ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ
1

در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪوی

ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺳﻠﻒ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از راﻫﻬﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد و از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ5 .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟ 6ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ
اﻣﺮﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ،آﯾﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را در ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
7در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ8 :در وﻗﺖ ﺷﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی
ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﺮخ ﺳﻮار ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس ﮐﻪ در وادی ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎده و در ﻋﻘﺐ او اﺳﺒﺎن
ﺳﺮخ و زرد و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد9 .و ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ«.
10ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدن در ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ11 «.و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و
اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ و آرام اﺳﺖ12 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﻮدی رﺣﻤﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« 13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ و ﮐﻼم ﺗﺴﻠﯽآﻣﯿﺰ آن ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺟﻮاب داد.
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14ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ و ﺻﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻢ15 .و ﺑﺮاﻣﺖﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺨﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪک ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ را زﯾﺎده ﮐﺮدﻧﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ رﺣﻤﺖﻫﺎ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ و رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن
را ﺑﺎز ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داد و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ«.
18ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﺑﻮد19 .و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ20 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺎر آﻫﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد21 .و ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﺎن ﺑﺮای
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟« او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﭼﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺣﺪی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد .و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺷﺎخ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﻨـﺪ«.

2

و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﺮدی ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

داﺷﺖ دﯾﺪم2 .و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻤﻮدن اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻪ و ﻃﻮﻟﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
3و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه4 ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺘﺎب و اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت
ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪروﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ دﻫﺎت ﺑﯽﺣﺼﺎر ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ دﯾﻮاری آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و در اﻧﺪروﻧﺶ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
6ﻫﺎن ﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎد آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪام .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ7 .ﻫﺎن ای ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
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رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎز8 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻌﺪ از ﺟﻼل ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»9زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺸﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ10 .ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺮﻧﻢ
ﻧﻤﺎ و ﺷﺎدی ﮐﻦ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽآﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ11 .و در آن
روز اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را در زﻣﯿﻦ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ13 .ای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ«.

3

و ﯾﻬﻮﺷﻊ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده

ﺑﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ وی اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﺷﯿﻄﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﻬﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻮ را ﻧﻬﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﯿﻢﺳﻮزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟« 3و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد4 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس
ﭘﻠﯿﺪ را از ﺑﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ «.و او را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ را از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم5 «.و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاردﻧﺪ و
او را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
6و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮﺷﻊ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»7 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ و ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺻﺤﻦﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ داد.
8ﭘﺲ ای ﯾﻬﻮﺷﻊ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺸﻨﻮ ﺗﻮ و رﻓﻘﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ( زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺷﺎﺧﻪ را ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮﺷﻊ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

1368

ﻧﻘﺶ آن را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را در ﯾﮏ روز رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻣﻮ و زﯾﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد«.

4

و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار

ﺷﻮد ﺑﯿﺪار ﮐﺮد2 ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻃﻼﺳﺖ و روﻏﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﺮاغ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ دارد3 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی آن دو درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ روﻏﻨﺪان و
دﯾﮕﺮی ﺑﻄﺮف ﭼﭙﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
4و ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« 5و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮا ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ«.
6او در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زرﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﻣﻦ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ7 .ای ﮐﻮه ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺘﯽ؟ در ﺣﻀﻮر
زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاری ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺳﻨﮓ ﺳﺮ آن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
ﻓﯿﺾ ﻓﯿﺾ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ«.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :دﺳﺘﻬﺎی زرﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد و
دﺳﺘﻬﺎی وی آن را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ10 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روز اﻣﻮر ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻗﻮل را در دﺳﺖ زرﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﺗﺮدد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﻣﻦ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ دو درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ و ﺑﻄﺮف ﭼﭗ
ﺷﻤﻌﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟«
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12و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دو ﻟﻮﻟﻪ زرﯾﻨﯽ
ﮐﻪ روﻏﻦ ﻃﻼ را از ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺰد ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟«
13او ﻣﺮا ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ«.
14ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان روﻏﻦ زﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ«.

5

و ﺑﺎز ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻃﻮﻣﺎری ﭘﺮان دﯾﺪم2 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:

»ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻃﻮﻣﺎری ﭘﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ده ذراع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 «.او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﺮ دزد ﻣﻮاﻓﻖ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از آن ﻃﺮف ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﻣﻮاﻓﻖ آن
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دزد و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮرد داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺰﯾﻞ ﺷﺪه ،آن را
ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎﯾﺶ و ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
5ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ﭼﯿﺴﺖ؟«
6ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ اﺳﺖ آن اﯾﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﮔﻔﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ«.
7و اﯾﻨﮏ وزﻧﻪای از ﺳﺮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .و زﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد8 .و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺷﺮارت اﺳﺖ «.ﭘﺲ وی را در ﻣﯿﺎن اﯾﻔﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮب را ﺑﺮ دﻫﻨﻪاش ﻧﻬﺎد9 .ﭘﺲ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دو زن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎد در ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و
ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻟﻘﻠﻖ ﺑﻮد و اﯾﻔﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
10ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻔﺎ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟«
11او ﻣﺮا ﺟﻮاب داد» :ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺑﺮای وی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد
آﻧﮕﺎه او در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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6

و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر اراﺑﻪ از ﻣﯿﺎن دو

ﮐﻮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﺑﻮد2 .در اراﺑﻪ اول اﺳﺒﺎن ﺳﺮخ و در اراﺑﻪ دوم اﺳﺒﺎن
ﺳﯿﺎه3 ،و در اراﺑﻪ ﺳﻮم اﺳﺒﺎن ﺳﻔﯿﺪ و در اراﺑﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺒﺎن اﺑﻠﻖ ﻗﻮی ﺑﻮد4 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 5ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﻬﺎر روح اﻓﻼک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ6 .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ
اﺳﺒﺎن ﺳﯿﺎه را دارد ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و اﺳﺒﺎن ﺳﻔﯿﺪ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎﺑﯿﺮون
ﻣﯽروﻧﺪ و اﺑﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ7 «.و آن اﺳﺒﺎن ﻗﻮی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ در ﺟﻬﺎن
ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ8 .و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪا در داد و ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ«.
9و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»10 :از اﺳﯿﺮان ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻠﺪای و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﯾﺪﻋﯿﺎ ﮐﻪ
از ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮ و در ﻫﻤﺎن روز ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ ﺻﻔﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮ11 .ﭘﺲ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﺎﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﮕﺬار12 .و او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد13 .ﭘﺲ او ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺟﻼل را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﮐﺎﻫﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﻮرت ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و آن ﺗﺎج ﺑﺮای ﺣﺎﻟﻢ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و
ﯾﺪﻋﯿﺎ و ﺣﯿﻦ ﺑﻦ ﺻﻔﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﻠﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه

ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و اﻫﻞ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﺻﺮ و رﺟﻢ ﻣﻠﮏ و ﮐﺴﺎن
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ و زﻫﺪ ورزم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺮدم؟«
4ﭘﺲ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ روزه داﺷﺘﯿﺪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روزه ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ؟ 6و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ
و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ؟ 7آﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺳﻠﻒ ﻧﺪا ﮐﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮن و اﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎورش و ﺟﻨﻮب و ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺴﮑﻮن ﻣﯽﺑﻮد
)ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ(؟«
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮاﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ10 .و ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و
ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﻓﻘﯿﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪی ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ11 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﮔﻮش
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .ﺑﻠﮑﻪ دﻟﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را )ﻣﺜﻞ( اﻟﻤﺎس ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺳﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺻﺎدر ﺷﺪ.
13ﭘﺲ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﻧﺪا ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮآورد و ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ14 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮدﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
در آن ﻋﺒﻮر و ﺗﺮدد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
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و ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ دارم و ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدهام و در ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻖ و ﮐﻮه
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدان ﭘﯿﺮ و زﻧﺎن
ﭘﯿﺮ ﺑﺎز در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﻤﺮ ﻋﺼﺎی
ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ5 .و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
»7ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮق و از زﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب
آﻓﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ8 .و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺷﻮد ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﯾﻦ ﮐﻼم را از زﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ آن در
روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻫﯿﮑﻞ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
اﯾﺎم ﻣﺰدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﻧﻪ ﻣﺰدی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﯿﻮان؛ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺮوج و
دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﻫﯿﭻ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واداﺷﺘﻢ11 .اﻣﺎ اﻵن ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ زرع ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ آورد و آﺳﻤﺎن ﺷﺒﻨﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣـﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﯾـﻦ ﻗـﻮم را ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻤﯿـﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ13 .و
واﻗـﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤـﺎ ای ﺧﺎﻧـﺪان ﯾﻬﻮدا و ای ﺧﺎﻧـﺪان اﺳﺮاﺋﯿـﻞ در ﻣﯿـﺎن اﻣﺖﻫـﺎ
)ﻣـﻮرد( ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ داد ﺗﺎ )ﻣﻮرد( ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑـﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧـﻢ ﺣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤـﺎ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪم15 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روزﻫﺎ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ16 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ :ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯿﺪ و در دروازهﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺼـﺎف و داوری ﺳﻼﻣﺘـﯽ را اﺟـﺮا دارﯾﺪ17 .و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد
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ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪی ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿـﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ را دوﺳﺖ ﻣﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ از ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻔـﺮت دارم«.
18و ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»19 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزه ﻣﺎه
ﭼﻬﺎرم و روزه ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ و روزه ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ و روزه ﻣﺎه دﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮور و
ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮش ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ راﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ20 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮمﻫﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ21 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣـﺪ22 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ23 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن
روزﻫـﺎ ده ﻧﻔـﺮ از ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻣﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ داﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﻬﻮدی ﭼﻨﮓ زده ،ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺷﻤـﺎ ﻣﯽآﯾﯿـﻢ زﯾـﺮا ﺷﻨﯿﺪهاﯾـﻢ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ اﺳﺖ«.
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وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺪراخ )ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد( و دﻣﺸﻖ ﻣﺤﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ2 .و ﺑﺮ ﺣﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور
آن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .و ﺻﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻼذی ﻣﻨﯿﻊ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺮه را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و ﻃﻼ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ4 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻗﻮﺗﺶ را ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
5اﺷﻘﻠﻮن ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻏﺰه ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻘﺮون ﻧﯿﺰ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد او ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه از ﻏﺰه ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺷﻘﻠﻮن ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
6و ﺣﺮامزادهای در اﺷﺪود ﺟﻠﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺸﻤﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و
ﺧﻮن او را از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد و رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ را از ﻣﯿﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ؛ و ﺑﻘﯿﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮی در ﯾﻬﻮدا و ﻋﻘﺮون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و ﻣﻦ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻟﺸﮑﺮ اردو ﺧﻮاﻫﻢ زد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از آن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﮑﻨﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺬر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدهام.

ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

1374

9ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر وﺟﺪ ﺑﻨﻤﺎ و ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪه! اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﻋﺎدل و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺠﺎت و ﺣﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻻغ و ﺑﺮ ﮐﺮه ﺑﭽﻪ اﻻغ ﺳﻮار اﺳﺖ.
10و ﻣﻦ اراﺑﻪ را از اﻓﺮاﯾﻢ و اﺳﺐ را از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻤﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و او ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ او از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﻬﺮ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﯿﺮان ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮن ﻋﻬﺪ ﺗﻮ از ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن آب
ﻧﯿﺴﺖ رﻫﺎ ﮐﺮدم12 .ای اﺳﯿﺮان اﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻼذ ﻣﻨﯿﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ )ﻧﺼﯿﺐ( ﻣﻀﺎﻋﻒ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮای ﺧﻮد زه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﻓﺮاﯾﻢ را
ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را ای ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ای ﯾﺎوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و
ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﯿﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ15 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﺸﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺧﻮرده ،ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻓﻼﺧﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮدو ﻧﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺜﻞ از ﺷﺮاب ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
و ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را در آن روز
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺗﺎج ﺑﺮ زﻣﯿﻦ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺧﺸﯿﺪ.
17زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﮔﻨﺪم ﺟﻮاﻧﺎن را و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر دوﺷﯿﺰﮔﺎن را ﺧﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎران آﺧﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد

و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎران ﻓﺮاوان ﻫﺮﮐﺲ در زﻣﯿﻨﺶ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان رؤﯾﺎﻫﺎی دروغ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯽ ﺑﯿﻬﻮده
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آواره ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﺒﻮدن ﺷﺒﺎن ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ3 .ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﮔﻠﻪ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ اﺳﺐ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .از او ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ و از او ﻣﯿﺦ و از او ﮐﻤﺎن ﺟﻨﮕﯽ و از او ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون
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ﻣﯽآﯾﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران )دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را( در ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﺳﺐ ﺳﻮاران ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
6و ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ دارم و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و
ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران ﺷﺪه ،دل اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺎ از ﺷﺮاب ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ
را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دل اﯾﺸﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .و اﯾﺸﺎن را ﺻﺪا زده ،ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ دادهام و اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
9و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺮا در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد10 .و اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و از اﺷﻮر
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠْﻌﺎد و ﻟﺒﻨﺎن داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ11 .و او از درﯾﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،اﻣﻮاج درﯾﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻫﻤﻪ ژرﻓﯿﻬﺎی ﻧﻬﺮ ﺧﺸﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺸﻤﺖ اﺷﻮر زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺼﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﯾﺸﺎن را در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺎم او ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.

11

ای ﻟﺒﻨﺎن درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ آﺗﺶ ،ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺗﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ2 .ای

ﺻﻨﻮﺑﺮ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮو آزاد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ )و درﺧﺘﺎن( ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮاب ﺷﺪه .ای ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن
وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻨﯿﻊ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ3 .ﺻﺪای وﻟﻮﻟﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل اﯾﺸﺎن
ﺧﺮاب ﺷﺪه؛ ﺻﺪای ﻏﺮش ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﮐﺖ اردن وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
4ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺢ را ﺑﭽﺮان 5ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را
ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا
ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ .و ﺷﺒﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ذﺑﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻪ را ﭼﺮاﻧﯿﺪم و دو ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻧﻌﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪم و دﯾﮕﺮی را ﺣﺒﺎل ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و ﮔﻠﻪ را ﭼﺮاﻧﯿﺪم8 .و در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻪ
ﺷﺒﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺰار ﺷﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ .آﻧﮑﻪ ﻣﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد و آﻧﮑﻪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﻼک ﺷﻮد و
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﻧﻌﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻋﻬﺪی
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ11 .ﭘﺲ در آن روز ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ12 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﻣﺰد ﻣﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ واﻻ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺰد ﻣﻦ ،ﺳﯽ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه وزن ﮐﺮدﻧﺪ13 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :آن را ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﯿﻨﺪاز ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺳﯽ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ14 .و ﻋﺼﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺣﺒﺎل را
ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮادری را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻻت ﺷﺒﺎن اﺣﻤﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ16 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ از ﻫﺎﻟﮑﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎدﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮورد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮﺑﻬﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺳﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ17 .وای ﺑﺮ ﺷﺒﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ و ﺑﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ
راﺳﺘﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
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وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ

و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد و روح اﻧﺴﺎن را در اﻧﺪرون او ﺳﺎﺧﺖ2 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
ﻗﻮمﻫﺎی ﻣﺠﺎورش ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و در آن روز ،اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮانﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ
او ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن روز ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ را
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ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎن ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد5 .و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا در دل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ در ﺧﺪای
ﺧﻮد ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﻮت ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 .در آن روز ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا را ﻣﺜﻞ آﺗﺸﺪاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺰم
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮﯾﺶ را از ﻃﺮف
راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را اول ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺸﻤﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺨﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ8 .در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و

ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن در آن روز ﻣﺜﻞ داود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﺪان داود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد9 .و در آن روز ﻗﺼﺪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
10و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ روح ﻓﯿﺾ و ﺗﻀﺮﻋﺎت را ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻧﯿﺰه زدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ11 .در آن روز ،ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﻫﺪدرﻣﻮن در ﻫﻤﻮاری ﻣﺠﺪون در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد12 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎﺗﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه13 .ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن
اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه14 ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه.
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در آن روز ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﺸﻤﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه و

ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن روز ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺘﻬﺎ را از روی زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ راﺑﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﻧﺒﯿﺎ و روح ﭘﻠﯿﺪ را ﻧﯿﺰ از زﻣﯿﻦ دور
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .و ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
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ﮐﻪ او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وی را ﻋﺮﺿﻪ ﺗﯿﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .و در آن روز ﻫﺮ ﮐﺪام از آن اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻮن
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪ5 .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ زرع ﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهام6 .و او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهام.
7ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ و ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺪوش
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﺷﺒﺎن را ﺑﺰن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ دو ﺣﺼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﺣﺼﻪ ﺳﻮم
در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .و ﺣﺼﻪ ﺳﻮم را از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻗﺎل
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺮه ﻗﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻼ اﯾﺸﺎن را ﻣﺼﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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اﯾﻨﮏ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ

اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺎراج
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و زﻧﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺼﻒ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﻮم از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ آن ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در روز ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮد4 .و در آن روز ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮐﻮه زﯾﺘﻮن در ﻣﯿﺎﻧﺶ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﻣﻨﺸﻖ ﺷﺪه ،دره ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺼﻒ ﮐﻮه ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
5و ﺑﺴﻮی دره ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ دره ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ )ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ(.
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6و در آن روز ﻧﻮر )آﻓﺘﺎب ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻮاﮐﺐ درﺧﺸﻨﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ7 .و آن
ﯾﮏ روز ﻣﻌﺮوف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻪ روز و ﻧﻪ ﺷﺐ ،اﻣﺎ در وﻗﺖ ﺷﺎم روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و
در آن روز ،آﺑﻬﺎی زﻧﺪه از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﮐﻪ( ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎﺑﺴﻮی درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﺼﻒ
دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ( .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .و
ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آن روز ﯾﻬﻮه واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او واﺣﺪ10 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ رﻣﻮن ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﺘﺒﺪل ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
و )اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ،در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد از دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺟﺎی دروازه اول و ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ و از
ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻟﻌﻨﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12و اﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ وارد
ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺪﻗﻪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ13 .و
در آن روز اﺿﻄﺮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﻧﺰد اورﺷﻠﯿﻢ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دوﻟﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور آن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻟﺒﺎس از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .و ﺑﻼی اﺳﺒﺎن و ﻗﺎﻃﺮان و ﺷﺘﺮان و اﻻﻏﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اردوﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ آﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ17 .و ﻫﺮﮐﺪام از ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و اﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
)ﺑﺎران( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ19 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻣﺼﺮ و ﻗﺼﺎص ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
20و در آن روز ﺑﺮ زﻧﮕﻬﺎی اﺳﺒﺎن »ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ« )ﻣﻨﻘﻮش( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ آﻣﺪه ،از آﻧﻬﺎ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در آﻧﻬﺎ ﻃﺒﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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