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زمینهتاریخی:

خودکامه و مرفه یهودا مردم
شدهبودند.عنایتخدارابدیهی
دانسـته،خودمحـوروبتپرست
کـرده پیـشه گناهکـاری شـده،
هشـدار آنها به یوئــیل بودنــد.
زندگی شیوه چنین که میدهد
درنهایتداوریخدارابرآنان

نازلخواهدساخت.
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تـا »االن میفرمــاید: »خـداوند
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باروزهوگــریهوماتـمبهسوی
واقعًا اگر کنید. بازگشت من
پشیمانید،دلهایتانراچاکبزنید،
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یوئیل،مردمیهودا
مکانهایمهم:

اورشلیم

شهرفقطبایکبمبنابودمیشودوجهانواردعصر
هستهایمیگردد.یکاتِمشکستهنیروییپدیدمیآورد
مراکزفضایی، است.در نشده دیده نظیرشهرگز که
موشکهابهفضاپرتابمیشوند.کشفیاتیکهقرنهافقط
دررؤیاهایبشرجایداشت،اکنوندرآغازعصرفضا،

دردسترسبشرقرارگرفتهاست.
کوههایآتشفشان،زمینلرزهها،امواجعظیمدریاها،و
گردبادهاهمگینیروییمهارنشدنیتولیدمیکنند.تنها
کاریکهدرمقابلاینبالهایطبیعیازدستبشربرمیآید،فرارازآنهااستوبعد،

بازگشتبهمحلوقوعحادثهوجمعآوریویرانههایباقیمانده.
درپدیدههایطبیعیوتجهیزاتساختبشر،نظارهگرنیرووقدرتیمافوقتصور
میباشیم.اماایننیروهاتوانبههمپاییباقدرتخدایقادرمطلقراندارند.خداوند
متعال،آفریدگارکهکشانهاواتمهاوقوانینطبیعی،برتمامآنچهکههستوآنچه
کهخواهدبود،حاکمیتدارد.چهابلهانهاستکهبدوناوزندگینماییم؛چهاحمقانه
استکهازاوبگریزیموخودراپنهانسازیم؛چهمسخرهاستکهازاونااطاعتی
کنیم.اماماچنینمیکنیم.ازرویدادباغعدنبهاینسو،بشردرپیگریزازحاکمیت
خدابودهاست،گوییخودشخدااستومیتواندسرنوشتخودرارقمزند.خدانیز

مانعسرکشیبشرنشدهاست.اماروزخداوندبهزودیفراخواهدرسید.
یوئیلدربارههمینروزسخنمیگوید،وموضوعکتابشهمیناست.درآنروز،
خداهربیعدالتیوهرنااطاعتیراموردداوریقرارخواهدداد؛همهحسابهاتسویه

شده،هرکجیراستخواهدشد.
آگاهیمادربارهیوئیلبسیاراندکاست؛فقطمیدانیمکهاویکنبیبوده،پسر
فتوئیل.محلزندگیاششایداورشلیمبودهباشد،چراکهمخاطبینشاهالییهودایند
درحکومتجنوبی.اوهرکهبودهباشد،دراینکتاببسیارکوبندهوقاطعسخن
میگوید.پیاماوحاکیازنگرانیوهشداراست،گرچهآکندهازامیدنیزهست.
یوئیلبیانمیداردکهآفریدگارما،آنداورقادرمطلق،رحیمنیزهستومایلاست

هرآنکهراکهبهاوتوکلدارد،موردرحمتخودقراردهد.
بین از را محصول تمام ملخهاحملهکرده، میدهدکهچگونه نخستشرح یوئیل
میبرند.مصیبتیکهازاینمخلوقاتحادثمیشودچیزینیستجزپیشدرآمدیاز
مجازاتقریبالوقوعالهی.ازاینرو،یوئیلمردمراتشویقمیکندتاازگناهانشان
دستکشیده،رویبهسویخداآورند.امادرالبالیاینپیامداوریوتوبه،مهربانی
خدانیزموردتأکیدقرارمیگیرد؛اووعدهمیدهدکهپیروانخودرابرکتدهد.در

واقع،»هرکهنامخداوندرابخواند،نجاتخواهدیافت«)32:2(.
بههنگاممطالعهکتابیوئیل،بهدیدگاهاوازقدرتوقوتخداوداورینهاییاوبر
گناهدقتکنید.تصمیمبگیریدکهازخداپیرویکرده،اورااطاعتنمایید،وفقط

اوراعبادتکنید.
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تقسیمبندیکلی:

1.روزملخها)27:2-1:1(
2.روزخداوند)21:3-28:2(

بالیملخ،تنهاپیشدرآمدیبودبرفرارسیدنروزداوریخداوند.
بهسویخداو بازگشت و توبه برای است ابدی فراخوانی اینیک
برخورداریازبرکاتاو.همانگونهکهاهالییهوداموردداوریقرار
گرفتندومحصوالتشانخوراکملخشد،مانیزاگردرگناهزندگی
کنیمبهرنجوذلتمبتالخواهیمشد.امافیضخداچهاکنونوچهدر

آنروزدردسترسمااست.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

لشکریداوریومجازات همچون خدا مجازات و داوری
و است گریزناپذیر و هولناک ملخها از
گناهکارانرافرومیگیرد.درآنزماننه
گریزی نه آبی، نه و بود خواهد خوراکی
ونهامنیتی.روزیکهمابایددرآنبرای
نزدخداحسابپس اعمالخود زندگیو

بدهیم،بهزودیفراخواهدرسید.

مابایدحسابکارخودرابهخدابازپس
در نه باشیم، مسؤول او مقابل در و دهیم
ما دشمنان. و اقتصاد و طبیعت مقابل
نمیتوانیمبرایابدخدارانادیدهبگیریمو
یانسبتبهاوخطابورزیم.مابایداکنونیا
بهپیاماوگوشبسپاریم،یاکهدرغیراین

صورت،باخشموغضباوروبروشویم.

خداآمادهبودتاتمامیآنانراکهازگناهبخشایش
رویگردانبودندوبهحضوراوبازمیآمدند،
ببخشاید.اومیخواستبارانمحبتشرابر
قومخودبباردوآنهاراچناناحیاکندکهبا

اورابطهایعمیقبرقرارسازند.

نتیجهتوبهوبازگشتبهسویخدا بخشش
است.هیچگاهبرایبرخورداریازبخشایش
خدادیرنیست.اشتیاقوآرزویخدادراین

استکهانسانهابهنزداوبازگردند.

یوئیلنبیوعدهفرارسیدنزمانیرامیدهدوعدهروحالقدس
نازل مردم بر را خود روح باران خدا که
در تازه و جدید سرفصلی این میسازد.
ایماندارانخواهدبود،و پرستشوعبادت
همچنینسرآغازمجازاتیخواهدبودبرآنان

کهاورانمیپذیرند.

خدازماماموررابهدستدارد؛اواستقاضی
عادلوآنکهقادربهاحیاکردنانساناست.
رادر روحالقدسهمانگونهکهمحبتخدا
قلبایمانداراناولیهتأییدمیکرداکنوننیزدر
قلبماگواهیاستبراینمحبت)اعمال2(.
مابایدنسبتبهخداوفادارباشیموتحتقدرت

وهدایتروحالقدسزندگیکنیم.



1ـروزملخها
یوئیلبالیملخهاراپیشگوییمیکند

اینپیامازجانبخداوندبهیوئیلپسرفتوئیلرسید:1
فرا زمینگوش ساكنان ای بشنوید! اسرائیل سالخوردة مردان 2ای
دهید!آیادرتمامعمرتان،یادرسراسرتاریختانهرگزچنینچیزیواقع
شدهاست؟3درسالهایآیندهاینرابرایفرزندانتاننقلكنید.اینداستان
هولناکراسینهبهسینهبهنسلهایبعدیتعریفكنید.4ملخهادستهدسته

خواهندآمدومحصولشماراتمامخواهندخورد.
5ایمستان،بیدارشویدوزاریكنید،چونهرچهانگوربودهخرابشدهو
هرچهشرابداشتیدازبینرفتهاست!6لشكربزرگیازملخ،تمامسرزمین
اسرائیلراپوشاندهاست.آنقدرزیادندكهنمیتوانآنهاراشمرد.دندانهایشان
ماننددندانشیرتیزاست!7تاكستانمراازبینبردهاندوپوستدرختانانجیر

راكنده،شاخههاوتنههایآنهاراسفیدولختباقیگذاشتهاند.
نمایید.9غلهو باشد،گریهوزاری نامزدشمرده 8همچوندخترجوانیكه
شرابیكهمیبایستبهخانةخداوندتقدیمشود،ازبینرفتهاست.كاهنانكه
خدمتگزارانخداوندهستند،ماتمگرفتهاند.10درمزرعههامحصولیباقینمانده،
غلهوانگوروروغنزیتونازبینرفتهوهمهجاراغموغصهفراگرفتهاست.
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1:1یوئیلنبیملتیهودابود،سرزمینیکهبهحکومت
ازمحل اینکتابذکری نیزمعروفاست.در جنوبی
امااحتمااًلطیدورانسلطنت نیامده، بهمیان او زندگی
اگرچه است. میکرده نبوت ق.م.( 796-835( یهوآش
برخیبراساس1:3براینباورندکهاوکتابخودراپس
ازبازگشتیهودیانازتبعیدنوشتهاست،اماآنانکهبه
4:3استنادمیکنند،براینمدعاهستندکهصوروصیدون
وفلسطین،پیشازدورهتبعید،مللمعاصریهودابودهاند
)586ق.م.(،لذااینکتابنمیتوانستهپسازبازگشتاز
تبعیدنوشتهشدهباشد.امادرقیاسباپیامجاودانیکتاب
یوئیل،زماننگارشآنازاهمیتچندانیبرخوردارنیست.
گناهموجبنزولخشموداوریخدااست.امادرعین
حال،عدالتوداوریخدابارحمتوفیضهمراهاست.

3:1خدابهقومخودفرمودهبودکهروایتسرنوشت
خودراسینهبهسینهبهفرزندانشانمنتقلکنندوپیوسته
درخصوصآنچهآموختهبودندباایشانسخنبگویند.
دیگران به میتوانیم که هدایایی بزرگترین از یکـی
درک ایشان تا میباشد خودمان زندگی داستان بدهیم،

کنندکهچهموفقیتهاوچهاشتباهاتیداشتهایم.
4:1بالیملخمیتواندبهاندازههجومیکلشکر،ویرانگر

باشد.ملخهاوقتیبهصورتدستهحرکتمیکنند،تعدادشان
خارجازشمارشمیگردد)6:1(وچندمترباالیزمینپرواز
میکنند،طوریکهآسمانراتیرهوتارمیسازند)2:2(.وقتی
برزمینفرودمیآیند،همهگیاهانرامیخورند)7:1-12(و

همهچیزرابرسرراهخودازمیانمیبرند)9:2(.
بسیاری که شده سبب یوئیل مبسوط توضیحات  4:1
معتقدباشندکهاوبهیکبالیواقعیملخاشارهمیکرده
نظر بیاید. بود قرار یا بود آمده یهودا سرزمین بر که
متداولدیگرایناستکهملخهامظهرسپاهیانمهاجم
دشمناست.نظردرستهرچهباشد،مقصودیوئیلاین
خواهد کیفر گناهانشان بهسبب را قومش خدا که بود
میخواند خداوند« »روز را داوری این یوئیل رسانید.

)ر.ش.توضیحات15:1(.
5:1مردمحساخالقیخودراازدستدادهونسبتبهگناه
بیاعتناشدهبودند.یوئیلآنانرافرامیخواندتاازبیخبری
بیرونآیندوتادیرنشده،گناهانخودراتصدیقکنند،
واالهمهچیز،حتیانگورودرختموکهموجبسرمستی
ایشانبود،ازمیانخواهدرفت.رفاهوآرامشمیتواندمارا
نیزبهخوابغفلتفروبرد.هرگزنبایدبگذاریمکهوفور

نعمتجایگزینیبرایهشیاریروحانیماگردد.



محصوالت زیرا نمایید؛ زاری باغبانان، ای و كنید 11ایكشاورزان،گریه
گندموجوازمیانرفتهاست.12درختانانگورخشکشده،ودرختانانجیر
وانار،خرماوسیب،وتمامدرختاندیگرنابودشدهاست.شادیازانسان

رختبربستهاست.

یوئیلمردمرابهتوبهفرامیخواند
13ایكاهنان،لباسماتمبپوشید.ایخدمتگزارانخدایمن،تمامشبدر
برابرقربانگاهگریهكنید،چوندیگرغلهوشرابینماندهتابهخانةخدایتان
هدیهكنید.14روزهرااعالمكنیدوخبردهیدكهمردمجمعشوند.ریش
سفیدانهمراهباتمامقومدرخانةخداوند،خدایخودجمعشوندوآنجادر

حضوراوگریهونالهكنند.
15وایبرما،چونروزهولناکمجازاتنزدیکمیشود.نابودیازجانب
ناپدید برابرچشمانمان قادرمطلقفرارسیدهاست!16خوراكماندر خدای
میشودوتمامیشادیهاوخوشیهادرخانةخدایمابهپایانمیرسد.17بذر
درزمینپوسیدهمیشود.انبارهاوسیلوهاخالیشدهاند.غلهدرمزرعههاتلف
شدهاست.18گاوانچونچراگاهیندارندسرگردانندوازگرسنگیمینالند

وگوسفندانتلفمیشوند.
19ایخداوند،مارایاریفرما!زیراگرماوخشكسالیچراگاههاراخشكانیده
وتمامدرختانراسوزانیدهاست.20حتیحیواناتوحشیهمبرایكمک
بسویتوفریادبرمیآورند،چونآبیبرایخوردنندارند.نهرهایكوهستانها

خشکشدهوچراگاههازیرآفتاببكلیسوختهاند.
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و خوراک از پرهیز برای بود دورهای روزه  14:1
و گناه، برای اندوه و فروتنی، با خدا به شدن نزدیک
دعایُمِصرانه.درروزگارعهدعتیق،مردماغلبدرزمان
بر تاتوجهخودرامتمرکز مصیبتهاروزهمیگرفتند
را خود واقعی سرسپردگی و قلبی تغییر و سازند خدا
؛ ؛1پادشاهان27:21 داوران26:20 )ر.ش. دهند نشان

عزرا21:8؛یونس4:3و5(.
»روز اصلی متن در مجازات« هولناک »روز  15:1
خداوند«میباشد.اینعبارتدرعهدعتیقودرکتاب
یوئیلزیادبهچشممیخورد)ر.ش.31،11،1:2؛14:3(.
خارقالعاده رویدادی به اشاره همواره آن از هدف
)مانند زمانحالرخدهد اینرویداددر است،خواه
ویرانی )نظیر نزدیک آیندهای در یا ملخها(، بالی
جهان، پایان در یا دشمن(، سپاه شکست یا اورشلیم

بر میان از را شرارت نیروهای تمامی خدا که آنگاه
میدارد.

حتیوقتیمقصودازروزخداوند،رویدادیدرزمانحال
میباشد،بهروزآخرنیزاشارهمیکند.اینرویدادنهایی
درتاریخبشرازدوجنبهبرخورداراست:)1(مکافات
شرارتوگناه،و)2(پاداشنهاییبهایمانداراِنوفادار.
رنجهای از پس اما شد، خواهد چیره راستی و عدالت
امید زمان خداوند نهایی روز .)3-1:14 )زکریا بسیار
است،چراکههمهآنانیکهبهآنروزبرسند،تاابدبا

خداخواهندبود.
که آنانی است. حتمی هالکت خدا بدون  19-15:1
امیدنجاتدرحضورخدا ندارند،بدون باخدا رابطهای
خواهندایستاد.تافرصتباقیاست،بهمحبتورحمت

خداتوسلجویید)32:2(.



یوئیلدرموردداوریقریبالوقوعهشدارمیدهد

شیپورخطررادراورشلیمبهصدادرآورید!بگذاریدصدایآنبر2
روز زیرا بلرزند، ترس از همه شود! شنیده من مقدس كوه باالی

داوریخداوندنزدیکمیشود.
تاریكیغلیظاست. ابرهایسیاهو تاریكیوظلمت،روز 2آنروز،روز
چهلشكرنیرومندی!كوههارامثلسیاهیشبمیپوشاند!اینقومچقدر
نیزدیده این از اینهرگزدیدهنشدهوپس از نیرومندند!مثلآنهاپیش
نخواهدشد!3مانندآتشزمینرامیخورند.زمیندربرابرایشانمانندباغ
تبدیل سوخته بیابان به میگذارند سر پشت را آن وقتی ولی است عدن
میشود.هیچچیزدربرابرآنهاسالمنمیماند.4آنهاشبیهاسبهایتندروهستند.
5تماشاكنیدچطوررویكوههاجستوخیزمیكنند!بهصداییكهازخود
درمیآورندگوشفرادهید!صدایآنهاهمچونغرشعرابهها،وصدای
آتشیاستكهمزرعهرامیسوزاندومانندقیلوقالسپاهبزرگیاستكه

بهمیدانجنگمیرود!
6مردمبادیدنآنهابهخودمیلرزندورنگازرویشانمیپرد.7آنهاهمچون
جنگاورانحملهمیكنند،ومانندسربازانازحصارهاباالمیروند.درصفوف
منظمحركتمیكنند8وبدوناینكهمانعیبراییكدیگرباشندمستقیمبهجلو
میروند.باهیچسالحینمیتوانمانعپیشرویآنهاشد.9بهداخلشهرهجوم

1:2
یول15:1؛31،15،11:2؛
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1:2
یول15:1؛31،15،11:2؛
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ویرانگرحمله آثار توصیف به هنوز یوئیل  1:2بب
نشانمیداد اینهشدار ملخهامیپردازد)ر.ش.25:2(.
اعالممیداشت یوئیل اما بود. نزدیک بسیار بحران که
کهاگرمردمازگناهانشاندستنکشند،بالیملخهافقط

آغازگربحرانیبزرگترمیباشد.

3:2باغعدننخستینکاشانهآدموحوابود)پیدایش8:2(.
اینباغکهبهزیباییشهرهبود،دراینجابرایتوصیف
رفته بهکار ویرانیاش از پیش یهودا سرزمین زیبایی

است.

یوئیل
یوئــیلبهعنـوان
نبــییهـــودااز
835تا796ق.م.

خدمتکرد.

جوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایهمعصر

عتلیا،ملکهشرور،قدرتراطییککودتایخونینبهدستگرفت،اماپسازچند
سالسرنگونشد.یوآشپادشاهشد،اماچونفقطهفتسالداشت،نیازمندهدایت
روحانیزیادیبود.یوآشدرسالهاینخستینخودازخداپیرویکرد،امابعدهااز

اورویگرداند.

بالیملخهابهمنظورتأدیبملتنازلشد.یوئیلمردمرافراخواندتاپیشازوقوع
مجازاتیسختتر،بهسویخدابازگردند.

خداهمهبشررابهسببگناهانشانداوریخواهدکرد،امانسبتبهتوبهکارانرحیم
استوبهآنانرستگاریابدیراهدیهخواهدفرمود.

الیشع)848-797ق.م.(
یونس)793-753ق.م.(



میبرند،ازدیوارهاباالمیروندومثلدزدازپنجرهواردخانههامیشوند.
10زمیندربرابرآنهابهحركتمیآیدوآسمانمیلرزد.خورشیدوماه،تیره

وتارشده،ستارگانناپدیدمیگردند.
11خداوندباصدایبلندآنهارارهبریمیكند.اینسپاهبزرگونیرومند

روزی خداوند داوری روز میآورد. بجا را او فرمان كه است خداوند
وحشتآوروهولناکاست.كیستكهبتواندآنراتحملكند؟

بهسویخداوندبازگردید
12خداوندمیفرماید:»االنتاوقتباقیاستباتمامدلخود،باروزهوگریه

وماتمبسویمنبازگشتكنید.13اگرواقعًاپشیمانید،دلهایتانراچاکبزنید
نهلباسهایتانرا.«

بسویخداوند،خدایخودبازگشتنمایید،زیرااوبخشندهومهرباناست.
زودبهخشمنمیآید،رحمتشبسیاراستوراضیبهمجازاتشمانمیباشد.
14كسیچهمیداند،شایداوازخشمخودبرگرددوآنقدرشمارابركتدهد

كهبازغلهوشرابكافیداشتهباشیدوبتوانیدبهخداوندهدیهكنید!
15دركوهصهیونشیپوررابهصدادرآورید!روزهرااعالمكنیدوهمةقومرا
دریكجاجمعكرده،16آنهاراتقدیسكنید.پیرانوكودكانوشیرخوارگان
خوانید. فرا حجلهاش از را عروس و خانه از را داماد كنید. جمع هم را
17كاهنانیكهخدمتگزارانخداوندهستنددرمیانقوموقربانگاهایستاده،

گریهكنندودعانموده،بگویند:
ایشان بر بتپرستان نگذار و بگذر خود قوم تقصیرات از ما، خدای »ای
حكمرانیكنند،زیراآنهاازآنتوهستند.نگذاربتپرستانایشانرامسخره

كرده،بگویند:پسخدایشماكجاست؟«
خود قوم بر آمده، غیرت به خود سرزمین آبروی بخاطر خداوند 18آنگاه
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12:2و13خدابهقومشفرمودکهتازمانباقیاست،
بهسویاوبازگردند.زمانمیگذشتوهالکتبهزودی
گریبانآنانرامیگرفت.برایمانیززماندرحالگذر
است.ازآنجاکهنمیدانیمزندگیمانکیبهپایانخواهد
رسید،هماکنونتادیرنشده،بایدبهسویخداوندبیاییم.

نگذاریدچیزیمانعبازگشتتانبهسویخداگردد.
13:2چاکزدِنلباساغلبنشانهاندوهیعمیقبود.
اماخداطالبنمایشظاهریتوبهبدوندگرگونیواقعی
ودرونینبود)1سموئیل7:16؛متی1:23-36(.مهماین
استکهحالتقلبیخودرانسبتبهخدااصالحکنید،

نهفقطاعمالظاهریتانرا.

از یوئیل کتاب. در است عطفی نقطه آیه این  18:2
پیشگوییدربارهفروریزیمکافـاتالهیبهپیشگویی
حرکت خدا برکات و بخشایش فروریزی باره در
میکند.امااینبخشایشزمانیواقعخواهدشدکهمردم
از و کنند زندگی خدا خواست طبق که شوند آن بر
امید باشد، توبه بشویند.هرجاکه گناهانخوددست
نـیزخواهـدبود.اینامیددراینبخشازکتابعرضه
شدهاست.اگراینامیدنمیبود،کتابیوئیلفقطپیام
نومیدیراارائهمیداد.اینوعدهبخشایشقطعًامردمرا

تشویقبهتوبهنمود.



ترحمخواهدنمود.19خداوندخواهدگفت:»منبرایشماغلهوشرابو
روغنمیفرستمتاسیرشوید.دیگردربینبتپرستانمسخرهنخواهیدشد.
20سربازاندشمنراكهازشمالبرشماهجومآوردهاند،ازسرزمینتانبیرون
میرانموآنهارابهنقاطدوردستمیفرستم؛ایشانرابهسرزمینهایبیآب
وعلفبازمیگردانمتادرآنجابمیرند.نصفآنهابهدریایمردهونصف
دیگرشانبهدریایمدیترانهراندهخواهندشد.آنگاهبویتعفنالشةآنهابلند
خواهدشد.منآنهارابسببآنچهبرسرشماآوردهاندنابودخواهمكرد.«

21ایمزرعههاترساننباشید،ازاینبهبعدشادینموده،خوشحالباشید،زیرا
خداوندكارهایعجیبیبرایشماكردهاست.22ایگلههاورمههانترسید،
داد راخواهند میوةخود باز چونچراگاههادوبارهسبزمیشوند.درختان
شادی اورشلیم، مردم 23ای شد. خواهند یافت فراوانی به انگور و انجیر و
كنید!درخداوند،خدایخودشادمانباشید!زیرابارانهاییكهاومیفرستد،
بارانهایپاییزیودربهار باردیگردرپاییز نشانههاییازعدالتاوست.
بارانهایبهاریخواهندبارید.24خرمنگاههادوبارهپرازگندمشده،چرخشتها

ازروغنزیتونوشرابلبریزخواهندگردید.
25خداوندمیفرماید:»تماممحصولیراكهسالهایقبلملخهاآنلشكربزرگ

ونابودكنندهایكهبرضدشمافرستادمخوردند،بهشماپسخواهمداد!26بار
دیگرغذایكافیخورده،سیرخواهیدشدومرابرایمعجزاتیكهبرایشما
انجامدادهامستایشخواهیدكردوشماایقوممندیگرهرگزخوارنخواهید
شد.27ایاسرائیل،شماخواهیددانستكهمندرمیانشمامیباشموتنهامن

خداوند،خدایشماهستمودیگرهرگزخوارنخواهیدشد.
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باشادی )1:2( را الهی مکافات از یوئیلترس  21:2
ناشیازدخالتخدا)21:2(مقایسهمیکند.گناهدرروز
خداوندموجبداوریمیشود،وفقطبخشایشالهیاست
گناهتان نکنید، توبه اگر میآورد. بهارمغان شادی که
منتهیبهداوریخواهدشد.بگذاریدخدادرزندگیتان
ووجدخواهید شادی روز، آن در آنگاه کند؛ دخالت

کردوازچیزیهراساننخواهیدبود.
22:2-26خداوعدهندادهکهتمامیپیروانشثروتمند
با مارا باشند.وقتیخداگناهانمانرامیبخشاید،رابطه
خودشاصالحمیکند؛اینامرتضمیننمیکندکهتکتک
ماثروتمندشویم.اماخداوعدهدادهکهعمیقتریننیازهای
دوستدارانخودراتأمینکند؛اینامراگربالفاصلهتحقق

نیابد،درابدیتقطعًاتحققخواهدیافت.

26:2و27اگرقراربودکهیهودیانهیچگاهمصیبتینظیر
بالیملخهاراتجربهنکنند،چگونهمیتوانرویدادهایی
همچوناسارتبابل،بردگیایشاندرزمانیونانیهاو
رومیها،وآزارواذیتهایزمانهیتلرراتوجیهکرد؟
ازچارچوبشانخارج را آیهها این بودکه مراقب باید
بخش در یوئیل پیشگوییهای جزو هنوز اینها نکنیم.
چنین از زمانی فقط اسرائیل مردم میباشند. برکات
مصیبتهابهدورخواهندبودکهکاماًلتوبهبکنند.برکات
خدافقطنصیبکسانیمیشودکهصادقانهوبهطوردائم
اوراپیروینمایند.اماوعدهخداقطعًاایناستکهپس
قومشدیگرهرگزمصیبتهایی نهایی، داوری ازروز
ازایندستراتجربهنخواهندکرد)زکریا9:14-11؛

مکاشفه21(.



2-روزخداوند
خداروحخودرافروخواهدریخت

28»پسازآن،روحخودرابرهمةمردمخواهمریخت!پسرانودخترانشما
نبوتخواهندكرد.پیرانشماخوابهاوجوانانشمارؤیاهاخواهنددید.29در

آنروزهامنروحخودرابرغالمانوكنیزانشمانیزخواهمریخت.
زمین و درآسمان دود، ستونهای و ازخون،آتش 30»عالمتهایعجیب
ظاهرخواهمساخت.31پیشازفرارسیدنروزبزرگوهولناکخداوند،
آفتابتاریکوماهمانندخونسرخخواهدشد.32اماهركهنامخداوندرا
بخواندنجاتخواهدیافت.همانطوركهخداوندوعدهدادهاست،دراورشلیم
عدهایجانسالمبدرخواهندبرد؛زیراخداوندعدهایرابرگزیدهاستكه

باقیبمانند.«

روزخداوندنزدیکاست

خداوندمیفرماید:»درآنزمانوقتیرفاهوسعادترابهیهوداو3
اورشلیمبازگردانم،2سپاهیانجهانرادر»درةداوری«جمعخواهم
كردودرآنجاایشانرابخاطرمیراثخود،اسرائیلمحاكمهخواهمنمود،
چونقوممرادرمیانقومهاپراكندهساخته،سرزمینمراتقسیمكردند.3آنها
برسرافرادقوممنقماركردندوپسرانودختراننوجوانرادرازایفاحشهها
وشرابفروختند.4ایصوروصیدون،وایشهرهایفلسطینچهمیخواهید
بكنید؟آیامیخواهیدازمنانتقامبگیرید؟اگرچنینكنیدمنبالفاصلهشما
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28:2-32پطرسرسولدرروزپنطیکاستاینبخش 
نقلقولکرد)اعمال16:2-21(؛ریزشروحالقدس را
رخ پنطیکاست روز در کـرد، پیشگـویی یوئــیل که
داد.حزقیـالنیزدربــارهافاضهروحالقدسسخنگفت
)حزقیال28:39و29(کهبهباوربعضی،پسازبازگشت
مسیحتحققخواهدیافت.روحخداهماکنوندراختیار

تمامکسانیاستکهخداوندرابخوانند)32:2(.
دارند. پیوند یکدیگر به رحمت و داوری  31:2و32
یوئیلگفتهبودکهاگرمردمتوبهکنند،خداوندایشانرا
ازداوریخواهدرهانید)12:2-14(.بنابراین،درکشاکش
اینداوریوفاجعه،بعضیرهاییخواهندیافت.قصدخدا
نهنابودی،بلکهشفادادناست.اماالزماستکهنجات
ناتوبهکارانهالک همراه واال بپذیریم، را او رهایی و

خواهیمشد.
1:3و2عبارت»درآنزمان«بهزمانیاشارهداردکه
آنانیکهخداوندرامیخوانند،نجاتمییابند)32:2(.خدا
نهفقطنیازهایایماندارانراتأمینکرده،ایشانرامورد

برکتقرارخواهدداد،بلکهایشانرابانابودیشرارت
نیزبرکتخواهدداد؛اوبههررنجودردیپایانخواهد
صورت زمان آن در هم پیشگویی این تحقق بخشید.
خواهدپذیرفت،همدرطولتاریخ،وهمدرروزآخر.
تحققآندرآنروزگارمیتواندمربوطشودبهپیروزی
یهوشافاطپادشاهبردشمنانش،ازجملهبرموآبوعّمون
)2تواریخ20(.تحققتدریجیآندرطولتاریخ،میتواند
اشارهداشتهباشدبهآسودگییهودیانپسازبازگشتشان
ازاسارتبابل.تحققنهاییآندرزمانجنگعظیمی
بر ازحکومتمسیح صورتخواهدپذیرفتکهپیش

زمیندرگیرخواهدشد)مکاشفه9-7:20(.
فنیقیه در بودند مهمی شهرهای صیدون و صور  4:3
در واقع بود سرزمینی فلسطین اسرائیل؛ شمال در واقع
بههنگام کوچک سرزمین دو این یهودا. غربی جنوب
میتوانستند چون کردند شادی اسرائیل و یهودا سقوط
ازتجارتفزایندهمنطقهنفعببرند.خداایشانرابهسبب

نگرشنادرستشانموردداوریقرارخواهدداد.



رامجازاتخواهمكرد.5طالونقرهوتمامگنجینههایگرانقیمتمراگرفته
یونانیها به بتخانههایخودبردهاید.6مردمیهوداواورشلیمرا به وآنهارا
فروختهایدوایشانراازسرزمینشانآوارهكردهاید؛7ولیمندوبارهآنهارا
ازنقاطیكهبهآنفروختهشدهاندبازمیگردانموهمةكارهایشماراتالفی
میكنم.8منپسرانودخترانشمارابهمردمیهوداخواهمفروختوایشان
همآنهارابهسبائیانكهدرنقاطدوردستیساكنندخواهندفروخت.منكه

خداوندهستماینرامیگویم.
را خود سربازان بهترین دهید! خبر همه به و شوید آماده جنگ 9»برای
بسیجكنیدوتمامسپاهیانخودرافراخوانید.10گاوآهنهایخودراذوب
نموده،شمشیربسازیدوازارههایخودنیزهتهیهكنید.مردانضعیفنیز
خودرابرایجنگآمادهكنند.11ایهمةقومها،بشتابیدوازهرطرفجمع

شوید.«
اكنونایخداوند،جنگاورانخودرافرودآر!

12خداوندمیفرماید:»قومهاجمعشوندوبه»درةداوری«بیایند،چونمندر

آنجانشسته،همهراداوریخواهمكرد.13داسهاراآمادهكنید،زیرامحصول
از لهكنید،چون پا با را انگورهایداخلچرخشت رسیدهوآمادهاست.

شرارتاینمردملبریزشدهاست.«
14مردمدستهدستهدر»درةداوری«جمعمیشوند،زیرادرآنجاروزخداوند
دیگر ستارهها و میشوند تاریک ماه و 15آفتاب رسید. فراخواهد بزودی

نمیدرخشند.
16خداوندازاورشلیمفریادبرمیآورد.آسمانوزمینمیلرزند؛اماخداوند

همچنانپناهگاهوقلعةقومخوداسرائیلخواهدبود.17»آنگاهخواهیددانست
كهمندركوهمقدسخودصهیون،خداوند،خدایشماهستم.اورشلیمبرای
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6:3برخیمعتقدندکهاینآیهحاکیازآناستکه 
که زمانی میکرد، زندگی بابل اسارت از پس یوئیل
فرهنگیونانیروبهشکوفاییگذاردهبود.اماکشفیات
باستانشناسینشاندادهاندکهیونانیهاازحدود800ق.م.

بافنیقیهروابطبازرگانیداشتند.
8:3سبائیاناهالیسبابودند،سرزمینیواقعدرجنوب
غربیعربستان.یکقرنپیشازاین،یکیازملکههای

سبابهدیدارسلیمانآمدهبود)1پادشاه13-1:10(.
14:3یوئیلتوصیفمیکندکهچگونهمردمدستهدسته
دردرهداوریانتظارمیکشند.میلیاردهاانسانتاکنون
برزمینزیستهاندوهریکازآنان،چهمردگانوچه
زندگانوچهآنانیکهبایدزادهشوند،داوریخواهند

شد.بهاطرافخودنگاهکنید.دوستانخودرابنگرید،
ایشان آیا میکنید. زندگی و ایشانکار با آنهاکه به
بخشایشالهیرادریافتداشتهاند؟آیادرموردعواقب
گناههشداریشنیدهاند؟اگرجدیِتداورینهاییخدارا
امیدبخش درککنیم،یقینًامایلخواهیمبودکههدیه

خدارابهایشانبرسانیم.
17:3حرفآخرراخداخواهدزد؛حاکمیتغاییاو
درآخرزمانآشکارخواهدشد.مانمیتوانیمپیشبینی
کنیمکهپایانجهانکیفراخواهدرسید،امامیتوانیم
یقینداشتهباشیمکهاوبررویدادهایجهاناحاطهدارد.
تاریخجهان،ونیززندگیما،همهدردستهایخدااست.
پسچهبهترکهاینواقعیتراهماینکبپذیریمتابعدًا.



همیشهازآنمنخواهدبودوزمانیمیرسدكهدیگرهیچسپاهبیگانهایاز
آنگذرنخواهدكرد.

بلندیهاشیرجاریخواهدشد. 18»ازكوههاشرابتازهخواهدچكیدواز
نهرهایخشکیهوداازآبپرخواهندشدوازخانةخداوندچشمهایخواهد
جوشیدتادرةشطیمراسیرابسازد.19مصروادومهردوبسببظلمیكه
را آنجا بیگناه مردم زیرا رفت، خواهند بین از كردند یهودا سرزمین به

كشتند.
20»ولییهوداواورشلیمتابهابدپایدارخواهندماند.21منانتقامخونقومخود
راخواهمگرفتوازتقصیركسانیكهبرآنهاظلمكردند،نخواهمگذشت.

مندراورشلیمباقومخودساكنخواهمشد.«
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بسیار  است تصویری احیاشده سرزمین تصویر  18:3
زیبا،شبیهبهباغعدن.آبحیاتبخشیکهازخانهخدا
خدا ازحضور که است برکاتی بیانگر میشود، جاری
حاصلمیگردد.آنانکهبهخداتوسلمیجویند،تابهابد
ثمربخشخواهندبود)همچنینر.ش.حزقیال1:47-12؛

مکاشفه2-1:22(.
اسرائیل دشمنان سرسختترین از ادوم و مصر  19:3
قوم با که هستند ملتهایی تمامی مظهر آنها بودند.
نابودیآنها،همچنین خدادشمناند.وعدهخدامبنیبر
از روزی شرارت تمامی اینکه مورد در است وعدهای

جهانبرچیدهخواهدشد.
20:3و21کلمهاسرائیلدراینجابرایاشارهبهتمامی
قومخـدابهکـاررفـتهاست،یعنیهرآنکسکهنـام

قطعًانصیب پیروزیوآرامش باشد. راخوانده خداوند
آنانیخواهدشدکهبهخداتوکلمیکنند)32:2(.

21:3کتابیوئیلباپیشگویینابودیسرزمیناسرائیل
آغاز،وباپیشگوییاحیایآنبهپایانمیرسد.درآغاز
کتاب،اوبرضرورتتوبهتأکیدکردودرپایان،بروعده
بخشایشیکهناشیازتوبهاست.یوئیلمیکوشیدمردم
رامتقاعدکندکهازخوابغفلتبیرونآیند)5:1(،از
بیتفاوتیخارجشوند،ومتوجهخطِردوریازخداباشند.
پیاماوبرایماایناستکههنوزوقتباقیاست؛هرکه
نامخداوندرابخواند،نجاتخواهدیافت)32،14-12:2(.
آنانکهچنینکنند،ازبرکاتیکهدرپیشگویییوئیل
بازگشت به حاضر که آنان برد؛ خواهند بهره آمده،

بهسویخدانیستند،باهالکتروبروخواهندشد.


