ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ

1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺘﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .ای ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای

ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ اﯾﻦ را ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ ﯾﺎ در اﯾﺎم ﭘﺪران ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ 3ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ4 .آﻧﭽﻪ از ﺳﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﺦ ﻣﯽﺧﻮرد و آﻧﭽﻪ از ﻣﻠﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻟﻨﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و آﻧﭽﻪ
از ﻟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻮس ﻣﯽﺧﻮرد5 .ای ﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎران ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﻗﻮی و
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ .دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮ اﺳﺖ و اﺿﺮاس اﯾﺸﺎن
اﺿﺮاس ﻫﮋﺑﺮ اﺳﺖ7 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮا وﯾﺮان و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻨﺪه،
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
ﭘﻼس ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﺑﮕﯿﺮ9 .ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ10 .ﺻﺤﺮا ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا
ﮔﻨﺪم ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮه ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و روﻏﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
11ای ﻓﻼﺣﺎن ﺧﺠﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .ﻣﻮﻫﺎ ﺧﺸﮏ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه؛ اﻧﺎر و ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﯿﺐ و ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا
ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷﯽ از ﺑﻨﯽآدم رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
13ای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﻼس در ﺑﺮ ﮐﺮده ،ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺬﺑﺢ وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای
ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﭘﻼس ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ14 .روزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس را ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺸﺎﯾﺦ
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ15 .وای ﺑﺮ
آن روز زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻫﻼﮐﺘﯽ از ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽآﯾﺪ16 .آﯾﺎ ﻣﺄﮐﻮﻻت در
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪ و ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ؟ 17داﻧﻪﻫﺎ زﯾﺮ ﮐﻠﻮﺧﻬﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪ .ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1321

وﯾﺮان و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺪم ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ18 .ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻣﻪﻫﺎی ﮔﺎوان
ﺷﻮرﯾﺪه اﺣﻮاﻟﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه و ﺷﻌﻠﻪ
ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا را اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ20 .ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺻﺤﺮا ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و آﺗﺶ ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺻﺤﺮا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

2

در ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزﻧﺪ زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ2 .روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ! اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ازل ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﻬﺎ و دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ،زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ4 .ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺒﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ﺳﻮاران
ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ5 .ﻣﺜﻞ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﮐﻪ ﮐﺎه
را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ6 .از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻗﻮمﻫﺎ
ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﻬﺎ رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد7 .ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران ﻣﯽدوﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ8 .ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدﺣﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺣﺮﺑﻪﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﻨﺪ9 .ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ ،ﺑﻪ روی ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻣﯽدوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻞ دزدان از
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ10 .از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺷﻮد؛ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه
ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اردوی او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا
روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
12و ﻟﮑﻦ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﺎ روزه و ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 .و دل ﺧﻮد را ﭼﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ،و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا
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ﮐﻪ او رﺋﻮف و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ و دﯾﺮﺧﺸﻢ و ﮐﺜﯿﺮاﺣﺴﺎن و از ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد14 .ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺘﯽ واﮔﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ15 .در ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و روزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس را ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
16ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺮان و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ.
داﻣﺎد از ﺣﺠﺮه ﺧﻮد و ﻋﺮوس از ﺣﺠﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ17 .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﻣﯿﺎن رواق و ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ ﻋﺎر ﻣﺴﭙﺎر ،ﻣﺒﺎدا اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای
اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟«
18ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﻟﺸﮑﺮ
ﺷﻤﺎﻟﯽ را از ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺮ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﺳﺎﻗﻪاش ﺑﺮ درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻮی ﺑﺪش ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺘﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
21ای زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮس! وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﺑﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ22 .ای ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﺻﺤﺮا ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را آورد و اﻧﺠﯿﺮ و ﻣﻮ ﻗﻮت
ﺧﻮﯾﺶ را دادﻧﺪ23 .ای ﭘﺴﺮان ﺻﻬﯿﻮن در ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎران
اوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازهاش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ و ﺑﺎران اول و آﺧﺮ را در وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎراﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
24ﭘﺲ ﺧﺮﻣﻦ از ﮔﻨﺪم ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺼﺮهﻫﺎ از ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ25 .و ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﻣﻠﺦ و ﻟﻨﺒﻪ و ﺳﻮس و ﺳﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رد
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
28و ﺑﻌﺪ از آن روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ رؤﯾﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ29 .و در آن اﯾﺎم روح ﺧﻮد را ﺑﺮ
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ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ30 .و آﯾﺎت را از ﺧﻮن و آﺗﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود در آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ31 .آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﯾﻮم
ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ32 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا در ﮐﻮه
ﺻﻬﯿﻮن و در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

3

زﯾﺮا اﯾﻨﮏ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﭼﻮن اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ2 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وادی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ3 .و ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺴﺮی در
ﻋﻮض ﻓﺎﺣﺸﻪای داده و دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ4 .و ﺣﺎل ای ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون و
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺰا ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﺰا ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﺟﺰای ﺷﻤﺎ را ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ و ﻧﻔﺎﯾﺲ زﯾﺒﺎی ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞﻫﺎی ﺧﻮد درآوردﯾﺪ6 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا و ﭘﺴﺮان
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺣﺪود اﯾﺸﺎن دور ﮐﻨﯿﺪ7 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را
از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺋﯿﺎن
ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
9اﯾﻦ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺟﺒﺎران را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ10 .ﮔﺎوآﻫﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ارهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای
ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ11 .ای ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آور! 12اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
وادی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ داوری ﻧﻤﺎﯾﻢ13 .داس را ﭘﯿﺶ آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا
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ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺮهﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ14 .ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ،
ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ در وادی ﻗﻀﺎ! زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ در وادی ﻗﻀﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ15 .آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻬﯿﻮن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و آواز ﺧﻮد را از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﻼذ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
17ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دﯾﮕﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن روز
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﮑﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ وادﯾﻬﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
آب ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وادی ﺷﻄﯿﻢ را ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ19 .ﻣﺼﺮ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ادوم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ20 .و ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر21 .و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﻬﻮه در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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