
 

يوئيل
 

 .نويسد ی داشتند، م  سكونت اسرائيلی  در قلمرو جنوب  يهودا آه مردمی  را برا  آتاب  اين يوئيل
   بال هجوم اين.  آند  يهودا را تنبيه خواهد فرستاد تا مردمی وحشتناآی ال خداوند ب آند آه یمی او پيشگوي

 خدا   به  يهودا نسبت  را نابود خواهد آرد، زيرا مردم  مزارع  تمام ملخ.  يهودا خواهد بود  سرزمين  به ملخ
   آن  از رسيدن  پيشتا. گويد ی م سخنی اندازد و از روز داور ی م  آينده بهی  نگاه آتاب. اند وفادار نبوده
 . آنند خداوند بازگشتی  بسو  تا مردم  هست روز، فرصت

 . را خبر دهد  دشمن  سپاه گيرد تا يورش یبكار می  را بطور نماد  ملخ  هجوم يوئيل
 در روز   پطرس  آه استی  بخش  همان اين. شود ی م  يافت  دوم  در فصل  يوئيل  آتاب  بخش مشهورترين
 :آند ی م  قول  نقل آن از  پنطيكاست

 شما خوابها  پيران.  خواهند آرد  شما نبوت  و دختران پسران!   ريخت  خواهم  مردمء  خود را بر همه روح«
 ». شما رؤياها خواهند ديد و جوانان

   مردم  و ماتم محصوالتی نابود
 پسر   يوئيل  خداوند به  از جانب  پيام اين

 :رسيد  فتوئيل
  ساآنانی ا!  بشنويد  اسرائيلء ه سالخورد مردانی ا2

، يا در   عمرتان آيا در تمام!  فرا دهيد  گوش زمين
؟   است  شده واقعی  چيز  هرگز چنين سراسر تاريختان

.  آنيد  نقل فرزندانتانی  را برا ين ا آيندهی در سالها3
ی ها  نسل  به  سينه  به را سينهک  هولنا  داستان اين
 خواهند آمد و  دسته ملخها دسته4.  آنيد تعريفی بعد

 . خواهند خورد  شما را تمام محصول
   هر چه آنيد، چونی ، بيدار شويد و زار مستانی ا5

شتيد از  دا  شراب  و هر چه  شده  خراب انگور بوده
   سرزمين ، تمام از ملخی لشكر بزرگ6!   است  رفته بين

  توان ی نم آنقدر زيادند آه.   است  را پوشانده اسرائيل
 شير تيز   مانند دندان دندانهايشان. آنها را شمرد

   درختان اند و پوست  برده  مرا از بين تاآستان7!  است
 سفيد و آنها رای ها ها و تنه ، شاخه انجير را آنده

 .اند گذاشتهی  باق لخت
   باشد، گريه  مرده  نامزدش آهی  دختر جوان همچون8

 ء  خانه  به بايست ی م آهی  و شراب غله9. نماييدی و زار
   آه آاهنان.   است  رفته  شود، از بين خداوند تقديم
در 10. اند  گرفته  خداوند هستند، ماتم خدمتگزاران

 و انگور و  ، غله ندهنمای باقی ها محصول مزرعه

   و غصه  جا را غم  و همه  رفته  از بين  زيتون روغن
 .  است فرا گرفته

، زاری   آنيد و ای باغبانان ، گريه ای آشاورزان11
   رفته  و جو از ميان  گندم نماييد؛ زيرا محصوالت

 انجير  ، و درختان  انگور خشک شده درختان12.  است
   ديگر نابود شده  درختان تمام، و  و انار، خرما و سيب

 .  است  بر بسته  رخت شادی از انسان.  است
  خدمتگزارانی ا.  بپوشيد  ماتم ، لباس آاهنانی ا13
 آنيد،   گريه  در برابر قربانگاه  شب ، تمام منی خدا
   خدايتانء  خانه  تا به نماندهی  و شراب  ديگر غله چون
  نيد و خبر دهيد آه آ  را اعالم روزه14.  آنيد هديه
 در   قوم  با تمام  همراه  سفيدان ريش.  شوند  جمع مردم
 شوند و آنجا در  خود جمعی  خداوند، خداء خانه

 .  آنند  و ناله حضور او گريه
 نزديک   روز هولناک مجازات وای بر ما، چون15
   فرا رسيده  خدای قادر مطلق نابودی از جانب. شود می
شود  می  ناپديد  در برابر چشمانمان خوراآمان16!  است

   پايان  خدای ما بهء و تمامی شاديها و خوشيها در خانه
انبارها و . شود  می  پوسيده بذر در زمين17. رسد می

.   است  شده ها تلف  در مزرعه غله. اند سيلوها خالی شده
 چراگاهی ندارند سرگردانند و از   چون گاوان18

 .شوند  می  تلف فنداننالند و گوس گرسنگی می
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زيرا گرما و ! فرمای خداوند، ما را ياری ا19
 را   درختان  و تمام چراگاهها را خشكانيدهی خشكسال
ی  برا همی  وحش حيواناتی حت20.   است سوزانيده

ی برای  آب آورند، چون یتو فرياد برمی بسوک آم
 و  شدهک آوهستانها خشی نهرها.  ندارند خوردن

 .اند سوختهی  بكل  آفتابچراگاهها زير
 

 خدای داورک روز وحشتنا
 ! صدا درآوريد  به شيپور خطر را در اورشليم

   من  مقدس آوهی  بر باال آنی بگذاريد صدا
ی  بلرزند، زيرا روز داور  از ترس همه!  شود شنيده

 .شود یمک خداوند نزدي
 و  ، روز ابرهای سياه  روز، روز تاريكی و ظلمت آن2

آوهها را !  لشكر نيرومندی چه.   است  غليظتاريكی
!  چقدر نيرومندند  قوم اين! پوشاند  می  سياهی شب مثل
 نيز   از اين  و پس  نشده  هرگز ديده  از اين  آنها پيش مثل
  زمين. خورند  را می  زمين مانند آتش3!  نخواهد شد ديده

ا  ر  ولی وقتی آن  است  عدن  مانند باغ در برابر ايشان
. شود  می  تبديل  سوخته  بيابان گذارند به  سر می پشت
  آنها شبيه4. ماند  نمی  چيز در برابر آنها سالم هيچ

تماشا آنيد چطور روی آوهها 5. اسبهای تندرو هستند
 از خود در   صدايی آه به! آنند  و خيز می جست
   غرش صدای آنها همچون!  فرا دهيد آورند گوش می

 را   مزرعه  آه ای آتشی استها، و صد عرابه
   به  آه  بزرگی است  سپاه  و قال سوزاند و مانند قيل می

 !رود  می  جنگ ميدان
 از  لرزند و رنگ ی خود م  آنها به  با ديدن مردم6

   حمله  جنگاوران آنها همچون7. پرد ی م رويشان
. روند ی از حصارها باال م آنند، و مانند سربازان یم

   اينكه و بدون8 آنند ی م  حرآت ظم من در صفوف
. روند ی جلو م  به يكديگر باشند مستقيمی برای مانع
  به9. آنها شدی  پيشرو  مانع توان ینمی سالح  باهيچ
روند و  یبرند، از ديوارها باال م ی م  شهر هجوم داخل
 در  زمين10. شوند یها م  وارد خانه  دزد از پنجره مثل

. لرزد ی م آيد و آسمان ی م  حرآت برابر آنها به
ناپديد   ستارگان،   و تار شده ، تيره خورشيد و ماه

 .گردند یم

  اين. آند یمی بلند آنها را رهبری خداوند با صدا11
 او را   فرمان  آه  و نيرومند خداوند است  بزرگ سپاه
آور  وحشتی خداوند روزی روز داور. آورد یبجا م
  آند؟   را تحمل واند آن بت  آه آيست.  استک و هولنا

 
   توبه  به دعوت

   با تمام استی  باق  تا وقت االن«: فرمايد یخداوند م12
   بازگشت منی  بسو  و ماتم  و گريه  خود، با روزه دل
  بزنيد نهک  را چا اگر واقعًا پشيمانيد، دلهايتان13. آنيد
 ». را هايتان لباس

، زيرا او  نماييد بسوی خداوند، خدای خود بازگشت
  آيد، رحمتش  نمی  خشم زود به.   است  و مهربان بخشنده

آسی 14. باشد  شما نمی  مجازات  و راضی به بسيار است
 خود برگردد و آنقدر شما  داند، شايد او از خشم  می چه

 باشيد و   آافی داشته  و شراب  باز غله  دهد آه را برآت
 ! آنيد  خداوند هديه بتوانيد به

  روزه!  صدا درآوريد  شيپور را به  صهيون وهدر آ15
،   آرده  را در يكجا جمع  قومء  آنيد و همه را اعالم

 و   و آودآان پيران. آنيد * آنها را تقديس16
 و  داماد را از خانه.  آنيد  جمع  را هم شيرخوارگان

  آهی آاهنان17.  فرا خوانيد اش  را از حجله عروس
   و قربانگاه  قوم ند در ميان خداوند هست خدمتگزاران

 : ، بگويند  آنند و دعا نموده ، گريه ايستاده
 خود بگذر و نگذار   قوم ما، از تقصيراتی خدای ا«
  آنند، زيرا آنها از آنی  حكمران  بر ايشان پرستان بت

،   آرده  را مسخره  ايشان پرستان نگذار بت. تو هستند
 »؟ شما آجاستی  خدا پس: بگويند

 
   برآتء دهوع

   خود به سرزمينی  خداوند بخاطر آبرو آنگاه18
.  خواهد نمود  خود ترحم ، بر قوم  آمده غيرت

   و شراب شما غلهی  برا من«:  خداوند خواهد گفت19
  ديگر در بين.  تا سير شويد فرستم ی م و روغن

 را   دشمن سربازان20.  نخواهيد شد  مسخره پرستان بت
  اند، از سرزمينتان  آورده شما هجوم بر   از شمال آه

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, کردنيعنی جدا » تقديس«   *
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؛  فرستم ی م  دوردست  نقاط  و آنها را به رانم ی م بيرون
  گردانم ی باز م  و علف آب یبی  سرزمينها  را به ايشان

 و  مردهی  دريا  آنها به نصف. تا در آنجا بميرند
 خواهند   رانده مديترانهی  دريا  به  ديگرشان نصف
  من.  آنها بلند خواهد شدء  الشه تعفنی  بو آنگاه. شد

  اند نابود خواهم  بر سر شما آورده  آنچه آنها را بسبب
 ».آرد

 بعد شادی   به  نباشيد، از اين ها ترسان ای مزرعه21
 باشيد، زيرا خداوند آارهای عجيبی  ، خوشحال نموده

ها نترسيد،  ها و رمه ای گله22.   است برای شما آرده
 باز  درختان. شوند  سبز می ا دوباره چراگاهه چون
 فراوانی   خود را خواهند داد و انجير و انگور بهء ميوه
در ! ، شادی آنيد  اورشليم ای مردم23.  خواهند شد يافت

  زيرا بارانهايی آه!  باشيد خداوند، خدای خود شادمان
بار ديگر .   اوست هايی از عدالت فرستد، نشانه او می

ای پاييزی و در بهار بارانهای بهاری در پاييز بارانه
،   شده  پر از گندم خرمنگاهها دوباره24. خواهند باريد

 لبريز خواهند   و شراب  زيتون چرخشتها از روغن
 .گرديد

 سالهای   محصولی را آه تمام«: فرمايد خداوند می25
 بر ضد  ای آه  و نابود آننده  لشكر بزرگ  ملخها آن قبل

بار 26!  داد  خواهم  شما پس دند، به خور شما فرستادم
، سير خواهيد شد و مرا برای  ديگر غذای آافی خورده

 خواهيد   ستايش ام  داده  برای شما انجام معجزاتی آه
.  ديگر هرگز خوار نخواهيد شد  من آرد و شما ای قوم

   در ميان  من  آه ، شما خواهيد دانست ای اسرائيل27
 و   خداوند، خدای شما هستم  و تنها من باشم شما می

 .ديگر هرگز خوار نخواهيد شد
 

 روز خداوند
   خواهم  مردمء  خود را بر همه ، روح  از آن پس«28

.  خواهند آرد  شما نبوت  و دختران پسران!  ريخت
.  شما رؤياها خواهند ديد  شما خوابها و جوانان پيران

 و   خود را بر غالمان  روح  روزها من در آن29
 .  ريخت  شما نيز خواهم نيزانآ

 و ستونهای دود،  ، آتش  از خون های عجيب عالمت«30
 از فرا  پيش31.   ساخت  ظاهر خواهم  و زمين در آسمان

 تاريک   و هولناک خداوند، آفتاب  روز بزرگ رسيدن
   نام اما هر آه32.  خواهد شد  سرخ  مانند خون و ماه

  همانطور آه.  افت خواهد ي خداوند را بخواند نجات
   سالم ای جان  عده ، در اورشليم  است  داده خداوند وعده

   است ای را برگزيده بدر خواهند برد؛ زيرا خداوند عده
 ». باقی بمانند آه
 

  بيگانهی ها بر قومی داور
  و  وقتی رفاه  زمان در آن«: فرمايد خداوند می

،   بازگردانم  يهودا و اورشليم  را به سعادت
 آرد   خواهم جمع»  داوریء دره« را در   جهان سپاهيان2

   خود، اسرائيل  را بخاطر ميراث و در آنجا ايشان
ها   قوم  مرا در ميان  قوم  نمود، چون  خواهم محاآمه
آنها بر 3.  آردند  مرا تقسيم ، سرزمين  ساخته پراآنده

   و دختران  قمار آردند و پسران  من سر افراد قوم
ای 4.  فروختند ها و شراب  را در ازای فاحشه واننوج

   چه ، و ای شهرهای فلسطين صور و صيدون
 بگيريد؟   انتقام خواهيد از من خواهيد بكنيد؟ آيا می می

   خواهم  شما را مجازات  بالفاصله  آنيد من اگر چنين
 مرا  قيمت های گران  گنجينه  و تمام طال و نقره5. آرد
  مردم6. ايد های خود برده  بتخانه ا به و آنها ر گرفته

 را  ايد و ايشان  يونانيها فروخته  را به يهودا و اورشليم
 آنها   دو باره ولی من7ايد؛   آرده  آواره از سرزمينشان
  گردانم اند باز می  شده  فروخته  آن  به را از نقاطی آه

 و   پسران من8.  آنم  آارهای شما را تالفی میء وهمه
   و ايشان  فروخت  يهودا خواهم  مردم  شما را به راندخت
 دوردستی ساآنند   در نقاط  آه  سبائيان  آنها را به هم

 . گويم  را می  اين  خداوند هستم  آه من.  خواهند فروخت
  بهترين ! خبر دهيد  همه  شويد و به  آماده برای جنگ«9

ود را فرا  خ  سپاهيان  آنيد و تمام  خود را بسيج سربازان
، شمشير   نموده گاوآهنهای خود را ذوب10. خوانيد

   ضعيف مردان.  آنيد  تهيه های خود نيزه بسازيد و از اره
ها،   قومء ای همه11.  آنند  آماده نيز خود را برای جنگ
 ». شويد  جمع بشتابيد و از هر طرف

 ! خود را فرود آر خداوند، جنگاورانی  ا اآنون
 ء دره «  شوند و به قومها جمع«: ايدفرم یخداوند م12

 را  ، همه  در آنجا نشسته  من  بيايند، چون»یداور
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 آنيد، زيرا  داسها را آماده13.  آرد خواهمی داور
  داخلی انگورها.   است  و آماده  رسيده محصول
   مردم  اين  از شرارت  آنيد، چون  را با پا له چرخشت
 ».  است لبريز شده

شوند،  ی م  جمع»ی داورء دره« در  دسته  دسته مردم14
. فرا خواهد رسيدی زيرا در آنجا روز خداوند بزود

ها ديگر  شوند و ستاره یمک  تاري  و ماه آفتاب15
 .درخشند ینم
 

   خداوند بر اسرائيل برآت
 و  آسمان. آورد ی فرياد برم خداوند از اورشليم16

 ء  و قلعه ه پناهگا لرزند؛ اما خداوند همچنان ی م زمين
  خواهيد  آنگاه«17.  خواهد بود  خود اسرائيل قوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، خداوند،  خود صهيون  مقدس  در آوه  من  آه دانست
   من  از آن هميشهی  برا اورشليم.  شما هستمی خدا

   سپاه  ديگر هيچ رسد آه یمی خواهد بود و زمان
 . گذر نخواهد آرد از آنی ا بيگانه

 خواهد چكيد و از بلنديها   تازه از آوهها شراب«18
  يهودا از آبک خشی نهرها. خواهد شدی شير جار

خواهد ی ا  خداوند چشمهء پر خواهند شد و از خانه
مصر و 19.  سازد  را سيراب  شطيمء جوشيد تا دره

 يهودا آردند   سرزمين  به آهی  ظلم  هر دو بسبب ادوم
 آنجا را  گناه ی ب را مردم، زي  خواهند رفت از بين
 .آشتند

.  ابد پايدار خواهند ماند  تا به ولی يهودا و اورشليم«20
 و از تقصير   گرفت  خود را خواهم  قوم  خون  انتقام من21

 در  من.   گذشت  آردند، نخواهم  بر آنها ظلم آسانی آه
 ». شد  خواهم  خود ساآن  با قوم اورشليم

 


