ﺻﻔﻨﻴﺎ
ﻻ در ﺣﺪود  625ق.م .اﻳﻦ آﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻮﺷﻴﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺻﻔﻨﻴﺎی ﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺻﻔﻨﻴﺎ ﺑﻮد آﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬهﺒﯽ زد.
ﺻﻔﻨﻴﺎ در اﻳﻦ آﺘﺎب ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻣﯽآﻨﺪ آﻪ ﻳﻬﻮدا و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽآﻨﻨﺪ ﻣﻮرد
داوری و ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ داوری ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻳﻬﻮدا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻣﻮﺁب،
ﻣﺼﺮ و ﺁﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎدﺁور ﻣﯽﺷﻮد آﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻨﻨﺪ و او
را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ داوری و ﻣﺠﺎزات ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﻧﺪ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ آﺘﺎب ،درﺑﺎرﻩء ﺷﻜﻮﻩ و ﻗﺪرت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺪدًا ﺁن را ﻧﺼﻴﺐ اﻳﻦ ﻗﻮم
ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺁﻧﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺠﺎت دهﺪ.

اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﯽ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
1
ﻳﻮﺷﻴﺎ )ﭘﺴﺮ ﺁﻣﻮن( ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻳﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﺻﻔﻨﻴﺎ
داد) .ﺻﻔﻨﻴﺎ ﭘﺴﺮ آﻮﺷﯽ ،آﻮﺷﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﺪﻟﻴﺎ ،ﺟﺪﻟﻴﺎ ﭘﺴﺮ
اﻣﺮﻳﺎ ،و اﻣﺮﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺰﻗﻴﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮد(.

روز داوری ﺧﺪا
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از روی زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻢ آﺮد3 .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت،
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن هﻮا و ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد.
اﻧﺴﺎن ﺷﺮور ﺑﺎ هﻤﻪء ﺑﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
»4ﻳﻬﻮدا و اورﺷﻠﻴﻢ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽآﻨﻢ .ﺁﺛﺎر و ﺑﻘﺎﻳﺎی
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻌﻞ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮم ﺑﻄﻮری آﻪ دﻳﮕﺮ
اﺳﻤﯽ از آﺎهﻨﺎن ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ5 .ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎﻣﻬﺎ ،ﺁﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و
ﻧﻴﺰ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
وﻓﺎداری ﻳﺎد ﻣﯽآﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺖ ﻣﻮﻟﮏ را
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،هﻼک ﺧﻮاهﻢ آﺮد6 .ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ از
ﭘﻴﺮوی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺁﻳﻨﺪ و از ﻣﻦ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ
ﺑﺮد«.
7در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،زﻳﺮا روز داوری
او ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽﺳﺎزد .او دﺷﻤﻨﺎن ﺁﻧﻬﺎ را دﻋﻮت آﺮدﻩ ﺗﺎ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻬﻮدا را ﻏﺎرت آﻨﻨﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

»در ﺁن روز داوری ،رهﺒﺮان و رؤﺳﺎی ﻳﻬﻮدا و ﺗﻤﺎم
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ از رﺳﻮم ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮوی ﻣﯽآﻨﻨﺪ
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد9 .ﺁری ،ﺁﻧﺎﻧﯽ را آﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﻮد ،روﺷﻬﺎی آﺎﻓﺮان را ﺑﻜﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آﺴﺎﻧﯽ
را آﻪ آﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت ﻣﯽآﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را
ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد10 .در ﺁن روز ﺻﺪای
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﻳﺎد از دروازﻩهﺎی اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاهﺪ
رﺳﻴﺪ و ﺻﺪای ﻧﻌﺮﻩء دﺷﻤﻦ از ﺗﭙﻪهﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
»11ای ﺑﺎزارﻳﺎن اورﺷﻠﻴﻢ ،از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺷﻴﻮن
آﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺟﺮان ﺣﺮﻳﺺ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ.
»12در ﺁن روز ،ﺑﺎ ﭼﺮاغ در اورﺷﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ و
آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﻦ آﺎری ﺑﻪ آﺎرﺷﺎن ﻧﺪارم ،ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد13 .اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮاهﻢ داد و ﺧﺎﻧﻪهﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاهﻢ
آﺮد .ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎآﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎآﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،وﻟﯽ
هﺮﮔﺰ ﺷﺮاب ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ«.
14ﺁن روز هﻮﻟﻨﺎک ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺁن روز ﻣﺮدان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮﻳﺴﺖ15 .ﺁن روز ،روزی اﺳﺖ آﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .روز ﺳﺨﺘﯽ و اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ،
روز ﺧﺮاﺑﯽ و وﻳﺮاﻧﯽ ،روز ﺗﺎرﻳﻜﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز
اﺑﺮهﺎ و ﺳﻴﺎهﯽهﺎ! 16ﺷﻴﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﺟﻨﮓ

ﺻﻔﻨﻴﺎ

ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺮهﺎی ﺣﺼﺎردار و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
واژﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺁدم آﻮری آﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻩ ﻣﯽﮔﺮدد ،درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ورزﻳﺪﻩاﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﺧﺎک رﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺘﺎن هﻤﺎﻧﺠﺎ روی
زﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻨﺪﻳﺪ«.
ﺐ ﺧﺪا ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩء ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ
18در ﺁن رو ِز ﻏﻀ ِ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻣﺮگ ﺑﺮهﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ
از ﺁﺗﺶ ﻏﻴﺮت او ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺴﺮﻋﺖ زﻣﻴﻦ
را از وﺟﻮد ﺳﺎآﻨﺎن ﺁن ﭘﺎک ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ای ﻗﻮﻣﯽ آﻪ ﺣﻴﺎ ﻧﺪارﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺁﻳﻴﺪ2 ،ﭘﻴﺶ
 2از ﺁﻧﻜﻪ داوری ﺁﻏﺎز ﮔﺮدد و ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎ
ﭼﻮن آﺎﻩ ﺑﺮ ﺑﺎد رود ،ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮو
رﻳﺰد و روز هﻮﻟﻨﺎک ﻏﻀﺐ او ﻓﺮا رﺳﺪ3 .ای ﺗﻤﺎم
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﯽ آﻪ اﺣﻜﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽﺁورﻳﺪ ،ﺑﺴﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ آﻨﻴﺪ و در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ را از
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد در ﺁن روز هﻼآﺖ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد.

ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﻞ ﻣﺠﺎور اﺳﺮاﺋﻴﻞ
4ﺷﻬﺮهﺎی ﻏﺰﻩ ،اﺷﻘﻠﻮن ،اﺷﺪود و ﻋﻘﺮون ،رﻳﺸﻪآﻦ
و وﻳﺮان ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ5 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽهﺎﻳﯽ
آﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ و در ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻨﻌﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽآﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺷﻤﺎ هﻢ داوری ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ هﻼآﺖ ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از
ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ6 .زﻣﻴﻨﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﺁﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
7ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪء ﻳﻬﻮدا ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را اﺷﻐﺎل
آﺮدﻩ ﮔﻠﻪهﺎی ﺧﻮد را در ﺁﻧﺠﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﭼﺮاﻧﻴﺪ و ﺧﻮد
در ﺧﺎﻧﻪهﺎی اﺷﻘﻠﻮن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮاﺑﻴﺪ؛ زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻳﺎد ﻧﻤﻮدﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎز
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ.
8ﻃﻌﻨﻪهﺎی ﻣﺮدم ﻣﻮﺁب و ﻋﻤﻮن را ﺷﻨﻴﺪﻩام آﻪ ﻗﻮم
ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن
ﻣﯽآﻨﻨﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای
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اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ،ﻣﻮﺁب و
ﻋﻤﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮرﻩ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ از ﺧﺎرهﺎ ،ﮔﻮداﻟﻬﺎی ﻧﻤﮏ و وﻳﺮاﻧﯽ اﺑﺪی
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت
ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد«.
10ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺰد ﻏﺮور ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد ،زﻳﺮا
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل اهﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ،اﻳﺸﺎن را
ﻣﺴﺨﺮﻩ آﺮدﻧﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼهﺎی هﻮﻟﻨﺎآﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
ﺧﻮاهﺪ ﺁورد .او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪاﻳﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ
ﺧﻮاهﺪ آﺸﺎﻧﻴﺪ و ﺁﻧﮕﺎﻩ هﻤﻪء اﻗﻮام در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺧﻮد
او را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
12ای ﺣﺒﺸﯽهﺎ ،ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ او آﺸﺘﻪ ﺧﻮاهﻴﺪ
ﺷﺪ.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻀﺪ ﺁﺷﻮر ﺑﻜﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد
و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺰرگ ﺁن ،ﻧﻴﻨﻮا را وﻳﺮان ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاهﺪ آﺮد14 .ﺁن ﺷﻬﺮ ،ﭼﺮاﮔﺎﻩ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ در ﺁن
ﺟﺎی ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻔﺎﺷﻬﺎ و ﺟﻐﺪهﺎ در ﻣﻴﺎن
وﻳﺮاﻧﻪهﺎﻳﺶ ﻻﻧﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن از ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎی
ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺘﺮوک ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪء ﺧﺎﻧﻪهﺎ
زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و روآﺶ زﻳﺒﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ
آﻪ از ﭼﻮب ﺳﺮو ﺑﻮد ،از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود15 .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ آﻪ ﭼﻨﺎن در اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد!« وﻳﺮان
ﺷﺪﻩ ،ﻻﻧﻪء ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ! هﺮ آﻪ از ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﮕﺬرد ﺳﺮ ﺧﻮد را از ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﺗﻜﺎن ﺧﻮاهﺪ داد.

ﺁﻳﻨﺪﻩء اورﺷﻠﻴﻢ
وای ﺑﺮ اورﺷﻠﻴﻢ ﻧﺠﺲ و ﮔﻨﺎهﻜﺎر ،ﺷﻬﺮ ﻇﻠﻢ
 3و ﺟﻨﺎﻳﺖ! 2ﺷﻬﺮی آﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش
ﻧﻤﯽدهﺪ و اﺻﻼحﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮآﻞ
ﻧﻤﯽآﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
3رهﺒﺮان اورﺷﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮهﺎی ﻏﺮان ،و ﻗﻀﺎت ﺁن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﻬﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪء ﺷﺐ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ﺻﻴﺪ ﺧﻮد
ﭼﻴﺰی را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.

3

4اﻧﺒﻴﺎی ﺁن دروﻏﮕﻮ و ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺎهﻨﺎﻧﺶ
اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪا را
ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
5ﺧﺪا در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر دارد .او ﻋﺎدل و ﺑﺎ
اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و هﺮ ﺑﺎﻣﺪاد اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد و آﻮﺗﺎهﯽ ﻧﻤﯽآﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﺪآﺎران
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری را ﻧﺎﺑﻮد
آﺮدﻩام و اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩام .ﺷﻬﺮهﺎی
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آﻮﭼﻪهﺎﻳﺸﺎن ﭼﻨﺎن وﻳﺮان آﺮدﻩام آﻪ ﺣﺘﯽ
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ هﻢ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ7 .ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤًﺎ
ﻣﺮدم اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮاهﻨﺪ داد و ﺑﻪ
هﺸﺪارهﺎﻳﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﻮ
ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را آﻪ ﻣﻘﺮر آﺮدﻩام ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آﺎرهﺎی ﻓﺎﺳﺪ
ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ«.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺻﺒﺮ آﻨﻴﺪ ،ﺑﺰودی وﻗﺘﺶ
ﻣﯽرﺳﺪ آﻪ ﺑﻀﺪ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺷﺮور ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰم .زﻳﺮا
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن را ﺟﻤﻊ آﻨﻢ و ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮو رﻳﺰم .ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن از ﺁﺗﺶ
ﻏﻴﺮت ﻣﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
»9ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ،زﺑﺎن ﭘﺎک ﺧﻮاهﻢ داد ﺗﺎ
هﻤﻪء ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ.
10ﻗﻮم ﭘﺮاآﻨﺪﻩء ﻣﻦ از ﻣﺎورای رودهﺎی ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎ
هﺪاﻳﺎی ﺧﻮد ﺁﻣﺪﻩ ،ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد11 .ای
ء
ﻗﻮم ﻣﻦ ،در ﺁن زﻣﺎن دﻳﮕﺮ از ﻳﺎﻏﻴﮕﺮﻳﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻦ اﺷﺨﺎص

ﺻﻔﻨﻴﺎ

ﻣﺘﻜﺒﺮ را از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽدارم .در آﻮﻩ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ
ﺗﻜﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ12 .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﻮآﻞ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .ﺁﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻟﻢ ،دروﻏﮕﻮ و ﺣﻘﻪﺑﺎز
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺁراﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد و
هﻴﭽﻜﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪ«.
14ای اورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺮود ﺑﺨﻮان! ای اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدی ﺑﺮﺁور! 15زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻮ را از
ﺗﻮ دور آﺮدﻩ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺳﺖ ،ﭘﺲ
دﻳﮕﺮ ﺑﻼ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪ!
16در ﺁن روز ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮس!
ﻗﻮی ﺑﺎش! 17زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ آﻪ در ﻣﻴﺎن
ﺗﻮﺳﺖ ﻧﺠﺎتدهﻨﺪﻩای ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او از ﺗﻮ راﺿﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،و ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و وﺟﻮد ﺗﻮ
ﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎدی و ﺳﺮور او ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎﻳﯽ آﻪ از ﺣﺴﺮت
ﻋﻴﺪهﺎی ﺧﻮد دارﻳﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﺎر اﻳﻦ
ﻧﻨﮓ را از دوﺷﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ19 .ﺗﻤﺎم آﺴﺎﻧﯽ را
آﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ آﺮدﻩاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد.
اﺷﺨﺎص ﺿﻌﻴﻒ و درﻣﺎﻧﺪﻩء ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﯽ
ﺧﻮاهﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ و راﻧﺪﻩﺷﺪﮔﺎن را آﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ و رﺳﻮا
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ آﺮدﻩ ،ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد20 .ﺑﻠﯽ ،در
ﺁن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻩ ،اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﭘﻴﺶ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ «.اﻳﻦ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﺳﺖ.

