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ﻳﻮﺋﻴﻞ
ﻳﻮﺋﻴﻞ اﻳﻦ آﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ.
او ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼی وﺣﺸﺘﻨﺎآﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا را ﺗﻨﺒﻴﻪ آﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻼ هﺠﻮم
ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻬﻮدا ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﻠﺦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ آﺮد ،زﻳﺮا ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
وﻓﺎدار ﻧﺒﻮدﻩاﻧﺪ .آﺘﺎب ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽاﻧﺪازد و از روز داوری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺁن
روز ،ﻓﺮﺻﺖ هﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻨﻨﺪ.
ﻳﻮﺋﻴﻞ هﺠﻮم ﻣﻠﺦ را ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎدی ﺑﻜﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻳﻮرش ﺳﭙﺎﻩ دﺷﻤﻦ را ﺧﺒﺮ دهﺪ.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺘﺎب ﻳﻮﺋﻴﻞ در ﻓﺼﻞ دوم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ هﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ آﻪ ﭘﻄﺮس در روز
ﭘﻨﻄﻴﻜﺎﺳﺖ از ﺁن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽآﻨﺪ:
»روح ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺧﻮاهﻢ رﻳﺨﺖ! ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد .ﭘﻴﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ
و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ رؤﻳﺎهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ«.

ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدم
اﻳﻦ ﭘﻴﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺋﻴﻞ ﭘﺴﺮ
1
ﻓﺘﻮﺋﻴﻞ رﺳﻴﺪ:
ء
2ای ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﺨﻮردﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ! ای ﺳﺎآﻨﺎن
زﻣﻴﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا دهﻴﺪ! ﺁﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺗﺎن ،ﻳﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺨﺘﺎن هﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
3در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﻦ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﻘﻞ آﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن هﻮﻟﻨﺎک را ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞهﺎی
ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻴﺪ4 .ﻣﻠﺨﻬﺎ دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁﻣﺪ و
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد.
5ای ﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ و زاری آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن هﺮ ﭼﻪ
اﻧﮕﻮر ﺑﻮدﻩ ﺧﺮاب ﺷﺪﻩ و هﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاب داﺷﺘﻴﺪ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! 6ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻠﺦ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁﻧﻘﺪر زﻳﺎدﻧﺪ آﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺁﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺮد .دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪان ﺷﻴﺮ ﺗﻴﺰ
اﺳﺖ! 7ﺗﺎآﺴﺘﺎن ﻣﺮا از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩاﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن
اﻧﺠﻴﺮ را آﻨﺪﻩ ،ﺷﺎﺧﻪهﺎ و ﺗﻨﻪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﻔﻴﺪ و
ﻟﺨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
8هﻤﭽﻮن دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ آﻪ ﻧﺎﻣﺰدش ﻣﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻳﻪ
ء
و زاری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ9 .ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاﺑﯽ آﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﺎهﻨﺎن آﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ10 .در
ﻣﺰرﻋﻪهﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ،ﻏﻠﻪ و اﻧﮕﻮر و

روﻏﻦ زﻳﺘﻮن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و هﻤﻪ ﺟﺎ را ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
11ای آﺸﺎورزان ،ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻴﺪ و ای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ،زاری
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ12 .درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ،و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﻴﺮ
و اﻧﺎر ،ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﻴﺐ ،و ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺷﺎدی از اﻧﺴﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
13ای آﺎهﻨﺎن ،ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ .ای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران
ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻴﺪ،
ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاﺑﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاﻳﺘﺎن
هﺪﻳﻪ آﻨﻴﺪ14 .روزﻩ را اﻋﻼم آﻨﻴﺪ و ﺧﺒﺮ دهﻴﺪ آﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم در
ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁﻧﺠﺎ در
ﺣﻀﻮر او ﮔﺮﻳﻪ و ﻧﺎﻟﻪ آﻨﻨﺪ.
15وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﭼﻮن روز هﻮﻟﻨﺎک ﻣﺠﺎزات ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺑﻮدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ! 16ﺧﻮراآﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎدﻳﻬﺎ و ﺧﻮﺷﻴﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ17 .ﺑﺬر در زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺒﺎرهﺎ و
ﺳﻴﻠﻮهﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻏﻠﻪ در ﻣﺰرﻋﻪهﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
18ﮔﺎوان ﭼﻮن ﭼﺮاﮔﺎهﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻳﺎری ﻓﺮﻣﺎ! زﻳﺮا ﮔﺮﻣﺎ و
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﯽ ﭼﺮاﮔﺎهﻬﺎ را ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪﻩ و ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن را
ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ20 .ﺣﺘﯽ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ هﻢ ﺑﺮای
آﻤﮏ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺁﺑﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻬﺮهﺎی آﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ و
ﭼﺮاﮔﺎهﻬﺎ زﻳﺮ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﻜﻠﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ.

روز وﺣﺸﺘﻨﺎک داوری ﺧﺪا
ﺷﻴﭙﻮر ﺧﻄﺮ را در اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁورﻳﺪ!
 2ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺻﺪای ﺁن ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آﻮﻩ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ
ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد! هﻤﻪ از ﺗﺮس ﺑﻠﺮزﻧﺪ ،زﻳﺮا روز داوری
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
2ﺁن روز ،روز ﺗﺎرﻳﻜﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮهﺎی ﺳﻴﺎﻩ و
ﺗﺎرﻳﻜﯽ ﻏﻠﻴﻆ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی! آﻮهﻬﺎ را
ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺎهﯽ ﺷﺐ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ! اﻳﻦ ﻗﻮم ﭼﻘﺪر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﻧﺪ!
ﻣﺜﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ هﺮﮔﺰ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
دﻳﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ! 3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .زﻣﻴﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ﻋﺪن اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺁن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
هﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ4 .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ
اﺳﺒﻬﺎی ﺗﻨﺪرو هﺴﺘﻨﺪ5 .ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻨﻴﺪ ﭼﻄﻮر روی آﻮهﻬﺎ
ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ ﻣﯽآﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ﺻﺪاﻳﯽ آﻪ از ﺧﻮد در
ﻣﯽﺁورﻧﺪ ﮔﻮش ﻓﺮا دهﻴﺪ! ﺻﺪای ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﻏﺮش
ﻋﺮاﺑﻪهﺎ ،و ﺻﺪای ﺁﺗﺸﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺰرﻋﻪ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﻞ و ﻗﺎل ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽرود!
6ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻳﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ و رﻧﮓ از
روﻳﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮد7 .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕﺎوران ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان از ﺣﺼﺎرهﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ.
در ﺻﻔﻮف ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺮآﺖ ﻣﯽآﻨﻨﺪ 8و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﺎهﻴﭻ ﺳﻼﺣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮوی ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪ9 .ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺷﻬﺮ هﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از دﻳﻮارهﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ و
ﻣﺜﻞ دزد از ﭘﻨﺠﺮﻩ وارد ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ10 .زﻣﻴﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮآﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ و ﺁﺳﻤﺎن ﻣﯽﻟﺮزد.
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ ،ﺗﻴﺮﻩ و ﺗﺎر ﺷﺪﻩ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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11ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را رهﺒﺮی ﻣﯽآﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺰرگ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻓﺮﻣﺎن او را
ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورد .روز داوری ﺧﺪاوﻧﺪ روزی وﺣﺸﺖﺁور
و هﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ .آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁن را ﺗﺤﻤﻞ آﻨﺪ؟

دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اﻻن ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
دل ﺧﻮد ،ﺑﺎ روزﻩ و ﮔﺮﻳﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
آﻨﻴﺪ13 .اﮔﺮ واﻗﻌًﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻴﺪ ،دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن را ﭼﺎک ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻧﻪ
ﻟﺒﺎسهﺎﻳﺘﺎن را«.
ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،زﻳﺮا او
ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .زود ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﯽﺁﻳﺪ ،رﺣﻤﺘﺶ
ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و راﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ14 .آﺴﯽ
ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ او از ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺁﻧﻘﺪر ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮآﺖ دهﺪ آﻪ ﺑﺎز ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب آﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺪﻳﻪ آﻨﻴﺪ!
15در آﻮﻩ ﺻﻬﻴﻮن ﺷﻴﭙﻮر را ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁورﻳﺪ! روزﻩ
را اﻋﻼم آﻨﻴﺪ و هﻤﻪء ﻗﻮم را در ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ،
16ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﻳﺲ* آﻨﻴﺪ .ﭘﻴﺮان و آﻮدآﺎن و
ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎن را هﻢ ﺟﻤﻊ آﻨﻴﺪ .داﻣﺎد را از ﺧﺎﻧﻪ و
ﻋﺮوس را از ﺣﺠﻠﻪاش ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻴﺪ17 .آﺎهﻨﺎﻧﯽ آﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ
اﻳﺴﺘﺎدﻩ ،ﮔﺮﻳﻪ آﻨﻨﺪ و دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:
»ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،از ﺗﻘﺼﻴﺮات ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﮕﺬر و ﻧﮕﺬار
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ آﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ از ﺁن
ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺬار ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺨﺮﻩ آﺮدﻩ،
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آﺠﺎﺳﺖ؟«

وﻋﺪﻩء ﺑﺮآﺖ
18ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﺑﺮوی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻏﻴﺮت ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب
و روﻏﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪ .دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ20 .ﺳﺮﺑﺎزان دﺷﻤﻦ را
آﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺎ هﺠﻮم ﺁوردﻩاﻧﺪ ،از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن

*

»ﺗﻘﺪﻳﺲ« ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ,اﺧﺘﺼﺎص دادن و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻦ.
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ﺑﻴﺮون ﻣﯽراﻧﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ؛
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺑﯽﺁب و ﻋﻠﻒ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ
ﺗﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ .ﻧﺼﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎی ﻣﺮدﻩ و
ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ درﻳﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ راﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﻻﺷﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺒﺐ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺁوردﻩاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻢ
آﺮد«.
21ای ﻣﺰرﻋﻪهﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎدی
ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آﺎرهﺎی ﻋﺠﻴﺒﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ22 .ای ﮔﻠﻪهﺎ و رﻣﻪهﺎ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ،
ﭼﻮن ﭼﺮاﮔﺎهﻬﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﺧﺘﺎن ﺑﺎز
ﻣﻴﻮﻩء ﺧﻮد را ﺧﻮاهﻨﺪ داد و اﻧﺠﻴﺮ و اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ23 .ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ،ﺷﺎدی آﻨﻴﺪ! در
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ! زﻳﺮا ﺑﺎراﻧﻬﺎﻳﯽ آﻪ
او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اوﺳﺖ .ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﭘﺎﻳﻴﺰی و در ﺑﻬﺎر ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺑﻬﺎری
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎرﻳﺪ24 .ﺧﺮﻣﻨﮕﺎهﻬﺎ دوﺑﺎرﻩ ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم ﺷﺪﻩ،
ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ از روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﺷﺮاب ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را آﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻗﺒﻞ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺁن ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻨﺪﻩای آﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺧﻮاهﻢ داد! 26ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﻏﺬای آﺎﻓﯽ ﺧﻮردﻩ ،ﺳﻴﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮای
ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ آﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادﻩام ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهﻴﺪ
آﺮد و ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم ﻣﻦ دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺧﻮار ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.
27ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻴﺪ داﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ و
دﻳﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺧﻮار ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.

روز ﺧﺪاوﻧﺪ
»28ﭘﺲ از ﺁن ،روح ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻤﻪء ﻣﺮدم ﺧﻮاهﻢ
رﻳﺨﺖ! ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
ﭘﻴﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ رؤﻳﺎهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ.
29در ﺁن روزهﺎ ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و
آﻨﻴﺰان ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﻢ رﻳﺨﺖ.
»30ﻋﻼﻣﺖهﺎی ﻋﺠﻴﺐ از ﺧﻮن ،ﺁﺗﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود،
در ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ31 .ﭘﻴﺶ از ﻓﺮا

ﻳﻮﺋﻴﻞ

رﺳﻴﺪن روز ﺑﺰرگ و هﻮﻟﻨﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺁﻓﺘﺎب ﺗﺎرﻳﮏ
و ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ32 .اﻣﺎ هﺮ آﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ .هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ ،در اورﺷﻠﻴﻢ ﻋﺪﻩای ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد؛ زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪﻩای را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ«.

داوری ﺑﺮ ﻗﻮمهﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :در ﺁن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ رﻓﺎﻩ و
 3ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ ﻳﻬﻮدا و اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ،
2ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺟﻬﺎن را در »درﻩء داوری« ﺟﻤﻊ ﺧﻮاهﻢ آﺮد
و در ﺁﻧﺠﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻴﺮاث ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﻗﻮم ﻣﺮا در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمهﺎ
ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺮدﻧﺪ3 .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻓﺮاد ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﻤﺎر آﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﻧﻮﺟﻮان را در ازای ﻓﺎﺣﺸﻪهﺎ و ﺷﺮاب ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ4 .ای
ﺻﻮر و ﺻﻴﺪون ،و ای ﺷﻬﺮهﺎی ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ
آﺮد5 .ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﻴﻨﻪهﺎی ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدﻩاﻳﺪ6 .ﻣﺮدم
ﻳﻬﻮدا و اورﺷﻠﻴﻢ را ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻳﺪ و اﻳﺸﺎن را
از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﺁوارﻩ آﺮدﻩاﻳﺪ؛ 7وﻟﯽ ﻣﻦ دو ﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ
را از ﻧﻘﺎﻃﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ
وهﻤﻪء آﺎرهﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽآﻨﻢ8 .ﻣﻦ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﻬﻮدا ﺧﻮاهﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و اﻳﺸﺎن
هﻢ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺋﻴﺎن آﻪ در ﻧﻘﺎط دوردﺳﺘﯽ ﺳﺎآﻨﻨﺪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .ﻣﻦ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻢ اﻳﻦ را ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ.
»9ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ هﻤﻪ ﺧﺒﺮ دهﻴﺪ! ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺞ آﻨﻴﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﻴﺪ10 .ﮔﺎوﺁهﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ذوب ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از ارﻩهﺎی ﺧﻮد ﻧﻴﺰﻩ ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻴﺪ .ﻣﺮدان ﺿﻌﻴﻒ
ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﻨﺪ11 .ای هﻤﻪء ﻗﻮمهﺎ،
ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ و از هﺮ ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﺪ«.
اآﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﻨﮕﺎوران ﺧﻮد را ﻓﺮود ﺁر!
ء
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ »درﻩ
داوری« ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،هﻤﻪ را

ﻳﻮﺋﻴﻞ
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داوری ﺧﻮاهﻢ آﺮد13 .داﺳﻬﺎ را ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا
ﻣﺤﺼﻮل رﺳﻴﺪﻩ و ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ .اﻧﮕﻮرهﺎی داﺧﻞ
ﭼﺮﺧﺸﺖ را ﺑﺎ ﭘﺎ ﻟﻪ آﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن از ﺷﺮارت اﻳﻦ ﻣﺮدم
ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ«.
14ﻣﺮدم دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ در »درﻩء داوری« ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
زﻳﺮا در ﺁﻧﺠﺎ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودی ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
15ﺁﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻩ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﻩهﺎ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﯽدرﺧﺸﻨﺪ.

ﺑﺮآﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
16ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﻴﻢ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﻣﯽﺁورد .ﺁﺳﻤﺎن و
ء
زﻣﻴﻦ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ و ﻗﻠﻌﻪ
ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد»17 .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﻴﺪ

داﻧﺴﺖ آﻪ ﻣﻦ در آﻮﻩ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺻﻬﻴﻮن ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻢ .اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ از ﺁن ﻣﻦ
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ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ آﻪ دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺳﭙﺎﻩ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪای از ﺁن ﮔﺬر ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد.
»18از آﻮهﻬﺎ ﺷﺮاب ﺗﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ ﭼﻜﻴﺪ و از ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎ
ﺷﻴﺮ ﺟﺎری ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻧﻬﺮهﺎی ﺧﺸﮏ ﻳﻬﻮدا از ﺁب
ﭘﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﻪای ﺧﻮاهﺪ
ﺟﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ درﻩء ﺷﻄﻴﻢ را ﺳﻴﺮاب ﺳﺎزد19 .ﻣﺼﺮ و
ادوم هﺮ دو ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻬﻮدا آﺮدﻧﺪ
از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺠﺎ را
آﺸﺘﻨﺪ.
»20وﻟﯽ ﻳﻬﻮدا و اورﺷﻠﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
21ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﻘﺼﻴﺮ
آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ آﺮدﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻦ در
اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﺎآﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ«.

