻮرﺷﺘﯽ در اﯾﺎم ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا

ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن را درﺑﺎره ﺳﺎﻣﺮه و اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪ.
2ای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪﺳﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ
و ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ4 .و ﮐﻮﻫﻬﺎ زﯾﺮ او ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وادﯾﻬﺎ ﻣﻨﺸﻖ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮم ﭘﯿﺶ آﺗﺶ و ﻣﺜﻞ آب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد5 .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن
ﯾﻌﻘﻮب و ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﻋﺼﯿﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﯾﻬﻮدا ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 6ﭘﺲ ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﺻﺤﺮا و ﻣﮑﺎن ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن
ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دره رﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﻨﯿﺎدش را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻫﻤﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه آن ﺧﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺰدﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را
ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ8 .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟْﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻋﺮﯾﺎن راه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﺗﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی وی ﻋﻼجﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
10در ﺟﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻔﺮه ،در ﻏﺒﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪم11 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺷﺎﻓﯿﺮ ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺑﮕﺬر .ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﺄﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎﺗﻢ
ﺑﯿﺘﺎﯾﺼﻞ ﻣﮑﺎﻧﺶ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻣﺎروت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ درد زه ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دروازه اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ13 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻻﮐﯿﺶ اﺳﺐ ﺗﻨﺪرو
را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺒﻨﺪ .او اﺑﺘﺪای ﮔﻨﺎه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻮرﺷﺖ ﺟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﮐﺬﯾﺐ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺟﻼل
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻻم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
16ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﺮ ﺳﺎز و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاش .ﮔﺮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﮐﺮﮐﺲ زﯾﺎد ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

2

وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻇﻠﻢ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮارت

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻗﻮت دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ2 .ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ
ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻏﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﻪاش و
ﺷﺨﺺ و ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻼﯾﯽ را
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدن ﺧﻮد را از آن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ آن زﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ4 .در آن روز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺳﻮزﻧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﺼﯿﺐ ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را از ﻣﻦ دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن
را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ.
6اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،رﺳﻮاﯾﯽ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ7 .ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﯽ آﯾﺎ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺻﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎل او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ 8ﻟﮑﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ در اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ردا را از رﺧﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و از ﺟﻨﮓ
روﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ9 .و زﻧﺎن ﻗﻮم ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و زﯾﻨﺖ ﻣﺮا از
اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ10 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺠﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﺨﺖ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ11 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ و دروغ ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ درﺑﺎره ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ او ﻧﺒﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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12ای ﯾﻌﻘﻮب ،ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده،
اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺼﺮه در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ در آﻏﻞ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﻮﻏﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد13 .رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮده و از دروازه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3

و ﮔﻔﺘﻢ :ای رؤﺳﺎی ﯾﻌﻘﻮب و ای داوران ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﺪاﻧﯿﺪ؟ 2آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺪی ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را
از ﺗﻦ ﻣﺮدم و ﮔﻮﺷﺖ را از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ3 ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺸﺎن را از ﺗﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﯾﺎ در دﯾﮓ و
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ در ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ4 ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﺧﻮد را در آﻧﺰﻣﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺰﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺬارد ﺑﺎ او ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ6 :از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رؤﯾﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻓﺘﺎب ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء ﻏﺮوب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و روز ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و راﯾﯿﺎن
ﺧﺠﻞ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان رﺳﻮا ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از ﻗﻮت روح ﺧﺪاوﻧﺪ و از اﻧﺼﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهام ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب
را از ﻋﺼﯿﺎن او و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ9 .ای رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ای داوران ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎف ﻧﻔﺮت دارﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ10 ،و
ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 ،رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای رﺷﻮه داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺟﺮت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﻘﺮه ﻓﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ و ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

4

و در اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻓﻮق ﺗﻠﻬﺎ

ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ آن روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ2 .و اﻣﺖﻫﺎی 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 ﺷﺪ3 .و او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را از ﺟﺎی
دور 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 آﻣﻮﺧﺖ4 .و
ﻫﺮ ﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﻮ ﺧﻮد و زﯾﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز ﻟﻨﮕﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد7 .و ﻟﻨﮕﺎن را ﺑﻘﯿﺘﯽ و دور ﺷﺪﮔﺎن را ﻗﻮم ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮاﯾﺸﺎن از اﻵن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .و ﺗﻮ ای ﺑﺮج ﮔﻠﻪ و ای
ﮐﻮه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
9اﻵن ﭼﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآوری؟ آﯾﺎ در ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﺸﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درد ﺗﻮ
را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 10ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ درد زه ﮐﺸﯿﺪه،
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ
رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .و اﻵن
اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ12 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻮرت او را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ13 .ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎخ ﺗﻮ
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را آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻤﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه و دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ وﻗﻒ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.

5

ای دﺧﺘﺮ اﻓﻮاج ،اﻵن در ﻓﻮﺟﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ! اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ

ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد2 .و ﺗﻮ ای ﺑﯿﺘﻠﺤﻤﺎﻓﺮاﺗﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺰارهﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻃﻠﻮعﻫﺎی او از ﻗﺪﯾﻢ و از اﯾﺎم ازل ﺑﻮده اﺳﺖ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ4 .و او ﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﺴﺘﺎد و در ﻗﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ )ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را( ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او اﻵن ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و او ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎن و
ﻫﺸﺖ ﺳﺮور آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
6و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر و ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺮود را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و او ﻣﺎ را از
آﺷﻮر رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺣﺪود ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ7 .و ﺑﻘﯿﻪ
ﯾﻌﻘﻮب در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﯿﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽآدم ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻘﻮب در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ و در وﺳﻂ ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن در ﻣﯿﺎن
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽدرد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ9 .و دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز اﺳﺒﺎن ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ و اراﺑﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻌﺪوم
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد11 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺗﻮ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .و
ﺟﺎدوﮔﺮی را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان دﯾﮕﺮ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ13 .و ﺑﺘﻬﺎی
ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه
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ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ14 .و اﺷﯿﺮهﻫﺎﯾﺖ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪه ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ.

6

آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻧﺰد ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎ و ﺗﻠﻬﺎ آواز ﺗﻮ را

ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ2 .ای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای اﺳﺎﺳﻬﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ زﻣﯿﻦ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد3 .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام؟ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪه4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم و
ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺪﯾﻪ دادم و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم5 .ای ﻗﻮم
ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻق ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻣﺸﻮرت داد و آﻧﭽﻪ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر او را ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﯿﺎد آور
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺷﻄﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺠﺎل )واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دار( ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪاﻧﯽ6 .ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ رﮐﻮع ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ 7آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺰارﻫﺎ ﻗﻮچ و از ده ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻬﺮ روﻏﻦ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ و ﺛﻤﺮه ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻨﺎه ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺪﻫﻢ؟
8ای ﻣﺮد از آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آوری و رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﯽ؟
9آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻢ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺼﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ10 .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺷﺮارت و اﯾﻔﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻠﻌﻮن در ﺧﺎﻧﻪﺷﺮﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
11آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎی ﺷﺮارت و ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎراﺳﺖ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؟ 12زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان
او از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮاﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.
13ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
14ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮ در اﻧﺪروﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﻧﻤﻮد15 .ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دروﯾﺪ؛ ﺗﻮ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺸﺮد اﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ
روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؛ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را اﻣﺎ ﺷﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﺮی و
ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻧﺪان اﺧْĤب ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺎر ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

7

وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪهام ﮐﻪ

ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮای ﺧﻮراک دارد و ﻧﻪ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ2 .ﻣﺮد ﻣﺘﻘﯽ از
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،و راﺳﺖ ﮐﺮدار از ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮن
ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دام ﺻﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت ﭼﺎﻻک اﺳﺖ؛
رﺋﯿﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داور رﺷﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ4 .ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و راﺳﺖ ﮐﺮدار اﯾﺸﺎن از ﺧﺎرﺑﺴﺖ
ﺑﺪﺗﺮ .روز ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎﻧﺖ و )روز( ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻵن اﺿﻄﺮاب اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﺑﺮ ﯾﺎر ﺧﻮد
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪار و ﺑﺮ دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎ و در دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ آﻏﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر را اﻓﺘﻀﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺧﺎرﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ7 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪای
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
8ای دﺷﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام
ﺗﺎ او دﻋﻮی ﻣﺮا ﻓﯿﺼﻞ ﮐﻨﺪ و داوری ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .دﺷﻤﻨﻢ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﻵن ﻣﺜﻞ ﮔﻞ
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .در روز ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ در آن روز ﺷﺮﯾﻌﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12در آن روز از آﺷﻮر و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ و از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( و از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﮐﻮه ﺗﺎ ﮐﻮه
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ13 .و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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14ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ و در
ﻣﯿﺎن ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺎﺷﺎن و ﺟﻠﻌﺎد ﺑﭽﺮﻧﺪ15 .ﻣﺜﻞ
اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد16 .اﻣﺖﻫﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﻨﺪ،
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺧﺎک را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺮزه
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ18 .ﮐﯿﺴﺖ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽﮔﺬرد .او ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد زﯾﺮا رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد19 .او ﺑﺎز رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ20 .اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب و رأﻓﺖ را ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﺳﻠﻒ
ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی.
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