ﮐﺘﺎب ﺻﻔﻨﯿﺎی ﻧﺒﯽ
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮ ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻮﺷﯽ اﺑﻦ

ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 .اﻧﺴﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﺎدم را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزم .و اﻧﺴﺎن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ4 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻌﻞ و اﺳﻤﻬﺎی ﻣﺆﺑﺪان و ﮐﺎﻫﻨﺎن را از اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم5 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،و آن ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ6 ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی ﯾﻬﻮه
ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از او ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

7ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽای ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8 .و در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮوران و ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .و در آن روز ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻇﻠﻢ و ﻓﺮﯾﺐ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز
ﺻﺪای ﻧﻌﺮهای از دروازه ﻣﺎﻫﯽ و وﻟﻮﻟﻪای از ﻣﺤﻠﻪ دوم و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻠﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ11 .ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﺘﯿﺶ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه
را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ12 .و در آﻧﻮﻗﺖ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺑﺪی ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎراج و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاب
آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
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14روز ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺰودی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .آواز روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮد زورآور در آن ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد15 .آن روز ،روز ﻏﻀﺐ
اﺳﺖ ،روز ﺗﻨﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ،روز ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ،روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ،
16روز ﮐﺮﻧﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ17 .و ﻣﺮدﻣﺎن را ﭼﻨﺎن
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .در روز ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﻧﻪ
ﻃﻼی اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن از آﺗﺶ ﻏﯿﺮت او ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻫﻼﮐﺘﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک وارد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

2

ای اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﯿﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ! 2ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺘﺎج

ﺑﯿﺎورد و آن روز ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺑﮕﺬرد؛ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﯾﺪ؛ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
روز ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ3 .ای ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻠﯿﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺗﻮاﺿﻊ را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﺷﻮﯾﺪ.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺰه ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﻘﻠﻮن وﯾﺮان ﻣﯽﮔﺮدد و اﻫﻞ اﺷﺪود را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ
اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻘﺮون از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد5 .وای ﺑﺮ اﻣﺖ ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
ای ﮐﻨﻌﺎن ،ای زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ در ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 ،و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﺎن و آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد7 ،و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در آن ﺑﭽﺮﻧﺪ .ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺷﻘﻠﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
8ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻮآب و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻮره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﺧﺎرﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻧﻤﮏ و
وﯾﺮاﻧﯽ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد10 .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﮐﺮدﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﻬﺎن را زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺰاﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺟﺎی ﺧﻮد او
را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
12و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺣﺒﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
13و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل دراز ﮐﺮده ،آﺷﻮر را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﻨﻮی را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﮔﻠﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻣﺖﻫﺎ در
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آواز
ﺳﺮاﯾﻨﺪه از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮب
ﺳﺮو آزادش را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد15 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺣﻨﺎک ﮐﻪ در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد و در
دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪ! ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮐﺮده،
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ!

3

وای ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪه! 2آواز را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﺗﺄدﯾﺐ را

ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺮب ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ3 .ﺳﺮوراﻧﺶ در اﻧﺪروﻧﺶ
ﺷﯿﺮان ﻏﺮان و داوراﻧﺶ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ4 .اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ ﻣﻐﺮور و
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎرﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﻗﺪس را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ در
اﻧﺪروﻧﺶ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﺣﯿﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ6 .اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﺎن وﯾﺮان ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن
ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ7 .و ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺎش ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی و ﺗﺄدﯾﺐ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﮑﻦ او ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .ﻟﮑﻦ اﯾﺸﺎنر ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
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8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺎرت ﺑﺮﺧﯿﺰم
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ آورم ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﯾﺰم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،زﺑﺎن ﭘﺎک ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه را
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ دل او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .از ﻣﺎورای ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺣﺒﺶ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد11 .در آن روز از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن
ورزﯾﺪهای ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺮورﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎﻧﺖ دور
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد12 .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ذﻟﯿﻞ و
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن زﺑﺎن ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﺮا ﮐﺮده ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
14ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎ! ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪه! ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دل ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮ و وﺟﺪ ﻧﻤﺎ! 15ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﻬﻮه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻼ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ16 .در آن روز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮس! ای ﺻﻬﯿﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﻮد! 17ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪﯾﺮ
اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺪﻫﺎ ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺎر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد19 .اﯾﻨﮏ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻟﻨﮕﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎر اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ و اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

20در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز آورم ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ اﺳﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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