
عاموس
نبیمیشود
760ق.م.

هوشع
نبیمیشود
753ق.م.

میکاه
نبیمیشود
742ق.م.

اشعیا
نبیمیشود
740ق.م.

آحازپادشاِه
یهودامیشود

735ق.م.

هوشعپادشاه
اسرائیلمیشود

732ق.م.

اسرائیلبهدست
آشوریهامیافتد

722ق.م.

حزقیاپادشاه
یهودامیشود

715ق.م.

اشعــیا

آمارحیاتی:
هدف:

باز برای یهودا قوم از دعوت
گشتنبهسویخداوبیاننجات

خداازطریقمسیحموعود
نویسنده:

اشعیاینبی،پسرآموص
تاریخنگارش:

وقایعفصلهای1تا39درزمان
بنابراین داد، رخ اشعیا خدمت
احتمااًلدرحدودسال700ق.م.
فصلهای اما، است. شده نوشته
40تا66دراواخرحیاتاویعنی
تقریبًا681ق.م.نوشتهشدهاست.

محلرویدادها:
سخن اورشلیم در عمدتًا اشعیا

میگویدومینویسد
آیهکلیدی:

»برایگناهانمابودکهاومجروح
شدوبرایشرارتمابودکهاو
رازدند.اوتنبیهشدتاماسالمتی
کاملداشتهباشیم.اززخمهایاو

ماشفایافتیم!«)5:53(.
شخصیتهایمهم:

و شاریاشوب پسرش دو اشعیا،
مهیرشاللحاشبز
جنبههایخاص:

است نثر شامل هم اشعیا کتاب
همنظم،وهمازتشخصاستفاده
دادن نسبت )یعنی میکند
موجودات به انسانی خصوصیات
همچنین، بیجان(. اشیاء یا الهی
این پیشگوییهای از بسیاری
کتاببهگونهایاستکهبهطور
همزمان،همبهوقایعقریبالوقوع
اشارهداردوهمبهوقایعیکهدر

آیندهدوررخخواهدداد.

اوبهآرامیبرخاست؛جمعیتسکوتکردند.کسانی
کهعقببودند،درتالشبرایشنیدنبهجلوخمشدند.
فضایمتشنجیحاکمبود.اولببهسخنگشود؛سخنان
تیزرو تیرهای مانند بود، شده انتخاب دقت به که او
بزرگ مرد این بههدفخورد. و آمد در بهحرکت
کهسخنگویخدابود،هشدارمیدادومحکوممیکرد.
جمعیتناآرامشدند؛افرادجایخودراعوضمیکردند،
مشتخودرامیفشردند،وپچپچمیکردند.بعضیکهبا
پیغاماوموافقبودند،سرهایخودرابهعالمتتأییدتکانمیدادندوبهآرامیاشک
میریختند.امااکثریتخشمگینبودند،وشروعکردندبهتوهینوتهدید.زندگی

انبیاچنینبود.
کاهنان، و انبیا آمد. وجود به داور، آخرین سموئیل، زمان در نبوت »منصِب«
نمایندههایخاصخدابودند.وظیفهانبیااینبودکهازجانبخداسخنبگویندو
مردمورهبرانرابافرامینووعدههایخدارودرروکند.بهخاطرهمینرودررویی
وتمایلدائمیمردمبهنااطاعتیازخدا،انبیایحقیقیمعمواًلزیادمحبوبنبودند.با
آنکهاغلببهپیغامآنهابیتوجهیمیشد،ایشانوفادارانهوباقدرتحقیقترااعالم

میکردند.
کتاباشعیانخستینکتابازکتبانبیادرکتابمقدساست؛اشعیامعمواًلبزرگترین
نبیمحسوبمیشود.اودرخانوادهایاشرافیبزرگشدوبازنیکهاونیزنبیبود،
انبیا،پس بیشتر مانند اما بود. اودرآغازخدمتشموردعالقهمردم ازدواجکرد.
ازمدتیازمحبوبیتافتادچونشنیدنپیغامهایشخوشایندنبود.اومردمرادعوت
میکردتااززندگیگناهآلودخوددستبکشند،ونیزدربارهداوریومجازاتخدا
بهآنهاهشدارمیداد.اشعیاپیشازآنکهدرزمانسلطنتمنسیاعدامشود)بنابه
روایت(،بهمدت60سالفعاالنهخدمتکرد.اشعیابهعنوانفرستادهمخصوصخدا
براییهودا،درزمانسلطنتچندتنازپادشاهاننبوتکرد،وبسیاریازپیغامهایاو
درکتاباوثبتشدهاست:عزیاویوتام،فصلهای1تا6؛آحاز،فصلهای7تا14؛

وحزقیا،فصلهای15تا39.
نیمهاولکتاباشعیا)فصلهای1تا39(شاملانتقادهاوگفتارهاینیشداراستکه
ازطریقآنها،اویهوداواسرائیلواقوامهمسایهرابهتوبهازگناهانفرامیخواند.اما
27فصلآخر)فصلهای40تا66(پراستازتسلیوامیدکهبهوسیلهآنها،ازوعده

خدامبنیبردادنبرکاتازطریقمسیحایموعودپردهبرمیدارد.
وقتیکتاباشعیارامیخوانید،اینمردقویوشجاعرادرحالیمجسمکنیدکه
برایزندگیخودتان او پیغام به اعالممیکند؛همچنین را بدونترسکالمخدا
از خدا کفاره به  سپس شوید. احیا و کنید، توبه گردید، باز دهید: فرا گوش
هم باز و است، آمده شما نجاتدهنده نمایید. شادی و کنید اعتماد مسیح طریق

خواهدآمد!



سنحاریباورشلیم
رامحاصرهمیکند

701ق.م.

منسیپادشاه
یهودامیشود

697ق.م.

خدمتاشعیا
پایانمیپذیرد

681ق.م.

یوشیاپادشاه
یهودامیشود

640ق.م.

تقسیمبندیکلی:

الف-پیغامداوری)1:1تا39:8(
1ـگناهاناسرائیلویهودا
2ـمجازاتاقوامبتپرست
3ـهدفخداازمجازات

4ـامیدهایواقعیودروغیناورشلیم
5ـوقایعمربوطبهسلطنتحزقیا

39فصلدرنیمهنخسِتکتاباشعیابهطورکلیحاویپیغامداوریبر
گناهاست.اشعیاپیغامداورییهودا،اسرائیل،واقوامبتپرستهمسایه
رااعالممیدارد.مردمیهوداظاهردینداریداشتند،امادردلفاسدبودند.
بهمردمبرایدرک باکمک اینبودکه اشعیا ازهشدارهای هدف
صفاتخداوپیغاماو،پاکشوند.باوجوداین،آنهاهشدارهایمکرر
اشعیارانادیدهگرفتند.مادیگرنبایداشتباهآنهاراتکرارکنیم،بلکهباید

بهنداینبوتگوشفرادهیم.

ب-سخنانتسلیبخش)40:1تا66:24(
1ـرهاییاسرائیلازاسارت

2ـرهانندهآینده
3ـپادشاهیآینده

27فصلدرنیمهدومکتاباشعیابهطورکلیپیغامآمرزش،تسلی،و
امیدرامیدهد،اینپیغامامیدبهآمدنمسیحموعودارتباطدارد.اشعیا
بیشازهرنبیدیگریدرعهدعتیقدربارهآمدنمسیحموعودسخن
میگوید.اومسیحموعودرا،همبهعنوانخدمتگزاررنجدیدهتوصیف
بود قرار اینحقیقتکهمسیحموعود میکندوهمخداوندحاکم.
همخدمتگزاررنجدیدهباشدوهمخداوندحاکم،تازمانعهدجدید
بهروشنیقابلدرکنبود.خدابراساسکاریکهعیسیمسیحانجام
داده،بخششرابهرایگانبههمهکسانیعطامیکندکهباایمانبهاو
متوسلمیشوند.اینپیغامتسلیخدابهمااستزیراکسانیکهآنرا

میپذیرند،آرامشورابطهدوستیابدیبااومییابند.



1644 اشعیا

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

خودتقدس مخلوقات تمامی از برتر بسیار خدا
مقابل نقطه در او اخالقی کماِل میباشد.
مردمواقوامشریرقراردارد.خدادرتمام
نیاتواعمالخود،کاملوعاریازگناه
است،ازاینرواوبرقدرت،داوری،محبت،
طبیعِت دارد. کامل تسلط خود رحمت و

مقدساومالکاخالقیاتمااست.

ازآنجاکهخداعاریازگناهاست،تنهااو
میتواندگناهانمانراببخشاید.تنهااواست
کهقدرتوکاملیِتاخالقیرادارااست.
ماهرگزنبایدطوریباخدارفتارکنیمکه
گوییشخصیتیمعمولیوعادیاست.تنها

اوسزاوارعشقومحبتمااست.

ازآنجاکهخدامقدساست،ازقومشتوقعمجازات
داردکهباعدلوانصافبادیگرانرفتار
کنند.اووعدهدادکهاسرائیل،یهودا،وسایر
که بتپرستیشان و فساد بهخاطر را اقوام
ازبیایمانیشانناشیمیشود،مجازاتکند.
ایمانحقیقیبهغرورملیومراسِممذهبی

توخالیتبدیلشدهبود.

بهفرامین اتکاکنیمو بهخدا بایدفقط ما
ازعدالتدست باید نه ما نماییم. اوعمل
بکشیمونهتسلیمخودخواهیشویم.اگردل
خودرابهرویپیغاماوسختکنیم،قطعًا

مجازاتخواهیمشد.

ازآنجاکهمجازاتخدانزدیکاست،نیازنجات
بهیکنجاتدهندهداریم.هیچانسانیوهیچ
قومیبدونکمکخدانمیتواندنجاتیابد.
قربانیکاملمسیحبرایگناهانمادراشعیا
پیشگوییوتوصیفشدهاست.تماِمکسانی
کهبهخداتوکلدارند،میتوانندازگناهاِن

خودآزادشوندوبهسویاوبازگردند.

مسیحمردتاماراازگناهانماننجاتدهد.
است اوحاضر داریم. نیاز او بهکمک ما
دست خود گناهاِن از که را کسانی همه
میکشندوبهسویاومیروند،نجاتبخشد.

نجاتفقطازخدااست.

خدامسیحموعودراخواهدفرستادتاقومشمسیحموعود
وفاداری و صلح پادشاه او دهد. نجات را
خواهدبودکهباعدالتسلطنتمیکند.او
مانندخداوندیحاکمخواهدآمد،اماچون
خدمتگزارعملخواهدکردتاآنحدکه

مردتاگناهانمارابردارد.

بر نه باشد، موعود مسیح به باید ما اتکای
خودمانیابرقدرتیدیگر.امیدیبرایما
وجودنداردمگراینکهبهاوایمانبیاوریم.
کاماًلبهخدااتکاکنیدواجازهدهیدبهعنوان
خداونِدحاکم،برزندگیشماحکومتکند.

خدابرایپادشاهیآیندهخودوعدهتسلیامید
ورهاییواحیارادادهاست.مسیحموعود
وفادارش پیروان بر زمان از دوره این در
سلطنتخواهدکرد.امیدهستچونمسیح

میآید.

ازآنجاکهرحموشفقتبرایکسانیکه
نفسی میتوانیم دارد، وجود میکنند توبه
تازهکنیم.هرچقدرهمکهموقعیتفعلیما
ناامیدکنندهباشدیاهرقدرکهدنیابدباشد،
بایدهمچنانبرایخداقومیوفادارباشیمکه

بهبازگشتاوامیددارند.



الف-پیغامداوری)1:1تا39:8(
اشعیاکتابراباآوردنپیغامیدربارهداوریالهی،همبرایاسرائیلوهمبراییهودا،
آغازمیکند.باآنکهپیشرویآشوریهامشکلیبراییهودابهوجودمیآورد،خدااز
طریقاشعیا،نابودیآشوروسایراقوامشروِرهمسایهراپیشگوییمیکند.اینقسمت
بابهتأخیرافتادنتجاوزآشوریهابهپایانمیرسدونقشهآشکارخداووعدههایاورا

برایقومدراینمقطعزمانینشانمیدهد.

1ـگناهاناسرائیلویهودا
پیغامبهمردمیاغی

پیامهاییاستكهخدادردورانسلطنتعزیاو1 اینكتابشامل
یوتاموآحازوحزقیا،پادشاهانسرزمینیهودا،درعالمرؤیابهاشعیا

پسرآموصداد.اینپیامهادربارةیهوداوپایتختآناورشلیماست.
2ایآسمانوزمین،بهآنچهخداوندمیفرمایدگوشكنید:»فرزندانیكه
بزرگكردهامبرضدمنبرخاستهاند.3گاومالکخودراواالغصاحبخویش

رامیشناسد،اماقوماسرائیلشعورنداردوخدایخودرانمیشناسد.«
4وایبرشماقومگناهكاركهپشتتانزیربارگناهانتانخمشدهاست.وای
برشمامردمشروروفاسدكهازخداوندمقدسبنیاسرائیلروگرداندهواو
راترکگفتهاید.5چراازگناهانخوددستبرنمیدارید؟آیابهاندازةكافی
مجازاتنشدهاید؟ایاسرائیل،فكرودلتتمامبیماراست.6ازسرتاپامجروح
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1:1اشعیادرزمانینبوتمیکردکهحکومتمتحدقوم 
اسرائیلبهدوحکومتاسرائیلدرشمال،ویهودادرجنوب
شدیدًا اسرائیل، یعنی شمالی، حکومت بود. شده تجزیه
علیهخداگناهمیکرد،ویهودانیزدرهمانمسیرگامبر
میداشت؛گناهانایشانعبارتبودازانحرافازعدالت،
ظلمبهفقرا،روبرگرداندنازخداوتوسلبهبتها،وطلبیدن
کمکنظامیازاقوامبتپرستبهجایکمکخواستناز
خدا.اشعیادروهلهاولبراییهودانبوتمیکرد،اماپیغام
اوبرایاسرائیلنیزصادقبود.درواقع،اشعیاتانابودیو
اسارتحکومتشمالیدرسال722ق.م.زیست.بنابراین،

اوخدمتخودرابااعالمهشدارآغازکرد.
1:2اشعیارؤیاییداشتومیدانستخداازاومیخواهد
کهچهپیغامیرابهمردماعالمکند؛اوپذیرایپیغامخدا
ازنظرروانیواخالقیوروحانیهمانبود بود؛اشعیا
کهخدامیخواست.بنابراین،روحالقدساورابهطریقی
هدایتمیکردکهدقیقًافکرخدارابهمردمبرساند.اگر
ماآمادهشنیدنازخداباشیم،پیغاماوراازطریقکالمش

وایماندارانوروحالقدسخواهیمشنید.

امر این و میکردند گناه بسیار یهودا مردم  1:4-2
برایشانبههیچوجهمهمنبود.خدابهواسطهاشعیاآنهارا
متهمکردزیرااورافراموشکردهبودندوعهدخودرابا
اوزیرپاگذاشتهبودند)تثنیه28(.آنهابازیرپاگذاشتن
خود بر را او داوری نزول موجبات خدا، با خود عهد
اما بود، راکامیابساخته ایشان فراهممیآوردند.خدا
آنهابهاوخدمتنمیکردند؛اوبهایشانهشدارمیداد،
اماآنهااعتناییبهآننمیکردند؛اکنوناومیرفتتا

آتشداوریخودرابرایشاننازلسازد.
ادامه کردن گناه به یهودا مردم که زمانی تا  1:9-4
میدادند،خودراازکمکخدامحرومومنزویمیساختند.
و تنهایی احساس که شده موجب گناه وقت هیچ آیا
جداییازخداکنید؟بهخاطرداشتهباشیدکهخداشمارا
ترکنمیکند؛اینگناهانشمااستکهبینشماوخدا
فاصلهبهوجودمیآورد.یگانهراِهچارهقطعیبرایایننوع
تنهایی،احیایرابطهایهدفمندباخداازطریقاعترافبه
گناهان،اطاعتازاحکامش،ومشارکتمرتببااواست
)ر.ش.بهمزمور13:140؛اشعیا16:1-19؛1یوحنا9:1(.



ومضروبهستی؛جایسالمدربدنتنماندهاست.زخمهایتبازماندهو
عفونیشده،كسیآنهارابخیهنزدهومرهمنمالیدهاست.

7ایقوماسرائیل،سرزمینتانویرانگشتهوشهرهایتانبهآتشكشیدهشده
است.بیگانگانهرچهراكهمیبینند،دربرابرچشمانتانبهغارتمیبرندو
نابودمیكنند.8اورشلیمهمچونكلبهایدرمزرعهومانندسایبانیدرجالیز،

بیدفاعوتنهاماندهاست.
9اگرخداوندقادرمتعالبهدادقوممانمیرسیداینعدةكمنیزازماباقی

نمیماندواورشلیممثلشهرهایسدوموعمورهبكلیازبینمیرفت.
10ایحاكمانوایمردماورشلیمكهچوناهالیسدوموعمورهفاسدهستید،
بهكالمخداوندگوشدهید.11اومیفرماید:»ازقربانیهایشمابیزارم.دیگر
آنهارابهحضورمننیاورید.قوچهایفربةشمارانمیخواهم.دیگرمایل
نیستمخونگاوهاوبرههاوبزغالههاراببینم.12چهكسیازشماخواستهكه
وقتیبهحضورمنمیآییداینقربانیهاراباخودبیاورید؟چهكسیبهشما
اجازهدادهكهاینچنینآستانخانةمراپایمالكنید؟13دیگراینهدایای
اجتماعات از نفرتدارمو ازبخوریكهمیسوزانید نیاورید.من را باطل
بیزارم. میآورید بجا َسَبت روز در و ماه اول در كه مراسمی و مذهبی
نمیتوانمایناجتماعاتگناهآلودراتحملكنم.14ازهمةآنهامتنفرموتحمل
دیدنهیچكدامراندارم.15هرگاهدستهایتانرابسویآسماندرازكنید،روی
نخواهم اجابت بسیاركنید، ازشمابرخواهمگرداندوچوندعای خودرا

نمود؛زیرادستهایشمابهخونآلودهاست.

1:7
الو33:26
ار6:44

1:7
الو33:26
ار6:44

1:9
اش20:10-22؛16،11:11

روم29:9

1:9
اش20:10-22؛16،11:11

روم29:9
1:10

حز46:16
1:10

حز46:16
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مال10:1

1:11
ار20:6
مال10:1
1:12
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ار9:7و10

1:12
1توا31:23
ار9:7و10

1:15
اش2:59
میکا4:3

1:15
اش2:59
میکا4:3
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1:7آیااینویرانیدرهمانموقعاتفاقافتاد؟درطول 
این گرفت. قرار حمله مورد بارها یهودا اشعیا، حیات
آیهمیتوانستتصویریباشدازنتایجاینتجاوزاتیا
پیشگوییایباشدازتجاوزآتیآشوریهابهاسرائیل.به
احتمالزیاد،اینآیهبهتجاوزآتیبابلبهیهودادرسال

586ق.م.اشارهداشت.
بهخاطر خدا که بود شهری دو عموره و سدوم  1:9
گناهانعظیمشان،نابودشانساخت)پیدایش25-1:19(.
درجاهایدیگرکتابمقدسهمازایندوشهربهعنوان
مظهرداوریخداعلیهگناهنامبردهشدهاست)ارمیا40:50؛

حزقیال46:16-63؛متی23:11و24؛یهودا7:1(.
1:10مردمیهودابرایشنیدنپیامخدامیبایستگوِش
درک را خدا پیغام نمیتوانیم وقتی باشند. داشته شنوا
کنیم،شایدبهدقتبهآنگوشنمیدهیمیاانتظارنداریم

اوباماسخنبگوید.
1:10-15منظورخداایننبودکهنظامقربانیهاراکه
بهوسیلهموسیبرقرارنمودهبود،لغوکند.امااوخواستار

ایمانیخالصبود.رهبرانقومقربانیهارابهدقتمطابق
سنِتمراسممقدستقدیممیکردند،اماقلبًابهخداوفادار
نبودند.قربانیهامیبایستنشانهظاهریایمانباطنیآنها
بهخداباشد؛اماوقتیهیچایماندرونیوجودنداشتهباشد،
نشانههایظاهریپوچاست.پسچراآنهابهتقدیمکردن
قربانیهاادامهمیدادند؟آنهامانندبسیاریازمردمامروز،
بهمراسممذهبیشانبیشترایمانداشتندتابهخوِدخدا.
اعماِلمذهبیخودراموردبررسیقراردهید:آیاآنهااز
ایماِنشمابهخدایزندهناشیمیشود؟اگرایمانامری
درونینباشد،تظاهراتبیرونیآنبیمعنااست)ر.ش.به
تثنیه12:10-16؛1سموئیل22:15و23؛مزمور19-16:51(.

1:12و13مردمیهوداگرچهازگناهانیکهمرتکبمیشدند
ناراحتنبودند،بهتقدیمقربانیبرایبخششگناهانشانادامه
میدادند.هدایاوقربانیهاوقتیبرخاستهازقلبیفاسدباشد،
برایخدابیارزشوبیمعنااست.خداازمامیخواهدکهاول
گناهرااززندگیخودبزداییم؛پسازآن،میتوانیموقتو

پولیانیرویخودراهمچونقربانیتقدیمشکنیم.



16»خودرابشوییدوطاهرشوید!گناهانیراكهدرحضورمنمرتكبشدهاید
ازخوددوركنید.17نیكوكاریرابیاموزیدوباانصافباشید.بهمظلومانو

یتیمانوبیوهزنانكمکكنید.«
ایناست:اگرچهلكههای باشما 18خداوندمیفرماید:»بحثوجدلمن

گناهانتانبهسرخیخوناست،امامنآنهارامانندپشمپاکمیكنموشما
راهمچونبرفسفیدمیسازم!19كافیاستمرااطاعتكنیدتاشمارااز
محصولزمینسیركنم.20امااگربهسرپیچیازمنادامهدهید،بدستدشمن

كشتهخواهیدشد.«اینكالمخداونداست.
21ایاورشلیم،زمانیتونسبتبهخداوندوفاداربودی،امااینکهمچونیک
اما بودی، انصاف بدنبالخدایاندیگرمیروی.زمانیشهرعدلو فاحشه
اكنونشهرجنایتكارانشدهای.22زمانیچوننقرهخالصبودی،ولیاینک
فلزیبیمصرفشدهای.زمانیهمچونشرابناببودی،ولیاكنونهمانند
آبشدهای.23رهبرانتیاغیوشریکدزدانند؛همهرشوهخوارند؛ازیتیمان
حمایتنمیكنندوبهدادخواهیبیوهزنانگوشنمیدهند.24بنابراینخداوند،
خدایقادرمتعالاسرائیلبهآنهامیگوید:»شمادشمنمنهستید؛تاازشما
انتقامنگیرمآرامنمیشوم.25بهدستخود،شمارامثلفلزدركورهمیگدازم

تاازكثافتخودپاکشوید.
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تقریبًا لباس روی از عمیق لکه شدن پاک  1:18
پایدار اندازه همان به نیز گناه لکه است؛ غیرممکن
است.اماخداهمانطورکهبهاسرائیلیهاقولدادکه
نیز اززندگیما گناهانشانرابزداید،میتواندگناهرا
ناپاکی در را عمرمان تمام نیستکه نیازی کند. رفع
یقینحاصلکنیم میتوانیم دعا ازطریق سپریکنیم.
کهمسیحبدترینگناهانمارابخشیدهونازدودنیترین

لکههایقلبمانرازدودهاست)مزمور7-1:51(.
1:21و22خدارابطهخودراباقومشبهپیوندازدواج
روی حقیقی خدای پرستِش از مردم میکند. تشبیه
گردانده،بهپرستشبتهامتوسلشدهبودند.بتپرستی،
بهشمار روحانی زنای درونی، چه و باشد بیرونی چه

باخدااستو پیمان بهمنزلهشکستنعهدو میآیدو
بهدیگری.عیسیمردمزمان پیوستنوعشقورزیدن
خودرازناکارتوصیفکرد،باآنکهآنهاشدیدًامذهبی
بودند.کلیساعروسمسیحاست)مکاشفه7:19(؛آیاما

عروسیخیانتکارهستیمیاعروسیوفادار؟
در فلز همچون را قومش که داد وعده خدا  1:25
کورهتصفیهکند.اینفرایندشاملذوبفلزوگرفتِن
تفالههایآناستتاموقعیکهکارگرانبتوانندتصویر
خودرادرفلزمذابببینند.مابایدحاضرباشیمکهخود
یا اجازهدهیمکهگناهان او به راتسلیمخداکنیم،و
ناخالصیهایمارارفعکندتاتصویراودرمامنعکس

گردد.

اشعیا
اودرمقامنبیاز740
برای ق.م. 681 تا

یهوداخدمتکرد

شرایطآنزمان

پیغاماصلی

اهمیتپیغام
انبیایهمزمان

جامعهدرآشوببزرگیبود.دردورانحکومتآحازومنسیپادشاه،مردم
دوبارهبهبتپرستیبازگشتندوحتیقربانیکودکانهمبهعملمیآمد.

اقوامدیگراجتنابناپذیربود،بازمردممیتوانستند باآنکهمجازاتازطریق
رابطهخاصیبااوبرقرارکنند.

بعضیاوقاتقبلازاحیایرابطهمانباخدا،بایدمجازاتوتنبیهشویم.

هوشع)753تا715ق.م.(؛میکاه)742تا687ق.م.(



26»مانندگذشته،رهبرانومشاورانیالیقبهشماخواهمبخشیدتااورشلیمرا
بهشهرعدالتوامانتمشهورسازند.«

28اما داد. خواهد نجات را آن توبهكار اهالی و اورشلیم عادل، 27خداوند

گناهكارانوعصیانگرانرابههالكتخواهدرساندوكسانیراكهاورا
ترکكنندنابودخواهدكرد.

29شماازبتپرستیخوددرزیردرختانبلوطباغهایتانپشیمانخواهیدشد،
30ومانندبلوطیخشکوباغیبیآب،ازبینخواهیدرفت.31زورمندانتان
بااعمالشانمانندكاهدرآتشخواهندسوختوكسیقادرنخواهدبودآنها

رانجاتدهد.

راهرفتندرنورخداوند

پیغامدیگریدربارةسرزمینیهوداوشهراورشلیمازجانبخداوند2
بهاشعیاپسرآموصرسید:

قلة بلندترین 2درروزهایآخر،كوهیكهخانةخداوندبرآنقراردارد،
دنیامحسوبخواهدشدومردمازسرزمینهایمختلفبهآنجاروانهخواهند
گردید.3آنانخواهندگفت:»بیاییدبهكوهخداوندكهخانةخدایاسرائیل
برآنقرارداردبرویمتااوقوانینخودرابهمایاددهدوماآنهارااطاعت

كنیم.زیراخداونددستوراتخودرادراورشلیمصادرمیكند.«
4خداوندبهجنگهایبینقومهاخاتمهخواهددادوآنانشمشیرهایخودرابه

گاوآهنونیزههایخویشرابهارهتبدیلخواهندكرد.قومهایدنیادیگر
درفكرجنگبایكدیگرنخواهندبود.
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زکر3:8
1:28
مز5:9

2تسا8:1و9

1:28
مز5:9

2تسا8:1و9

1:31
اش14-11:33

متی12:3

1:31
اش14-11:33

متی12:3

2:2
اش20:66
میکا1:4و2

2:2
اش20:66
میکا1:4و2

2:3
اش4:51و5

2:3
اش4:51و5

2:4
اش9-6:11

هو18:2
یول10:3
زکر10:9

2:4
اش9-6:11

هو18:2
یول10:3
زکر10:9

1648 اشعیا2،1

1:26اشعیابههنگامارائهپیغامهایخود،غالبًاهمزمان 
او پیشگوییهای را. آینده هم و دارد نظر مد را حال
الزامًامربوطبهیکواقعهخاصنمیشود،بلکهممکن
استبهیکسلسلهوقایعزماِنحاضروآیندهمربوط
داردکه اشاره پایانی روزهای به روزهایآخر باشد.
خواهد بهوجود جدید زمینی و جدید آسمانی خدا

آورد.
بلوطمظهرقدرتبوده 1:29درطولتاریخ،درخت
است.حزقیالذکرمیکندکهازباغهایبلوطبرایمکانی

بهمنظوربتپرستیاستفادهمیشد)حزقیال13:6(.
1:31جرقهکوچکیتلیازکاهرادرآتشیویرانگر
فرومیبرد.خدازورمندانراکهاعمالشرورانهشانباعث
در که میکند تشبیه کاهی به شد، خواهد نابودیشان
باجرقهایکوچک میتواند ما زندگی میسوزد. آتش
نابودشود. بهسرعت امامرگبارکهعلتشگناهاست،

باید زندگیشماهستکه در پنهانی« چه»آتشهای
خاموششانکنید؟

نگاه معبد، اهمیت درباره اطالعاتی کسب برای  2:2
در 1:5بب. 2قرنتیان به مربوط توضیحات به کنید
روزهایآخر،معبدنهبهخاطرمعماریاش،بلکهبهخاطر
حضورخدادرآن،مردمراازسرزمینهایمختلفبهخود

جلبخواهدکرد.
2:2-4خدابهاشعیاعطایدیدنآیندهراداد.دراینجا
خدابهاونشاندادکهعاقبتچهبرسراورشلیمخواهد
آمد.مکاشفهفصل21تحققباشکوهاینپیشگوییرادر
اجازه کسانی فقط که میکشد تصویر به جدید زمینی
دخولبهآنراخواهندداشتکهنامشاندرکتابخدا
نوشتهشدهباشد.خداباقومشعهدیبستهاستکههرگز
آنرازیرپانخواهدگذاشت.اینپیشگوییبهانسانبرای

آیندهامیدمیدهد.



5اینسلیعقوببیاییددرنورخداوندراهبرویم!
ایشان اسرائیلراترکكردهاستكهسرزمین اینعلتقوم به 6خداوند

بجا را اجنبیها فلسطینیهاپرشدهومردمرسوم ازجادوگریشرقیهاو
میآورند.7اسرائیلازگنجهایطالونقره،وازاسبهاوعرابهها8وبتهایی
كهبدستانسانساختهشده،پرگشتهاست.مردماسرائیلبتهاراپرستش
میكنند9وكوچکوبزرگجلوآنهازانومیزنند.خدااینگناهایشانرا

نخواهدبخشید.
10مردمازترسخداوندوهیبتحضوراوبهدرونغارهاوشكافصخرهها
خواهندخزیدوخودرادرخاکپنهانخواهندكرد.11روزیخواهدرسید
كهبلندپروازیوتكبرانسانهانابودخواهدشدوفقطخداوندمتعالخواهد
بود.12درآنروز،خداوندقادرمتعالبرضداشخاصمغرورومتكبربرخواهد
خاستوآنهاراپستخواهدكرد.13همةسروهایبلند»لبنان«وبلوطهای
همة 15و بلند، تپههای و كوهها 14تمام خواهندگردید. خم »باشان« ستبر
باخاکیكسانخواهندشد.16تمامكشتیهای برجهاوحصارهایمرتفع
بزرگوباشكوه،دربرابرخداوندمتالشیخواهندگردید.17و18تمامشكوهو
عظمتانسانازبینخواهدرفتوغرورآدمیانبخاکنشاندهخواهدشد.
بتهابكلینابودخواهندگردیدودرآنروزفقطخداوندمتعالخواهدبود.

19هنگامیكهخداوندبرخیزدتازمینرابلرزاند،تمامدشمنانشازترسو
ازهیبتجاللاوبهدرونغارهاوشكافصخرههاخواهندخزید.20آنگاه
مردمبتهایطالونقرةخودرابرایموشهایكوروخفاشهاخواهندگذاشت.
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2:5اینآیهخبرازآیندهایشگفتانگیزتوأمباصلحبه 
مامیدهدکهدرآناحکامخداراخواهیمآموختواز
خدااطاعتخواهیمکرد.مامیدانیمکهروزیخداتمام
گناهانیراکهموجبجنگونزاعوآشوبمیشود،از
میانبرخواهدداشت.امابرایاطاعتازخدانبایدمنتظر
که میکند تشویق نیز را ما اشعیا 5:2 باشیم. روز آن
همراهبایهوداهماکنونازخدااطاعتکنیم.خداکالمش
رابرایهدایتوراهنماییمادادهاستتا»اکنون«ازاو
اطاعتکنیم.بعضیازفوائداطاعتفقطدرآیندهنصیب
ماخواهدشد.امابابهکاربستِنکالمخدادرزندگی،

هماکنونازبعضیازفوائدآنبهرهمندمیشویم.
را زبول بعل و عشتاروت و داجون فلسطینیها  2:6
میپرستیدند.مردِماسرائیلطیگناهآلودتریندورههای
تاریخخود،اینبتهارادرکناریهوهمیپرستیدند،وحتی

نامهایعبریبرآنهامیگذاشتند.
رابطه زیرا بود جدی بسیار گناهی بتپرستی  2:8و9

انسانراباخداازمیانمیبرد.دردورانسلطنتپادشاهان
شریر،بتپرستیهمدراسرائیلوهمدریهودابهاوج
تعدادشان که یهودا در نیک پادشاهان میرسید. خود
معدودبود،دردورهسلطنتخودبتپرستیرامتوقف
بهجای وقتی )1( زیرا است گناه بتپرستی میکردند.
پرستشخدا،چیزیرامیپرستیمکهمخلوقاواست،به
اوتوهینمیکنیم؛)2(رابطهمستحکمانسانراباخدااز
بینمیبرداوراازخدادورمیکند؛)3(موجبمیشود
کهبهجایاتکابهخدا،برتالشهایخودمانمتکیباشیم

)ر.ش.بهتثنیه15:27(.
2:12منظوراز»درآنروز«روزداوریاست،زمانی
کهخدانیکانوبدانراداوریخواهدکرد.آنروزفرا
خواهدرسید،ودرآنموقعماخواهانرابطهایصحیح

باخداخواهیمشد.
2:19دشمنانخدادرروزغضباووحشتزدهخواهند
شد.اینوحشتدرمکاشفه15:6-17توصیفشدهاست.



21ایشانبهدرونغارهاخواهندخزیدتاازهیبتجاللخداوند،خودرادر
میانشكافهایصخرههاپنهانسازند.

22انسانچقدرضعیفاست!اومثلنفسیكهمیكشدناپایداراست!هرگز
بهانسانتوكلنكنید.

هشداراشعیادربارهداورییهودا

قطع3 را یهودا و اورشلیم روزی و رزق بزودی متعال قادر خداوند
خواهدكردوبزرگانمملكتراازمیانبرخواهدداشت.قحطینان
وآبخواهدبود.2جنگاورانوسپاهیان،داورانوانبیا،فالگیرانوریش
سفیدان،3سردارانواشرافزادگانوحكیمان،صنعتگرانماهروجادوگران
حاذق،همگیازبینخواهندرفت.4بجایآنان،كودكانمملكترااداره
بودوهركسحقدیگریرا خواهندكرد.5همهجاهرجومرجخواهد
پایمالخواهدنمود.همسایهباهمسایهبهنزاعخواهدپرداخت،جواناناحترام
پیرانرانگهنخواهندداشتواشخاصپستعلیهانسانهایشریفبرخواهند

خاست.
6روزیخواهدرسیدكهافرادیکخاندان،یكیراازبینخودانتخابكرده،

خواهندگفت:»تولباساضافهداری،پسرهبرماباش.«
نیز من نمیآید! بر من دست از كمكی هیچ »نه، داد: خواهد جواب 7او

خوراکوپوشاکندارم.مرارهبرخودنكنید!«
مردم زیرا رفت، خواهد بین از یهودا و شد خواهد خراب اورشلم 8آری،
برضدخداوندسخنمیگویندوعملمیكنندوبهحضورپرجاللاواهانت
كه میدهد نشان و میسازد فاش را درونشان راز آنان 9چهرة مینمایند.
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2:22انساندرمقایسهباخدابینهایتناتواناست.او 
غیرقابلاعتمادوگناهکاروفانیاست.مااغلببهجای
آنکهبهخدایدانایمطلقمتکیباشیم،زندگیوآینده
که باشید کسانی مواظب میسپاریم. انسان به را خود
به کنند. تکیه شما به خدا به اتکا بهجای میخواهند
اعتماد قابل بهطورکامل فقطخدا باشیدکه داشته یاد
است،زیرافقطاوماراباعشقجاودانیدوستدارد

)مزمور5:100(.
3:1-3اورشلیممحاصرهخواهدشدورهبرانشازمیان
خواهندرفت؛اینتصویِرغمانگیزخیلیزودبهواقعیت
پیوست.نااطاعتیمردمهمانطورکهخداهشداردادهبود،

مصیبتونابودیرابرآناننازلکرد)تثنیه28(.
3:5-9انسانوقتیدیگرنتواندگناهکاربودنخودرا
ببیند،قابلیتیبسیارحیاتیراازدستمیدهد.نتایجآناز

همپاشیدنروابط،ازکنترلخارجشدِنقدرت،بیاعتنایی
بهنیازمندان،وبدترازهمه،ازیادبردِنخدااست.کوری
روحانیصرفًایکمشکلنیست،بلکهبهمرگوزندگی

انسانمربوطمیشود.
3:9-11گناهویرانگراست.زندگیگناهآلوددردنیای
اما است. پرجاذبهوهیجانانگیزوجالب اغلب امروز،
چه جامعه اینکه از نظر قطع نادرست است امری گناه
تعبیریازآندارد،زیرادردرازمدتباعثهالکتو
نابودیماخواهدشد.بنابراین،خداوقتیگناهانمانرابه
ماهشدارمیدهد،درواقعمیکوشدازمامحافظتنماید.
کسانیکهبهگناهانشانمغرورند،خداآنهارابهمجازاتی
عادالنهخواهدرساند.آنهاراهیراکهخدابرایزندگی
تعیینکردهاست،ردکردهاند)ر.ش.بهمزمور1(،وتنها

راهیکهبرایشانمیماندراههالکتاست.



گناهكارند.آنانمانندمردمسدوموعمورهآشكاراگناهمیكنند.وایبر
آنان،زیرابااینكارهایزشت،خودرادچارمصیبتكردهاند.

ثمرة از و شد خواهد شما نصیب »سعادتمندی بگویید: درستكاران 10به
كارهایخودبهرهمندخواهیدشد.«11ولیبهبدكارانبگویید:»وایبرشما،

زیرامصیبتنصیبشماخواهدشدوبهسزایاعمالتانخواهیدرسید.«
به را شما آنان زنان. حاكمانتان و كودكانند شما رهبران من، قوم 12ای

گمراهیونابودیمیكشانند.
و بزرگان 14او كند. داوری و محاكمه را خود قوم تا برخاسته 13خداوند

رهبرانقومرامحاكمهخواهدكرد،زیراآنانتاكستانهایفقیرانراغارت
كرده،انبارهایخودراپرساختهاند.15خداوندقادرمتعالمیفرماید:»شمارا
چهشدهاستكهاینچنینبرقوممنستممیكنیدوآنانرابهخاکوخون

میكشید؟«
16خداوندزنانمغروراورشلیمرانیزمحاكمهخواهدكرد.آنانباعشوهراه

شهوتانگیز چشمان با و میآورند در بصدا را خود النگوهای و میروند
گری بالی زنان این سر بر 17خداوند میزنند. پرسه جماعت میان در
خواهد رسوا و عریان همه نظر در را آنان شوند. بیمو تا فرستاد خواهد
كرد.18و19خداوندتمامزینتآالتشانراازایشانخواهدگرفتگوشوارهها،
النگوها،روبندها،20كالهها،زینتپاها،دعاهاییكهبركمروبازومیبندند،
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دریافت  را خدا پاداش ایمانداران عاقبت،  3:10و11
گرفت. خواهند قرار او مجازات مورد شریران کرده،
دیدنسعادتشریراندرحالیکهماعلیرغمپیرویاز
تأسف مایه میرسیم، بهنظر خورده شکست خدا نقشه
است.باوجوداین،مابایدصبوروشجاعباشیم!خدادر
آخرعدالترابرقرارخواهدساخت،واگروفادارباشیم،

ازاوپاداشخواهیمگرفت.
مردم به کمک مسؤول رهبران، و بزرگان  3:14
آنجا از میکردند. غارت را فقرا آن بهجای اما بودند،
خدا اشعیاگفتکه بودند، بیانصاف رهبرانی آنها که
پاسخگوی رهبران کرد. خواهد محاکمه را ایشان ابتدا
نحوهرهبریشانخواهندبود.اگردرمقامرهبریهستید،
انجاموظیفهکنید.فساد فرامینعادالنهخدا بایدمطابق
بهخصوصاگردیگرانازشماالگوبگیرند،غضبخدا

رابهدنبالخواهدداشت.
3:14چراعدالتاینقدربرایخدامهماست؟)1(عدالت
عالم عادالنه طریق به خدا است؛ خدا ذات از جزئی
هستیراادارهمیکند؛)2(همهمابااینکهگناهکاریم،
میخواهیمعدالتدرموردخودماناجراشود؛)3(وقتی

رهبراندولتوکلیسابیانصافباشند،فقراوضعفارنج
میکشند؛)4(خداحرمتزیادیبرایفقراقائلاست.
فقرابیشازهرکسدیگریبهخدامتوسلمیشوندتااز
اوکمکوتسلیدریافتدارند.پسبیعدالتی،فرزندان
خداراهدفحملهقرارخواهدداد.ازآنجاکهماازخدای

عادلیپیرویمیکنیم،بایدعدالترابهجاآوریم.
3:16-26زنانیهودابهجایآنکهتوجهخودرامعطوف
خداسازند،توجهشانبهلباسپوشیدنوطالوجواهر
معطوفبود.آنهاطوریلباسمیپوشیدندکهموردتوجه
وتأئیدقراربگیرندوازمدروزپیرویکنند.آنهابهجای
آنکهبهفکرظلموستمیباشندکهدرپیرامونشانرخ
خودمحور و میرسیدند خودشان به )14:3و15(، میداد
بودند.کسانیکهازثروتخودسوءاستفادهمیکنند،در
آخرهیچچیزنخواهندداشت.اینآیاتاعالمجرمبرضد
لباسوجواهرنیست،بلکهکسانیرامحکوممیکندکه
ازلباسوجواهردرحدافراطاستفادهمیکنندونسبتبه
نیازهایدیگرانکورند.وقتیخداشمارابرکتمیدهد،
ثروتخودرابهرخدیگراننکشید.ازآنچهداریدبرای

کمکبهدیگراناستفادهکنید.



عطردانها،21انگشترهاوحلقههایزینتیبینی،22لباسهاینفیسوبلند،شالها،
كیفها،23آئینهها،دستمالهایزیبایكتان،روسریهاوچادرها.آری،خداوند
ازهمةاینهامحرومشانخواهدكرد.24بجایبویخوشعطر،بویگندتعفن
لباسهای بجای بست. خواهند كمر به طناب كمربند، بجای داد. خواهند
بلندوزیبا،لباسعزاخواهندپوشید.تمامموهایزیبایشانخواهدریختو
زیباییشانبهرسواییتبدیلخواهدشد.25شوهرانشاندرمیدانجنگكشته
خواهندشد26وشهرمتروکشده،درسوگآنانخواهدنشستونالهسر

خواهدداد.

قومخداپاکخواهدشد

درآنزمانتعدادمردانبقدریكمخواهدبودكههفتزندست4
بهدامنیکمردشده،خواهندگفت:»ماخودخوراکوپوشاک
خودراتهیهمیكنیم.فقطاجازهبدهتوراشوهرخودبخوانیمتانزدمردم

شرمگیننشویم.«
2درآنروز»شاخةخداوند«زیباوپرشكوهخواهدبودوثمریكهخداوند
دراسرائیلتولیدنمودهاستمایهفخروزینتنجاتیافتگانآنسرزمین
خواهدگردید.3كسانیكهبرگزیدهشدهاندتادراورشلیمزندهبمانند،درامان
خواهندبودو»قومپاکخدا«نامیدهخواهندشد.4خداوندقوماسرائیلرا
داوریكرده،ایشانراپاکخواهدساختوگناهاورشلیموخونیراكهدر
آنریختهشدهاست،خواهدشست.5سایةخداوندبرسرهمةساكناناورشلیم
خواهدبودواومانندگذشته،درروزباابرغلیظودرشبباشعلةآتشاز
ایشانمحافظتخواهدكرد.6جاللاودرگرمایروزسایبانایشانخواهد

بودودربارانوطوفانپناهگاهایشان.

قومخداتاکستاناواست

اینکسرودیدربارةمحبوبخودوتاكستانشمیسرایم:5
محبوبمنتاكستانیبرتپهایحاصلخیزداشت.
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محبت  پر فیِض چتِر زیر انسانها از برخی  4:4-2
خداازرنجومصیبتیکهبهزباناشعیاپیشگوییمیشد،
محفوظخواهندماند.کسانیکهمحفوظبمانند،زمانیکه
قومخداخواهندشد کند، سلطنت دنیا بر موعود مسیح
تقدس آنها بارز مشخصه .)8:3 زکریا ؛ 5:23و6 )ارمیا
ایشانخواهدبود،نهثروتیامنزلتاجتماعی.تقدساز
میلواشتیاققلبیبرایاطاعتازخداووقفصمیمانه
بهاوسرچشمهمیگیرد.اوضاعوشرایطهمیشهبهاین

بههمهشرارتهاخاتمهخواهد ماند.خدا نخواهد منوال
دادوپیروانوفادارشدرسلطنتباشکوهاوبااوسهیم

خواهندبود.
5:1-7درسیکهازماجرایاینتاکستانگرفتهمیشود،
به ایناستکهقومبرگزیدهخدامیبایست»محصول
بار«آَوَرد،یعنیمیبایستکارخدارابهانجامبرساندو
عدالترابهجاآورد.قومخدامحصولبهعملآورد،اما
باکلمات بهنوعی اینقسمت در بود. محصولشترش



2اوزمینشراكندوسنگهایشرادورریخت،
وبهتریندرختانمورادرآنكاشت.

درونآنبرجدیدهبانیساخت،
چرخشتینیزدرآنكند.
چشمانتظارانگورنشست،

اماتاكستانشانگورترشآورد.
3اكنونمحبوبمنمیگوید:»ایاهالیاورشلیمویهودا،شمادرمیانمن
وباغمحكمكنید!4دیگرچهمیبایستبرایباغخودمیكردمكهنكردم؟
چراپسازاینهمهزحمتبجایانگورشیرین،انگورترشآورد؟5حال
كهچنیناستمننیزدیواریراكهدورشكشیدهام،خرابخواهمكردتا
بهچراگاهتبدیلشودوزیرپایحیواناتپایمالگردد.6تاكستانمرادیگر
هرسنخواهمكردوزمینشرادیگرنخواهمكند.آنراوامیگذارمتادر

آنخاروخسبرویدوبهابرهادستورمیدهمكهدیگربرآننبارند.«
7داستانتاكستان،داستانقومخداونداست.بنیاسرائیلهمانتاكستانهستند
ومردمیهودانهالهاییكهخداوندباخشنودیدرتاكستانخودنشاند.اواز
قومخودانتظارانصافداشت،ولیایشانبرمردمظلموستمرواداشتند.او

انتظارعدالتداشت،امافریادمظلومانبهگوششمیرسید.
8وایبرشماكهدایمخانهومزرعهمیخریدتادیگرجاییبرایدیگران
نماندوخودبهتنهاییدرسرزمینتانساكنشوید.9خداوندقادرمتعالبهمن
فرمودكهاینخانههایبزرگوزیباویرانوخالیازسكنهخواهندشد.10از
دهجریبتاكستان،یکبشكهشرابنیزبدستنخواهدآمدودهمنتخم،

حتییکمنغلهنیزنخواهدداد!
بلندمیشویدوتانیمهشببهعیشونوش 11وایبرشماكهصبحزود
بهكارهای اما راگرممیكنید، 12باسازوشرابمحفلخود میپردازید.
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و  ظلم و انصاف برای عبری کلمات است: شده بازی
ستموهمچنینعدالتوفریادمظلومانبسیارشبیههم
هستند.عیسیفرمودکهدرخترامیتوانازنوعمیوه
آنشناخت)متی20:7(.آیااخیرًامیوهخودراامتحان

کردهاید؟شیریناستیاترش؟
5:8-25خداششگناهرامحکوممیکند:)1(بهرهکشی
ازدیگران)8:5-10(؛)2(مستی)11:5-17(؛)3(کفر
اخالقی معیارهای زدِن هم بر )4( )18:5و19(؛ گفتن
)20:5(؛)5(خودپسندی)21:5(؛و)6(تحریفعدالت
)22:5-25(.بهعلتاینگناهان،خدااسرائیلرابهدست
کرد مجازات وسیله این به را ایشان و سپرد آشوریان

)26:5-30(.پیامخدااینبودکهیهودانیزاگرازگناهانش
دستنکشد،همانسرنوشتدرانتظارشخواهدبود.

صرف را متمادی ساعات اشخاص این  5:13-11
میگساریمیکردند؛امااشعیاپیشگوییکردکهبسیاری
که است اینجا در طنز مرد. خواهند تشنگی از عاقبت
نباشد،ممکناست اثربرکاتخدا شادیهایمااگردر
عاقبتمارانابودسازد.اگرخدارااززندگیخودکنار
بگذاریم،گناهفرصتورودمییابد.خدامیخواهدکهما
ازروزهایزندگیخودلذتببریم)1قرنتیان26:10(،اما
بایدازکارهاییکهمیتواندماراازاودورکند،اجتناب

کنیم.



خداوندنمیاندیشید.13بنابراینبخاطرایننابخردیبهسرزمینهایدوردست
تبعیدخواهیدشد.رهبرانتانازگرسنگیومردمعادیازتشنگیخواهندمرد.
14دنیایمردگانباولعزیاددهانخودرابازكرده،تاآنهارابهكامخودفرو
برد.بزرگانواشرافزادگاناورشلیمهمراهمردمعادیكهشادیمیكنند،

همگیطعمةمرگخواهندشد.
15درآنروز،متكبرانپستخواهندشدوهمهخواروذلیلخواهندگردید،
16اماخداوندقادرمتعالبرترازهمهخواهدبود،زیرافقطاومقدس،عادل
ونیكوست.17درآنروزها،حیواناتدرمیانویرانههایاورشلیمخواهند

چرید؛آنجاچراگاهبرههاوگوسالههاوبزهاخواهدشد.
18وایبرآنانیكهمثلحیوانیكهبهگاریبستهشدهباشد،گناهانشانراباطناب
بدنبالخودمیكشند،19وباتمسخرمیگویند:»ایخدا،زودباشماراتنبیهكن!
میخواهیمببینیمچهكاریازدستتبرمیآید!«20وایبرشماكهخوبرابدو

بدراخوبمیدانید؛تلخیراشیرینیوشیرینیراتلخیمیخوانید.
21وایبرشماكهخودرادانامیپنداریدوبنظرخودعاقلمینمایید؛22وای
برشماكهاستادیدامانهدراجرایعدالت،بلكهدرشرابخواریومیگساری!
23ازبدكارانرشوهمیگیریدوآنانراتبرئهمیكنیدوحقنیكوكارانرا
پایمالمینمایید.24بنابراینمانندكاهوعلفخشکكهدرآتشمیافتدو
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)حکومت  اسرائیل که داد رخ زمانی امر این  5:13
تجزیهشدهشمالی(بهآشورتبعیدشدویهودابهبابل.در
مکانهاییکهزمانیضیافتوعیشونوشبرپابود،
اکنونگرسنگیوتشنگیومرگحاکمشدهبود.مردِم
اسرائیلموجباتنزولداوریرابرخودفراهمآوردند.
رویبرگرداندنازخدامارادرمعرضداوریاوقرار

میدهد.
5:13قهرمانانملی،یعنیمردانبزرگونیکنام،مورد
زیرا چرا؟ معمولی. مردم که گرفتند قرار خفتی همان
بهجایزندگیکردنمطابقمعیارهایخدا،بامعیارهای
خودزندگیکردند.بسیاریازقهرماناِنامروزدرفیلمهای
تلویزیونیوکتابهابهخاطرآنکهمیتوانندهرطورکه
دوستدارندزندگیکنند،بهصورتبتدرآمدهاند.آیا
قهرماناِنشماکسانیهستندکهازخدانافرمانیمیکنند،
یاکسانیمیباشندکهبهخاطرخدمتبهخدا،بادنیامقابله

میکنند؟
5:18-20برخیازمردمگناهانشانراپشتسرخود
یدکمیکشند.اینگناهانتبدیلبهباریمیشودکه
فرسودهشانمیسازد.آیاگناهانتانراکشانکشانبهدنبال
خودمیکشیدوحاضرنیستیدرهایشانکنید؟پیشاز

آنکهناتوانودرماندهشوید،بهکسیروکنیدکهوعده
دادهبارگناهانتانرابردارد)ر.ش.بهمتی30-28:11(.

5:20وقتیانسانتفاوتیمیانخوبوبدقائلنشود،
هالکِتفوریدرانتظارشخواهدبود.برایمردمساده
استکهبگویند:»هیچکسنمیتواندبهجایکسیدیگر
تصمیمبگیردکهچهچیزیخوباستوچهچیزیبد.«
مردمجامعهماشایدفکرکنندکهمستینمیتواندبهآنها
صدمهایبرساند،یاروابطجنسینامشروعغلطنیست،یا
پولبرآنهاکنترلیندارد.اگرکارهاینادرستخودرا
توجیهکنیم،فرِقبینخوبوبدراازمیانمیبریم.اگر
کالمخدارامعیارزندگیخودقرارندهیم،همهمعیارهای
اخالقیخیلیزودمبهمونامشخصبهنظرخواهدرسید.
بسیارپیشخواهیم نابودیورنِج بهسوی ما بدونخدا

رفت.
5:24مردمدچاررنجومصیبتشدندزیرااحکامخدارا
کنارگذاشتند.غمانگیزاستکهمیبینیمامروزاینهمه
مردمدرجستجوییافتنمعناییبرایزندگیهستنددر
حالیکهکالمخدارابهکناریزدهاند.ماباتقدمدادن
بهکتابمقدسدرزندگیخود،میتوانیمازتکراِراشتباه

اسرائیلویهودااجتنابکنیم.



میسوزد،ریشههایتانخواهدگندیدوشكوفههایتانخشکخواهدشد،زیرا
قوانینخداوندقادرمتعالرادورانداخته،كالمخدایمقدساسرائیلراخوار
شمردهاید.25خداوندبرقومخودخشمناکاستودستخودرادرازكرده
تاایشانرامجازاتكند.تپههابهلرزهدرمیآیند،والشههایمردممثلزباله
درخیابانهاانداختهمیشوند.باوجوداین،خشموغضباوپایاننمییابدو

اودستازمجازاتایشانبرنمیدارد.
26خداوندقومهاییراازدوردستفراخواهدخواندتابهاورشلیمبیایند.آنها

بسرعتخواهندآمد27ودرراهخستهنخواهندشدوپایشاننخواهدلغزید
وتوقفنخواهندكرد.كمربندهاوبندكفشهایشانبازنخواهدشد.خواهند
دویدبیآنكهاستراحتكنندیابخوابند.28تیرهایشانتیزوكمانهایشانخمیده
است.سماسبهایایشانمانندسنگخارامحكماستوچرخهایعرابههایشان
مثلبادمیچرخند.29ایشانچونشیرمیغرندوبرسرشكارفرودمیآیندو
آنراباخودبهجاییمیبرندكهكسینتواندازچنگشاننجاتدهد.30درآن
روز،آنهاماننددریایخروشانبرسرقوممنخواهندغریدوتاریكیواندوه

سراسراسرائیلرافراخواهدگرفتوآسمانآنتیرهخواهدشد.

خدااشعیارابهرسالتمیخواند

درسالیكهعزیایپادشاهدرگذشت،خداوندرادیدمكهبرتختیبلند6
وباشكوهنشستهبودوخانةخداازجاللاوپرشدهبود.2اطرافتخت
رافرشتگاناحاطهكردهبودند.هرفرشتهششبالداشتكهبادوبالصورت
خودرامیپوشاند،وبادوبالپاهایخودرا،وبادوبالدیگرپروازمیكرد.
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5:26-30اینقسمتتشریحمیکندکهاگرمردماز 
خدانااطاعتیکنند،خداچهکاریخواهدکرد)تثنیه28(.
درزمانسلطنتآحاز،آشوریهاشروعکردندبهاذیت
وآزاراسرائیل)735-715ق.م(.اینمتجاوزقدرتمنددر
سال722ق.محکومتشمالیراسرنگونکردومردمرا
درسرتاسرامپراطوریخودپراکندهساخت.گناهعواقب
وخیمیدارد.عواقبآنگرچهشایدفوریدیدهنشود،

اماروزیمحققخواهدشد.
6:1مرگعزیایپادشاهتقریبًادرسال740ق.م.رخ
داد.اوچونقصدکردوظایفکاهناعظمراشخصًاانجام
دهد،دراثرجذامدرگذشت)2تواریخ20:26و21(.او
باآنکهدرکلپادشاهخوبیبودوسلطنتشطوالنیو

نیکانجامبود،ملتشازخدارویبرگرداندند.
6:1ببرؤیایاشعیادعوتیبودکهخداازاوبهعمل
آوردتاپیامآوراوبرایقومشباشد.رسالتسختیبر
دوشاشعیاگذاشتهشدهبود.اومیبایستبهمردمیکه

میپنداشتندموردبرکتخدایند،بگویدکهخدابهخاطر
نااطاعتیشاندرصددنابودیآنهااست.

6:1ببرؤیایپرشکوهاشعیاازخدادر1:6-4مارا
بهدرکیازبزرگیوسِّروقدرتخداهدایتمینماید.
اینواقعیتکهاوگناهکاربودنخودرادرمقابلخدا
تصدیقکرد،ماراتشویقمیکندبهگناهانخوداعتراف
کنیم.تصویریکهاوازبخشایشالهیارائهمیدهد،بهما
یادآوریمیکندکهمانیزبخشیدهشدهایم.وقتیتصدیق
میکنیمکهخدایماتاچهحدبزرگاست،وماچقدر
گناهکارهستیم،واینکهبخشایشاوتاچهحدگسترده
است،برایخدمتبهاونیروییتازهدریافتمیکنیم.
درکشماازعظمتخدادرمقایسهبادرکاشعیا،در

چهسطحیقراردارد؟
را»سرافین« فرشتگان از ایندست عبرانیها  6:2و3
مینامیدند؛اینهاگروهیازفرشتگانومخلوقخداهستند.
سرافین به که است کتابمقدس در جایی تنها اینجا



نوبتسرودمیخواندندومیگفتند:»مقدس،مقدس،مقدساست به 3آنها
خداوندقادرمتعال؛تمامزمینازجاللاوپراست!«4صدایسرودآنهاچنان
باقدرتبودكهپایههایخانةخدارامیلرزاند.سپستمامخانهازدودپرشد.

5آنگاهگفتم:»وایبرمنكههالکشدم!زیرامنكهمردیناپاکلب
هستمودرمیانقومیناپاکلبزندگیمیكنم،خداوند،پادشاهقادرمتعال

رادیدم!«
6سپسیكیازفرشتگانبطرفقربانگاهپروازكردوباانبریكهدردست
داشتزغالیافروختهبرداشت7وآنرارویدهانمگذاشتوگفت:»حال
تمام و كرده لمس را لبهایت افروخته زغال این نیستی. گناهكار دیگر

گناهانتبخشیدهشدهاست.«
8آنگاهشنیدمكهخداوندمیفرمود:»چهكسیرابفرستمتاپیغاممارابهاین

قومبرساند؟«
گفتم:»خداوندا،منحاضرمبروم.مرابفرست.«

9فرمود:»برووبهقوممناینپیغامرابده:هرچهبیشتربشنویدكمترخواهید
فهمیدوهرقدربیشترببینیدكمتردرکخواهیدكرد.«10سپسافزود:»دل
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اشارهشدهاست.آنهادراینجابهعنواننمایندهخدابرای
مأموریتدادنبهاشعیاانجاموظیفهمیکنند.وقتیآنها
بااشعیاسخنمیگفتندوهنگامیکهخدارامیستودند،
که آنجا از بفهمد. را ایشان گفتار میتوانست اشعیا
آنهاتختخدارااحاطهکردهبودند،شایدخدمتگزاران
آسمانیبودهاند؛آنهامخلوقاتیپرهیبتوقدرتمندبودند،

طوریکهصدایسرودآنهاخانهخدارامیلرزاند.
6:3تختپرابهتخدا،فرشتگاِنخدمتگزار،وسهبار
تکراِرکلمهمقدس،همگیبرقدوسیتخداتأکیددارد.
درزمانیکهبیبندوباریاخالقیوروحانیبهاوجخود
رسیدهبوده،مشاهدهخدادرقدوسیتشازاهمیتزیادی
برخورداربود.قدوسیتبهمعنایکمالاخالقی،پاکی،و
دوریازهمهگناهاناست.مابایدباردیگرچشمخودرا

بهرویقدوسیتخدابگشاییم.
6:5-8اشعیاباشنیدنستایِشفرشتگاندریافتکهدر
مقابلخداناچیزوناپاکاستوهیچامیدیبرایرسیدن
بهمعیارهایمقدسخدابرایشوجودندارد.اماوقتیزغال
گناهانش اوگفتندکه به لبهایشگذاردند، بر افروخته
بخشیدهشدهاست.زغالنبودکهاوراپاککرد،بلکه
خدا.درمقابل،اونیزخودراکاماًلوقفخدمِتخداکرد.
اوبدوندرنظرگرفتنسختیخدمتیکهپیشروداشت
گفت:»منحاضرمبروم.مرابفرست.«پیشازآنکهاشعیا
بتواندوظیفهالهیخودرابهانجامبرساند،الزمبودکهمرحله

دردناکپاکشدنراپشتسربگذارد.مانیزپیشاز
او بپذیریمونزدمردمانسخنگوی آنکهدعوتخدارا
گردیم،بایدهمچوناشعیاپاکشویم.شایددردناکباشد
کهاجازهدهیمخداماراپاکومنزهسازد،امابایدپاک
شویمتابتوانیمخداییراکهپاکومقدساست،بهدرستی

بهدیگرانمعرفیکنیم.
6:8اشعیاهرچهواضحترخدارامیدید)5:6(،بیشتراز
ناتوانیوبیکفایتیخودآگاهمیشد،بیکفایتیهمازنظر
پاکیاخالقیوهمازنظرتواناییرساندنپیغاماوبهمردمان.
هرچهخدارابیشتربشناسیم،بیشترپیخواهیمبردکهبدون

اوانجامکاریکهارزشماندگاردارد،غیرممکناست.
6:9-13خدابهاشعیافرمودکهمردمبهپیغاماوگوش
دیگر که شده سخت آنقدر دلهایشان زیرا داد نخواهند
نمیتوانندتوبهکنند.صبرخدادرمقابلعصیانطوالنیمردم
عاقبتبهسررسید؛داوریاوبرایشاناینبودکهآنانرا
درعصیانوسختدلیشانرهاسازد.اگرخدامیدانست
مردمبهاشعیاگوشنخواهندداد،چرااورافرستاد؟اگرچه
تمامقومتوبهنکردندوداوریخداراچشیدند،امابرخیبه
سخناناشعیاگوشسپردند.در13:6خدانقشهاشرابرای
»یکدهم«ازقومتشریحمیکند.خداحتیبههنگامداوری
نیزرحیماست.مامیتوانیمازوعدهخدامبنیبرمحفوظ
داشتنقومخود،قوتقلببگیریم.اگربهاووفادارباشیم،

میتوانیمبهرحمتاویقینداشتهباشیم.
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درختانوانبیاحداقلدریکخصیصهمهممشترکند:هردوبرایآیندهقراردادهمیشوند.باوجود
این،تخمهایکاشتهشدهاغلبنادیدهگرفتهمیشوندوانبیانیزغالبًاموردبیتوجهیقرارمیگیرند.
اشعیابهتریننمونهازاینموارداست.مردِمزماِناومیتوانستندباسخناناونجاتبیابند.اماآنها
ازایمانآوردنبهسخناناوسرباززدند.لیکنباگذشتقرنها،سخناناشعیابرتمامتاریخسایه

انداختهاست.
اشعیادرطولسلطنتپنجپادشاهدرمقامنبیخدمتکرد،اماخودشقصدنداشتنبیباشد.تازمان
مرگعزیایپادشاه،اشعیابهعنوانکاتبدرقصرسلطنتیدراورشلیمخدمتمیکرد.اینشغل،
حرفهآبرومندانهایبود،اماخدانقشههایدیگریبرایخادمشداشت.توصیفیکهاشعیاازدعوت
خدابهدستمیدهد،بهروشنینشانمیدهدکهچهانگیزهایایننبیرابرایخدمتدرطولنیم

قرِنبعدیبرمیانگیخت.رؤیایاوازخدافراموشنشدنیاست.
مالقاتاشعیاباخداتأثیرهمیشگیبرشخصیتاوگذاشت.اومنعکسکنندهشخصیتخداییبودکه
دربارهاشسخنمیگفت.پیغامهایاشعیاکهبرخیتسلیدهندهوبرخیهشداردهندهبود،چنانواضح
استکهبرخیگمانکردهاندکهآنهامتعلقبهنویسندگانمختلفاست.اماخوِداشعیاشهادتمیدهد

کهاینپیغامهاازآنیکتاوجودیاستکهدررحمانیتوعدالتکاملاست،یعنیخدا.
وقتیخدااشعیارابهنبوتفراخواند،باپیشگوییموفقیتهایبزرگ،اورادلگرمنکرد.خدابه
اشعیافرمودکهمردمبهاوگوشفرانخواهندداد.امادرهرحالاوموظفبودسخنبگویدو
پیغامهایشرابنویسدزیرادرنهایتبرخیبهاوگوشخواهندداد.خداقومشرابهدرختیتشبیه

کردکهبایدقطعشودتادرختتازهایازریشههایکهنهاشبروید)اشعیا13:6(.
ماکهقسمتیازآیندهایهستیمکهاشعیاپیشگوییکرد،میتوانیمببینیمکهچطوربسیاریاز
وعدههاییکهخداازطریقاوداد،درعیسیمسیحبهتحققپیوستهاست.عالوهبراین،اینامیدرا

داریمکهخدادرتمامتاریخازجملهتاریخمافعالاست.

نقاطقوتوموفقیتها:
بزرگتریننبیعهدعتیقتلقیمیشود. *

حداقل50باردرعهدجدیدازاونقلقولشدهاست. *
پیغامهایقدرتمندیدربارهداوریوامیدداشت. *

خدمتیمنسجموپیگیرانجامداد،باآنکهعدهکمیازشنوندگانبهاوپاسخمثبتمیدادند. *
خدمتاودرطولدورهسلطنتپنجپادشاهیهوداصورتپذیرفت. *

درسهاییاززندگیاو:
بههنگامهشداربهمردمبرایمقابلهمؤثرباگناه،کمکخداضروریاست. *

یکیازنتایجچشیدِنطعمبخشایشالهیایناستکهدوستداریمدیگرانرانیزدرآن *
بهرهمندسازیم.

خداکاماًلمقدس،عادل،وبامحبتاست. *
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:کاتب،نبی *

خویشاوندان:پدر:آموص.فرزندان:شاریاشوب؛مهیرشاللحاشبز *
همعصربا:عزیا،یوتام:آحاز:حزقیا،منسی،میکاه *

آیهکلیدی:
»آنگاهشنیدمکهخداوندمیفرماید:»چهکسیرابفرستمتاپیغاممارابهاینقومبرساند؟««

)اشعیا8:6(.
ماجرایاشعیادر2پادشاهان2:19تا19:20نقلشدهاست.ازاودر2تواریخ22:26؛20:32و32؛

متی3:3؛17:8؛17:12-21؛یوحنا38:12؛رومیان20،16:10نیزنامبردهشدهاست.
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اینقومراسختساز،گوشهایشانراسنگینكنوچشمانشانراببند،مبادا
ببینندوبشنوندوبفهمندوبسویمنبازگشتكرده،شفایابند.«

11گفتم:»خداوندا،تابهكیاینوضعادامهخواهدداشت؟«

پاسخداد:»تاوقتیكهشهرهایشانخرابشودوكسیدرآنهاباقینماندو
تمامسرزمینشانویرانگردد،12ومنهمةآنهارابهسرزمینهایدوردست
بفرستموسرزمینآنهامتروکشود.13درآنزمانهرچندیکدهمازقوم
مندرسرزمینخودباقیمیمانند،اماآناننیزازبینخواهندرفت.بااین
حالقوماسرائیلمانندبلوطوچنارخواهندبودكهچونقطعشودكندهاش

درزمینباقیمیماندودوبارهرشدمیكند.«

عمانوئیل،خداباما

درزمانیكهآحاز)پسریوتامونوةعزیا(بریهوداسلطنتمیكرد،7
رصین،پادشاهسوریهوفقح)پسررملیا(،پادشاهاسرائیلبهاورشلیم

حملهكردند،ولینتوانستندآنراتصرفكنند.
2وقتیبهدربارخبررسیدكهسوریهواسرائیلباهممتحدشدهاندتابایهودا
بجنگند،دلپادشاهیهوداوقوماوازترسلرزید،همانطوركهدرختانجنگل

دربرابرطوفانمیلرزند.
3سپسخداوندبهاشعیافرمود:»توباپسرتشاریاشوببهدیدنآحازپادشاه
برو.اورادرجادهایكهرختشویهادرآنكارمیكنند،درانتهایقناتحوض
باالییپیداخواهیكرد.4بهاوبگوكهنگراننباشد،فقطآمادهباشدوآرام
بنشیند.آتشخشمرصینوفقحماننددودیاستكهازدوتكههیزمبلند

6:11
الو31:26
میکا12:3

6:11
الو31:26
میکا12:3

6:12
ار29:4
6:12

ار29:4
6:13

ایو7:14
6:13

ایو7:14

7:1
2پاد1:16

7:1
2پاد1:16

7:4
خرو13:14

اش24:10؛4:35
مراثی26:3

7:4
خرو13:14

اش24:10؛4:35
مراثی26:3

1658 اشعیا7،6

6:11-13مردمچهموقعگوشدادند؟فقطبعدازآنکه 
بهآخرخطرسیدندوبهجزخداجاییبرایپناهبردن
امرزمانیجامهعملپوشیدکهمملکتشان این نداشتند.
بهدستسپاهیانمتجاوزنابودشدومردمبهاسارتگرفته
شدند.»یکدهمازقوم«میتوانداشارهایباشدبهکسانی
کهبعدازاسارتدرسرزمینماندند،یابهکسانیکهبرای
بازسازیمملکتشانازبابلبازگشتند.هردوموردیکدهِم
تمامیجمعیتراتشکیلمیداد.ماچهموقعبهخداگوش
خواهیمداد؟آیامثلیهوداقبلازگوشدادنبهسخنان
خدابایدمصیبتببینیمتااینکهجزخداهیچجاییبرایپناه
بردننداشتهباشیم؟بهآنچهکهخدابهشمامیگویدتوجه

کنید،وقبلازآنکهدیرشود،ازاواطاعتکنید.
7:1تقریبًاسال734ق.م.بودکهآحاز،پادشاهیهودا
شمالی حکومت متحد نیروی حمله مورد اورشلیم، در
پایان احتمال از او گرفت. قرار سوریه و )اسرائیل(
از بسیاری که متجاوز سپاهیان از و سلطنتش گرفتن

مردمراکشتهیابهاسارتبردهبودند،بسیارهراسانبود
)2تواریخ5:28-21(.اماهمانطورکهاشعیاپیشگویی

کرد،پادشاهییهودادراینموقعبهپایاننرسید.
7:3»شاریاشوب«یعنی»عدهکمیبرخواهندگشت«.خدا
بهاشعیافرمودکهایننامرابرپسرشبنهدتایادآورنقشه
اومبنیبرجاریکردنرحمتشباشد.خداازآغازداوری
خوداینطرحراریختکهبقیهایازقومخودرااحیانماید.

شاریاشوبیادآوروفاداریخدابهقوماسرائیلبود.
7:3مزرعهرختشویهاجایمعروفیبودکهدرآنجا
لباسیاپارچههایتازهبافتهشدهرابرایخشکوسفید
کردنزیرنورخورشیدپهنمیکردند)ر.ش.به2:36(.
چشمهجبعونکهدرشرقاورشلیمقرارداشت،منبعاصلی
آببرایشهرمقدسبود.اینهمانچشمهایبودکهبه

تونلمعروفآِبحزقیامیریخت)2تواریخ30:32(.
را سوریه و اسرائیل اتحاد انحالل اشعیا  7:8-4:15
اتحاد این اثر در اسرائیل .)17-4:7( میکند پیشگویی



میشود؛بگوازآنهانترسد.5بلی،پادشاهانسوریهواسرائیلبضدیهوداباهم
تبانیكردهاند.6آنهامیخواهندبهیهودالشكركشیكنندومردمانشرابوحشت

اندازندوآنراتسخیركرده،پسرطبئیلرابرتختپادشاهیبنشانند.
7»امامنكهخداوندهستممیگویمكهایننقشهعملینخواهدشد،8و9زیرا
قدرتسوریهمحدوداستبهپایتختشدمشقوقدرتدمشقنیزمحدوداست
بهپادشاهشرصین.همچنیناسرائیلنیزقدرتیبیشازپایتختشسامرهو
سامرهنیزقدرتیبیشازپادشاهشفقحندارد.بدانیدكهپادشاهیاسرائیلدر
عرضشصتوپنجسالازبینخواهدرفت.آیااینراباورمیكنید؟اگر

سخنانمراباورنكنیدشمانیزازبینخواهیدرفت.«
10سپسخداوندپیامدیگریبرایآحازپادشاهفرستاد:

11»ایآحاز،ازمنعالمتیبخواهتامطمئنشویكهدشمنانتراشكست
خواهمداد.هرعالمتیكهبخواهی،چهدرزمینباشدچهدرآسمان،برایت

انجامخواهدشد.«
12اماپادشاهقبولنكردوگفت:»اینكاررانخواهمكردوخداوندراامتحان
نخواهمنمود.«13پساشعیاگفت:»ایخاندانداود،آیااینكافینیستكه
مردمراازخودبیزاركردهاید؟اینکمیخواهیدخدایمرانیزازخودبیزار
كنید؟14حالكهچنیناستخداوندخودشعالمتیبهشماخواهدداد.آن
عالمتایناستكهباكرهایحاملهشده،پسریبدنیاخواهدآوردونامش
راعمانوئیلخواهدگذاشت.15و16قبلازاینكهاینپسرازشیرگرفتهشودو
خوبوبدراتشخیصدهد،سرزمینایندوپادشاهكهاینقدرازآنهاوحشت

دارید،متروکخواهدشد.

7:7
مز6-4:2

7:8
اش3-1:17

7:9
2توا20:20

اش14-12:30

7:7
مز6-4:2

7:8
اش3-1:17

7:9
2توا20:20

اش14-12:30

7:11
2پاد29:19
اش30:37

7:11
2پاد29:19
اش30:37

7:14
اش10،8:8
متی23:1

7:14
اش10،8:8
متی23:1

7:15
اش4:8؛3:17

7:15
اش4:8؛3:17

اشعیا7 1659

میرفتکهنابودشود)1:8-4(.حکومتآشوروسیلهای 
شددردستخداتاآندوراازمیانبردارد)5:8-8(؛اما
خدابهآشوراجازهندادیهودارانابودسازد)9:8-15(.مردم

یهودانجاتیافتندزیراکوشیدندازخداپیرویکنند.
7:8آحازکهیکیازبدترینپادشاهانیهودابود،از
قبولکمکخداامتناعورزیدودرعوضکوشیدتابا
تقدیمطالیمعبدبهآشوریها،کمکآنهاراجلبکند.
بیشتری مشکل کمک، بهجای آمدند، آشوریها وقتی
پایتخت سامره، ق.م.، 722 سال در آوردند. بهوجود
بهدست شمالی( حکومت اسرائیل، دیگر )نام »افرایم«

سپاهیانآشورافتادوحکومتشمالیبرچیدهشد.
امتحان عالمت با را خدا اینکه گفتن با آحاز  7:12
نخواهدکرد،عادلبهنظررسید.خدابهاوگفتهبودکه
عالمتیازاوبخواهد،اماواقعیتاینبودکهآحازمایل
نبودبداندخداچهمیخواهدبگوید.مااغلببهانههایی

میآوریمتاازارتباطباخداطفرهرویم،بهانههایینظیر
اینکهنمیخواهیممزاحمخدابشویم.نگذاریدچیزیشما

راازشنیدنسخنانخداواطاعتازاوبازدارد.
معنی»زن به کلمه»باکره«درعبریمیتواند 7:14
بود این زمان آن برای آیه این پیام باشد. نیز جوان«
زایید خواهد پسری شده، باردار اشعیا جواِن همسر که
)1:8-4(.البتهاینپسرازیکباکرهبهدنیانیامد.عالمتی
کهخدامیداد،اینبودکهپیشازآنکهاینپسرآنقدر
رشدکندکهبتواندسخنبگوید)4:8(،دوپادشاِهمهاجم
ازمیانخواهندرفت.اماانجیلمتی)متی23:1(میفرماید
اینکه دارد،وآن نیز تحققدیگری پیشگویی این که
باکرهای)یعنیمریم(آبستنشدوپسریزاییدکهاورا
عمانوئیلومسیحخواندند.ازاینرواستکهدراینآیه،
واژه»باکره«رابهکاربردهایم،چراکهدرغیراینصورت،

نوشتهانجیلمتیمفهومخودراازدستخواهدداد.



17»اماپسازآنخداوند،تووقومتوخاندانترابهآنچنانبالییدچار
خواهدساختكهاززمانیكهامپراطوریسلیمانبهدومملكتاسرائیلو
یهوداتقسیمشد،تاكنوننظیرشدیدهنشدهاست.بلی،اوپادشاهآشوررابه
سرزمینتخواهدفرستاد.18خداوندسپاهیانمصررافراخواهدخواندوآنها
مانندمگسبرشماهجومخواهندآوردوسربازانآشوررااحضارخواهد
كردوایشانمثلزنبوربرسرشماخواهندریخت.19آنهادردستههایبزرگ
زمینهای در فقط نه آنها شد. خواهند پخش مملكتتان سراسر در آمده،
حاصلخیزتانساكنخواهندگردید،بلكهحتیدرههایبایر،غارهاوزمینهای
پرازخاررانیزاشغالخواهندكرد.20درآنروز،خداوندپادشاهآشوررا
كهشمااجیركردهبودیدتاشمارانجاتدهد،ازآنسویرودفراتخواهد

آوردتاشماراازدمتیغبگذراندوسرزمینتانراغارتكند.
21و22»پسازاینغارتوكشتار،تمامسرزمینتانبهچراگاهتبدیلخواهد
شد.همةگلههاورمههاازبینخواهندرفت.كسیبیشازیکگاوودو
گوسفندنخواهدداشت.ولیفراوانیچراگاهباعثخواهدشدكهشیرزیاد
شود.كسانیكهدراینسرزمینباقیماندهباشندخوراكشانكرهوعسل
صحرائیخواهدبود.23درآنزمانتاكستانهایآبادوپرثمربهزمینهای
ازآنجاعبور باتیروكمان ازخارتبدیلخواهندشد.24مردم بایروپر
خواهندكرد،زیراتمامزمینبهصحرایحیواناتوحشیتبدیلخواهدشد.
25دیگركسیبهدامنةتپههاكهزمانیآبادبودندنخواهدرفت،چوناین
آنجا در گوسفندان و گاوان فقط و پوشاند خواهد وخس خار را تپهها

خواهندچرید.«
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7:18مصروآشور،یهودارادراینزماننابودنکردند. 
راجالل خدا و رسید پادشاهی به حزقیا آحاز، از پس
داد،ازاینروخدااجرایداوریخودرامتوقفساخت.
کردند؛ سلطنت یوشیا از پیش دیگر شریر پادشاه دو
پادشاِه هیچ شد گفته که بود یوشیا همین مورد در
بازگشت خداوند بهسوی کاماًل او اندازه به دیگری
یوشیا پدر اماشرارتعظیم )2پادشاهان25:23(. نکرد
سرنوشتیهودارارقمزد.طیسلطنتیوشیا،مصرعلیه
اعالم مصر علیه یوشیا سپس کرد. لشکرکشی آشور
جنگکرد،گرچهخدابهاوگفتهبودچنیننکند.پساز
آنکهاوکشتهشد)2تواریخ20:35-27(،فقطچندپادشاه
از بعد یهوداسلطنتکردند.حکومتمصر در ضعیف
سهماهپسریوشیارابرکنارساخت.پادشاهبعدییعنی
یهویاکیمرانبوکدنصربهبابلبرد.مصروآشورضربات

مرگباریبریهوداواردآوردهبودند.

7:20اجیرکردنآشوربراینجاتاسرائیل،بهمنزله
سقوطاسرائیلبود)2پادشاهان7:16و8(.تراشیدنموی
شرح 9:6 اعداد بود. کامل تحقیر مظهر اسرائیلیها سِر
اگر شده، تقدیس خداوند برای که کسی که میدهد
نجسشود،یکیازکارهاییکهبایدبرایطهارتبکند،
تراشیدنمویسراست.تراشیدنمویبدنمایهشرمبود
زیرابرهنگیرانمایانمیکرد.تراشیدهشدنریشبرای

یکمرِدعبرانیحقارتباربود.
لگدمال حاصلخیز کشاورزی زمینهای  7:25-21
خواهندشدتاآنهنگامکهبهچراگاهتبدیلشوند.آن
سرزمیندیگرسرزمینی»کهدرآنشیروعسلجاری
سرزمینی مظهر اینها بود؛ نخواهد )8:3 )خروج است«
که میرفت سرزمین آن بود. حاصلخیز و کشاورزی
بََدلشودبهزمینیکهفقطکرهوعسلصحراییتولید

میکند.



اشعیاتجاوزآشورراپیشگوییمیکند

خداوندبهمنفرمودكه»لوحیبزرگبگیرموباخطدرشتروی8
آنبنویسم:مهیرشاللحاشبز)یعنی»دشمنانتبزودینابودخواهند
شد.«(2منازاوریایكاهنوزكریا)پسریبركیا(كهمردانیامینهستند
خواستمهنگامنوشتنحاضرباشندوشهادتدهندكهمنآنرانوشتهام.3پس
ازچندی،همسرمحاملهشدوهنگامیكهپسرمانبدنیاآمدخداوندفرمود:»نام
اورامهیرشاللحاشبزبگذار.4پیشازآنكهاینپسربتواند»بابا«و»ماما«
بگوید،پادشاهآشوربهدمشقوسامرهیورشخواهدبردواموالآنهاراغارت

خواهدكرد.«
5پسازآن،بازخداوندبهمنفرمود:6»حالكهمردمیهوداآبهایمالیمنهر
شیلوهراخوارمیشمارندودلشانبارصینپادشاهوفقحپادشاهخوشاست،
7و8منپادشاهآشورراباتمامسپاهنیرومندشبهاینجاخواهمآورد.آنهامانند
رودفراتكهطغیانمیكندوكنارههایشراپرازآبمیسازد،بریهودا

هجومخواهندآوردوسراسرخاکآنراخواهندپوشاند.«
9ایسوریهواسرائیل،هركاریازدستتانبرمیآیدبكنید،ولیبدانیدكهموفق
نخواهیدشدوشكستخواهیدخورد.ایهمةدشمنانگوشدهید:برایجنگ
آمادهشوید،ولیبدانیدكهپیروزنخواهیدشد.10باهممشورتكنیدونقشة
حملهرابكشید،امابدانیدكهنقشةشماعملینخواهدشد،زیراخدابامااست!

11خداوندبهتأكیدبهمنامركردكهراهمردمیهودارادرپیشنگیرم،وفرمود:

12»اینقومازسوریهواسرائیلمیترسندوشماراخائنمیدانند،اماشمااز
ایشانبیمنداشتهباشید.13بدانیدكهمنخداوندقادرمتعال،مقدسهستموتنهااز
منبایدبترسید.14منپناهگاههستم،امانهبراییهوداواسرائیل.برایآنانمن
سنگیلغزشدهندهودامیپنهانخواهمبود.15بسیاریازآنانلغزیده،خواهند
افتادوخردخواهندشدوبسیاریدیگردردامافتاده،گرفتارخواهندگردید.«
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از  اسرائیلوسوریهکه اینآیات،سقوط در 8:4-1
است. شده پیشگویی بودند، یهودا دشمنان قویترین
سوریهدرسال732ق.م.بهدستآشورافتاد؛ومتعاقب
آن،اسرائیلدرسال722ق.م.ازآشورشکستخورد.
اشعیاپیغامخودرارویلوحیبزرگنوشتودرانظار
عمومقراردادتاهمهبتوانندآنرابخوانند.خدادوست

داشتکهتمامقومشاینهشداررادریافتکنند.
8:6،14و15ازآنجاکهمردمیهوداتوجهپرعطوفتخدا
راخوارشمردندوبهجایآندرصددگرفتنکمکاز
مللدیگربرآمدند،خداایشانرامجازاتکرد.اینجادو
خصیصهمتفاوتخدارامیبینیم،یعنیعشقاووخشمش

را.مابایدمتوجهعواقبتصمیماتیکهمیگیریمباشیم.
خدامیخواهدماراازاتخاذتصمیماتنادرستمحفوظ
بدارد،امااینآزادیرانیزبهمامیدهدتاخودمانتصمیم

بگیریم.
و دجله رود دو بین آشور امپراطوری مرکز  8:7و8
فراتقرارداشت.طغیانرودفراتتوصیفشعرگونهای

استازنیرویدرهمکوبندهسپاهآشور.
8:12اشعیامانندبیشترانبیا،خائنتلقیمیشدزیرااز
سیاستهایملییهوداحمایتنمیکرد.اومردمرادعوت
میکردکهاولبهخدامتعهدباشندوبعدبهپادشاه.او

حتیسرنگونیحکومتراپیشگوییکرد.



16ایشاگردانمن،شمابایدكالمودستوراتیراكهخدابهمندادهاست
مهرومومكرده،حفظكنید.17منمنتظرمتاخداوندمارایاریكند،هرچند
اكنونخودراازقومخویشپنهانكردهاست.تنهاامیدمناوست.18من
وفرزندانیكهخداوندبهمندادهاست،ازطرفخداوندقادرمتعالكهدر

اورشلیمساكناستبرایاسرائیلعالمتونشانههستیم.«
لب زیر كه جادوگرانی و فالگیران با كه میگویند شما به مردم 19وقتی
وردمیخوانندمشورتكنید،شمادرجواببگویید:»آیاازمردگاندربارة

زندگانمشورتبخواهیم؟چراازخدایخودمشورتنخواهیم؟«
20مردمموافقكالمودستوراتخداسخننمیگویندوكالمشانعاریازنور
حقیقتاست.21ایشاندرتنگیوگرسنگیقرارخواهندگرفتوآوارهخواهند
شد.ازشدتگرسنگیوپریشانیپادشاهوخدایخودرانفرینخواهندكرد.به
آسمانخواهندنگریست22وبهزمیننگاهخواهندكرد،ولیچیزیجزتنگیو

پریشانیوتاریكینخواهنددید،وبسویتاریكیمحضراندهخواهندشد.

پیشگوییدربارهمسیحموعود

امااینتاریكیبرایقومخداكهدرتنگیهستندتاابدباقینخواهد9
ماند.خداسرزمینقبایلزبولونونفتالیرادرگذشتهخواروذلیل
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8:16ازآنجاکهبرخیازمردموفادارانهاینسخنانرا 
نسلبهنسلمنتقلکردند،امروزماکتاباشعیاراداریم.
هریکازمابایدمسؤولیتانتقالکالمخدابهفرزندان
که کنیم تشویق را ایشان و بپذیریم را نوههایمان و
کتابمقدسرادوستبدارندوآنرابخوانندوبیاموزند.
درآنصورت،آنهاوفادارانههمینچیزهارابهفرزندان

ونوههایخودمنتقلخواهندکرد.
بماند، خدا کمک منتظر گرفت تصمیم اشعیا  8:17
»هرچنداکنونخودراازقومخویشپنهانکردهاست.«
بسیاریازپیشگوییهاییکهخداازطریقانبیاعطاکرد،
تا700سالپسازآنجامهعملنپوشید؛بعضیازآنها
برنامهزمانی مایلید نپوشیدهاند.آیا هنوزهمجامهعمل

خدارابپذیرید؟
8:19مردمباجادوگرانوفالگیرانمشورتمیکردند؛
کاراینهااینبودکهجوابسؤاالتمردمراازمردگان
ازآیندهخبردارد، ازخدایزنده.فقطخدا نه بگیرند،
چونفقطاواستکهپیشازفرارسیدِنآینده،درآینده
استو ابدیتساکن استکهدر فقطخدا دارد. قرار

گذشتهوحالوآیندهبرایشیکیاست.
8:21مردمیهوداپسازامتناعازقبولنقشهخدابرایخود،

گناهمشکالتخودرابهگردنخداانداختند.مردمدائم
خدارابهخاطرمشکالتیکهخودمسببشانبودهاند،مقصر
میدانند.واکنششمانسبتبهنتایجناخوشایندگناهانتان
چیست؟تقصیررابهگردنچهکسیمیاندازید؟بهجای
از بتوانید باشیدکه بهدنبالراههایی مقصردانستنخدا،

شکستهایتانبرایرشدبیشتراستفادهکنید.
8:22کسانیکهبانیروهایتاریکیمشورتمیکنند،
بهراههایتاریکیکشیدهخواهندشد.تاریکیالزامًاجهنم
نیست؛تاریکیشایدبهمعنایناامیدی،داوری،زحمت،یا

عذابباشد)ر.ش.به1:9(.
9:1-7اینرهاننده،مسیحموعودیاهمانعیسیاست.
متیبرایتوصیفخدمتمسیحازاینآیاتنقلقول
نفتالی و زبولون سرزمینهای 15:4و16(. )متی میکند
نفتالی و زبولون هستند. شمالی حکومت قلمرو در
سرزمینهاییبودندکهعیسیدرآنهابزرگشدواغلب
درآنهاخدمتکرد؛بههمیندلیلخداآنهارا»مورد

احترامقرارخواهدداد.«
و غمها مبادا که میترسیم خود، ناامیدی در ما  9:1
مشکالتمانهرگزپایاننداشتهباشد.امامیتوانیمازاین
یقینواطمینانتسلیبیابیم؛گرچهممکناستخداوند



ازدریایمدیترانهگرفته را اینسرزمین تمام او امادرآینده بود، ساخته
تاآنطرفاردنوحتیتاخودجلیلكهبیگانگاندرآنزندگیمیكنند،
مورداحترامقرارخواهدداد.2قومیكهدرتاریكیراهمیرفتند،نورعظیمی
خواهنددید.بركسانیكهدرسرزمینظلمتزندگیمیكردند،روشنایی
خواهدتابید.3ایخداوند،توخوشیقومخودراافزودیوبهایشانشادمانی
بخشیدی.آنهاهمچونكسانیكهباشادیمحصولرادرومیكنند،ومانند
تو حضور در مینمایند، تقسیم خود بین را غنایم خوشحالی با كه آنانی
شادمانیمیكنند.4زیراتویوغیراكهبرگردنآنهابودشكستیوایشانرا
ازدستقومتجاوزگررهانیدی،همچنانكهدرگذشتهمدیانیهاراشكست

داده،قومتراآزادساختی.
5تماماسلحههاولباسهایجنگیكهبهخونآغشتهاندخواهندسوختواز
بینخواهندرفت.6زیرافرزندیبرایمابدنیاآمده!پسریبمابخشیدهشده!
اوبرماسلطنتخواهدكرد.ناماو»عجیب«،»مشیر«،»خدایقدیر«،»پدر
جاودانی«و»سرورسالمتی«خواهدبود.7اوبرتختپادشاهیداودخواهد
نشستوبرسرزمیناوتاابدسلطنتخواهدكرد.پایةحكومتشرابرعدل
وانصافاستوارخواهدساخت،وگسترشفرمانرواییصلحپروراوراانتهایی
نخواهدبود.خداوندقادرمتعالچنینارادهفرمودهواینراانجامخواهدداد.
8خداوندفرمودهكهقوماسرائیلرامجازاتخواهدكرد،9وتمامقومكهدر

سامرهوسایرشهرهاهستندخواهندفهمیدكهاواینكارراكردهاست؛زیرا
اینقوممغرورشدهاندومیگویند:10»هرچندخشتهایخانههایماریخته،
ولیباسنگهاآنهارابازسازیخواهیمكرد.هرچندتیرهایچوبافراغمان

افتاده،امابجایآنهاتیرهایسروكارخواهیمگذاشت.«
11خداونددشمناناسرائیلراعلیهاوبرانگیختهاست.12اوسوریهاراازشرق

وفلسطینیهاراازغربفرستادهتااسرائیلراببلعند.بااینحال،خشمخداوند
فروكشنكردهودستاوهمچنانبرایمجازاتدرازاست.
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درمشکالتمانبهماکمکنکند،اماماراهدایتخواهد 
کردتابهسالمتآنهاراپشتسربگذاریم.

بود،خدا تاریکیشدیدیحاکم 9:2-6درزمانیکه
وعدهدادنوریرابفرستدکهدرسایهمرگبرزندگی
همهبتابد.اوهم»خدایقدیر«)قادرمطلق(وهم»مشیر«
)محبتمطلق(است.اینپیغاِمامیددروالدتمسیحو
تأسیسپادشاهیابدیاوبهتحققپیوست.اوآمدتاهمه

مردمراازاسارتگناهبرهاند.
9:2یوحنایرسولعیسیرا»نور«خواند)یوحنا9:1(.
9:8-10مردماسرائیلالفزنومغرورخواندهشدند،

زیرامعتقدبودندکهگرچهموقتًاپسرویکردهاند،اما
با بازسازیخواهندکرد. را قوتخودشانشهرشان با
سرزمینی و آورد بهوجود قومی اسرائیل از خدا آنکه
رابهایشانبخشید،اماآنانبهجایاتکابهخدابهخود
متکیشدند.بیشتراوقات،ماازموفقیتهایخودمغرور
میشویموفراموشمیکنیمکهتواناییایکهداریماز
مسیحی فرد به منحصر موقعیت از حتی ما است. خدا
بودنخودمغرورمیشویم.خداازاینکهبهخودمغرور
یامتکیباشیمخرسندنیستزیرابهرابطهمانبااولطمه

میزند.



13اسرائیلتوبهنمیكندوبسویخداوندبرنمیگردد.14بنابراین،خداونددر
یکروزمردماسرائیلورهبرانشانرامجازاتخواهدكردوسرودماین
قومراخواهدبرید!15ریشسفیدانواشرافاسرائیلسرقومهستندوانبیای
كاذبشدمآن.16اینهاكههادیانقومهستندقومرابهگمراهیونابودی
كشاندهاند.17خداوندجوانانشانرامجازاتخواهدكردوحتیبربیوهزنان
نیزرحمنخواهدنمود،زیراهمةایشانخدانشناسوشرورو ویتیمانشان
دروغگوهستند.بهاینسبباستكههنوزخشمخدافروكشنكردهودست

اوبرایمجازاتایشاندرازاست.
افروختهگردد متعال قادر باعثشدهغضبخداوند قوم این 18و19شرارت
ومانندآتشیكهخاروخسرامیسوزاندوتمامجنگلرافرامیگیردو
دودغلیظیبهآسمانمیفرستد،همهرابسوزاند.مردممانندهیزممیسوزند
وحتیبرادربهبرادركمکنمیكند.20لقمهراازدستیكدیگرمیقاپند
ومیخورنداماسیرنمیشوند.ازشدتگرسنگیحتیبچههایخودشانرا
نیزمیخورند!21قبیلةمنسیوقبیلةافرایمبضدیكدیگر،وهردوبضدیهودا
برخاستهاند.ولیباوجوداینخشمخداوندفروكشنمیكندودستاوهنوز

برایمجازاتایشاندرازاست.

خداآشوررامجازاتخواهدکرد

وایبرقاضیانبیانصافكهقوانینغیرعادلهوضعمیكنندتا10
حقفقیرانوبیوهزنانویتیمانقوممراپایمالكنندواموالشان
رابهغارتببرندوبرایشانظلمكنند.3درروزبازخواست،وقتیخدااز
سرزمیندوردستبرشمامصیبتبفرستد،چهخواهیدكرد؟بهچهكسی
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9:21افرایمومنسی،قبایلحکومتشمالیوازنسلدو
پسریوسفبودند.آنهابهخاطرخودخواهیوشرارتشان

جنگداخلیبهراهانداختند)2تواریخ28(.
10:1خداقاضیهایبیانصافومتقلبوکسانیراکه
خواهدکرد. مجازات میکنند، غیرعادالنهوضع قوانین
کسانیکهبهدیگرانستممیکنند،خودشانموردظلمو

ستمقرارخواهندگرفت.زندگیکردندرکشوریکه
برپایهعدالتقراردارد،کافینیست؛هرفردبایدبافقرا
وناتوانانعادالنهرفتارکند.وظیفهخودرابهملتیاحتی
کلیسایخودنسپارید.شمابرایهرکاریکهمیکنیددر

مقابلخدامسؤولید.

نامهایمسیحموعود
اشعیابرایتوصیفمسیحموعود،
این میکند. استفاده نام پنج از
نامهامعنایخاصیبرایمادارد.

عجیب
مشیر

خدایقدیر
پدرجاودانی
َسرَورسالمتی

اواستثنایی،ممتاز،وبینظیراست.

اورهنموددرستمیدهد.

اوخودشخدااست.

اوبهزمانمحدودنیست؛اوخداوپدرمااست.

حکومتاومملوازعدالتوصلحاست.



پناهخواهیدبرد؟گنجهایتانراكجامخفیخواهیدكرد؟4درآنروزهر
چهداریدزیرپایاسیرانوكشتهشدگانازبینخواهدرفت.بااینحال،
غضبخدافروكشنخواهدكردودستاوبرایمجازاتشماهمچناندراز

خواهدبود.
5خداوندمیفرماید:»منآشوررامانندچوبتنبیهبدستخواهمگرفتو

برایمجازاتآنانیكهبرایشانخشمناکهستمبهكارخواهمبرد.6قوم
آشوررابرضداینقومخدانشناسكهموردخشممنهستندخواهمفرستادتا

آنهاراغارتكنندومانندگل،زیرپایهایخودلگدمالنمایند.«
7اماپادشاهآشورنمیداندكهوسیلهایاستدردستخدا.مراددلاواین
استكهاقوامبسیاریرانابودكند.8میگوید:»سردارانمنهریکپادشاهی
هستند!9شهرهایكركمیشوكلنووحماتوارفادراتسخیركردیم؛سامره
ودمشقنیزتسلیمماشدند.10ممالكیراكهبتهایشانبیشازبتهایاورشلیم
وسامرهبودندازبینبردیم.11ماسامرهراباتمامبتهایشنابودكردیموهمین

كاررانیزبااورشلیموبتهایشخواهیمكرد.«
12پسازآنكهخداوندپادشاهآشوررابرایمجازاتاورشلیمبكارگرفت،

آنگاهبرمیگرددوپادشاهمغرورومتكبرآشوررانیزمجازاتمیكند.
13پادشاهآشورمیگوید:»منبهقدرتوحكمتودانشخوددراینجنگها
پیروزشدهام.منبهنیرویخودمرزهایممالکراازمیانبرداشتموپادشاهان
راسركوبكردموگنجهایشانرابهیغمابردم.14ممالکدنیارامانندآشیانة
زمین به پرندگان تخمهای مثل كه را آنان ثروت و دادم تكان پرندگان
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10:7بااینکهآشورنمیدانستکهجزئیازنقشهخدا 
است،خدابرایمجازاتقومشازاینملتاستفادهکرد.
حتیاگرملتییامردمیخداراردکنند،اونقشههایش
رادرطولتاریخعملیمیسازد.اودنیارانیافریدتاآن
رابهحالخودواگذارد!ازآنجاکهخدایقادرمطلق
دارد، رادردست امور نیزکنترل امروز ما قدرتمند و
تغییر حال در سرعت به که دنیایی در حتی میتوانیم

است،احساسامنیتکنیم.
پیروزیهای این اینکه از مطمئن آشور پادشاه  10:9
بزرگامپراطوریاشراوسعتخواهدداد،باغرورسخن
را متعددی موقع،سپاهآشورشهرهای این تا میگفت.
تسخیرکردهبود.پادشاهآشورهیچنمیدانستکهتحت

سلطهدستیقدرتمندتر،یعنیدستخداقراردارد.
علیه که بتهایی از بود پر اورشلیم و سامره  10:10
خدای فقط نداشتند. کارآیی هیچ آشور نظامی ماشین
تمامعالمهستیمیتوانستباآنمقابلهکند؛اماابتدا

میخواستآشوریهارابرایاهدافخودبهکاربگیرد.
زود خیلی آشوریها شدِن مجازات پیشگویی  10:12
بهوقوعپیوست.درسال701ق.م.،فرشتهای000ر185
بعدًا، )36:37و37(. کرد عام قتل را آشوری سرباز
امپراطوریآشورازبابلشکستخورد،ودیگرهرگز

بهصورتابرقدرتقدعلمنکرد.
پیروزیهای از آنها بودند. متکبر آشوریها  10:12
خودمغرورشدهبودند،چراکهمیپنداشتندکهبهقدرت
موفقیتهای اینکه از غافل رسیدهاند، آنها به خودشان
انسانازخدااست.اگرماازتوجهبهاینواقعیتغافل
شویمکهخدااهدافشراازطریقماعملیمیکند،ممکن
گردد. دیدگاهمان انحراف باعث موفقیتهایمان است
وقتیفکرمیکنیمکهقدرتکافیبرایانجامهرکاری
راداریم،درمعرضشکستقرارمیگیریمزیراغرور،
مارانسبتبهاینواقعیتکورمیکندکهدرنهایت،

کنترلهمهچیزدردستخدااست.



میریختجمعكردمبدوناینكهكسیجرأتكندبالیبرایمتكاندهدو
یادهانشرابازكرده،جیکجیکكند.«

ازهیزم بهخودمیبالدكهقدرتشبیش تبر 15اماخداوندمیفرماید:»آیا
شكناست؟آیاارهخودراباالترازكسیمیداندكهارهمیكند؟آیاعصا

انسانرابلندمیكندیاانسانعصارا؟«
16خداوندقادرمتعالبرجنگاورانتنومندپادشاهآشوربالییخواهدفرستادتا

آنهاراضعیفونحیفكندومانندآتشآنهارابسوزاند.17خدایپاکكه
نوراسرائیلاستهمچونشعلةآتشدریکروزهمهچیزرامانندخارو
خسخواهدسوزاند.18جنگلومزارعپهناورآنهاازبینخواهدرفتدرست
بقدریكم 19درختانجنگل تباهمیشود. بیماریكهجسموجانش مانند

خواهدشدكهیکكودکنیزخواهدتوانستآنهارابشمارد.
20زمانیفراخواهدرسیدكهكسانیكهدراسرائیلویهوداباقیماندهباشند،
دیگرتكیهگاهشانآشورنخواهدبود،بلكهازصمیمقلببرخداوندكهیگانه
وجودپاکاسرائیلاستتوكلخواهندداشت.21ایشانبسویخدایقادر
مطلقبازخواهندگشت.22هرچنداكنونقوماسرائیلمثلریگساحلدریا
بیشمارند،ولیدرآنزمانعدةكمیازایشانباقیخواهندماندواینعدهبه
وطنبازخواهندگشت،زیرامجازاتعادالنهایكهتعیینشده،اجراخواهد
سرزمین تمام فرموده مقرر كه همانطور متعال قادر خدای 23خداوند، شد.

ایشانراویرانخواهدكرد.
24خداوند،خدایقادرمتعالمیفرماید:»ایقوممنكهدراورشلیمساكنید،

ازآشوریهانترسید،حتیاگرمانندمصریهایقدیمبرشماظلمكنند.25زیرا
پسازمدتكوتاهیازمجازاتشمادستخواهمكشیدوبههالکكردن
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برترهدف  بدونقدرتی ابزاری یا 10:15هیچوسیله
در بودند وسیلهای آشوریها نمیسازد. عملی را خود
دستهایخدا،اماآنهاازتوجهبهاینامرغفلتورزیدند.
وقتیابزاریبهقدرتهاییبهجزقدرتیکهازآناستفاده
کنار که میگیرد قرار خطر این در میبالد، میکند
بهخدا هستیمکه مفید موقعی تا فقط ما گذاشتهشود.

اجازهمیدهیمازمااستفادهکند.
10:17سقوطآشوردرسال612ق.م.رخداد،زمانی
کهنینوا،پایتختکشور،نابودشد.آشوروسیلهایبوددر
دستخدابرایمجازاتاسرائیل،اماخودشنیزمیبایست
بهخاطرشرارتهایشمجازاتشود.هیچکسنمیتوانداز
داوریخداعلیهگناهبگریزد،نهحتیقدرتمندترینملل

)مزمور2(.
10:20و21همینکهسپاهآشورنابودشد،گروهکوچکی

ازآشورراکنارگذارده،شروع اسرائیلترس ازمردم
کردندبهاتکابهخدا.اینگروهکوچکبخشکوچکی
به ر.ش. میدادند تشکیل را اسرائیل جمعیت کل از
عزرا64:2و65کهدرآنجابهعدهکمیکهبهیهوداباز

گشتنداشارهشدهاست(.
تهاجم از وحشت علیرغم که کسانی  10:20و21
نامیده »باقیماندگان« ماندند، وفادار خدا به دشمنان،
باقیماندگان این جزو میخواست کسی اگر میشوند.
باشد،میبایستایمانداشتهباشد.تعلقبهنسلابراهیم،
در بهخدا اعتمادکردن و موعود، درسرزمین زندگی
دورهخاصیاززندگیگذشته،هیچیککافینبود.آیا
برایداشتنرابطهدرستباخدا،بهمیراثمسیحیخود،
اتکا گذشتهتان تجربیات یا خاص، عبادتی آیینهای یا
میکنید؟ایمانبهخداکلیدتخصیصیافتنبهاواست.



آنهاخواهمپرداخت.26ایشانرامجازاتخواهمكردهمانگونهكهمدیانیها
رادركنارصخرةغراب،ومصریهارادردریاهالکكردم.27درآنروز
بهاسارتشماپایانخواهمدادوشماقویخواهیدشدویوغبندگیازگردن

شماخواهدافتاد.«
28سربازاندشمنبهشهرعایرسیدهاند!ازمغرونعبوركردهوسازوبرگ
خودرادرمكماشگذاشتهاند.29ازگذرگاهگذشتهاندومیخواهندشبرا
درجبعبسربرند.اهالیشهررامههراسانند.تماممردمجبعه،شهرشائول،از
ترسجانخودفرارمیكنند.30ایمردمجلیمفریادبرآورید!ایاهالیلیشه
وایمردمبیچارةعناتوتگوشدهید!31اهالیمدمینهوساكنانجیبیمفراری
شدهاند.32امروزدشمندرنوبتوقفمیكند.اومشتخودراگرهكردهو

بطرفاورشلیمكهبركوهصهیونقرارداردتكانمیدهد.
33و34اماهمانگونهكههیزمشكندرختانجنگللبنانراباضربههایتبرقطع
میكند،خداوند،خدایقادرمتعالنیزآندرختبزرگرابایکضربهقطع
خواهدكرد،وشاخههایبلندوتنومندآنكندهشدهبهزمینخواهندافتاد.

شاخهایازیسا

درختخاندانداودبریدهشدهاست؛امایکروزكندةآنجوانه11
خواهدزد!بلی،ازریشةآن»شاخهای«تازهخواهدرویید.2روح
خداوندبرآن»شاخه«قرارخواهدگرفت،یعنیروححكمتوفهم،روح
در او 3تمامخوشی خداوند. از ترس و شناخت روح و قوت، و مشورت
اطاعتازخداوندخواهدبود.اوبراساسآنچهدیدهیاشنیدهمیشودداوری
نخواهدكرد؛4بلكهازحقفقراومظلوماندفاعخواهدكردوازبدكارانیكه
برایشانظلممیكنندانتقامخواهدگرفت.5اوباعدالتوصداقتحكومت
خواهدكرد.6درآنزمانگرگوبرهدركنارهمبسرخواهندبرد،پلنگو
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11:1-9آشورماننددرختیبودکهقراربوددراوج 
قدرتشبریدهشود)33:10و34(،ودیگرهرگزقدعلم
نکند.یهودا)سلسلهسلطنتیداود(ماننددرختیبودکه
میرفتتابریدهشود؛اماازکُـندهآنمیبایستدرخت
تازهایبرویدکههمانمسیحموعودباشد.اوازدرخت
خواهد بهبار بیشتری میوه و بود خواهد بزرگتر اصلی

آورد.
رفتار دیگران داریم دوست که است چطور 11:5-3
منصفانهایباماداشتهباشند،اماخودراموظفبهچنین
رفتاریبادیگراننمیبینیم؟ماازکسانیکهبراساس
ظاهریاشهادتهایدروغیاشایعاتقضاوتمیکنند،
متنفریم.اماخودمانبراساسهمینمعیارهاخیلیسریع

بهقضاوتدربارهدیگرانمینشینیم.فقطمسیحمیتواند
داورکاماًلعادلیباشد؛اگراجازهدهیمکهاوبرقلب
ماحکومتکند،مانیزمیتوانیمبیاموزیمکهبادیگران
از خودمان که باشیم داشته را منصفانهای رفتار همان

ایشانانتظارداریم.
11:5یهودافاسدشدهبود،وحاالدرمحاصرهقدرتهای
متخاصمخارجیقرارداشت.بههمیندلیلنیازهایاولیه
مردمعادیصلحوانصافوعدالتبود.کسانیکهثروت
زیادیدارند،نبایدبهخودجرأتدهندکهبهکسانیکهاز

امکانبرخورداریازعدالتمحرومند،بیتوجهیکنند.
11:6-16عصرطالییخواهدآمد.چنینآرامشکاملی
فقطزمانیمیسرمیشودکهمسیحبردنیاسلطنتکند.



بزغالهباهمخواهندخوابید،گوسالهباشیرراهخواهدرفت؛ویکكودک
آنهارابههرجاكهبخواهد،خواهدراند.7گاودركنارخرسخواهدچرید،
مانندگاوعلف بچهخرسوگوسالهدركنارهمخواهندخوابید،وشیر
خواهدخورد.8بچةشیرخواردرمیانمارها،بدونخطربازیخواهدكرد؛و
طفلیكهازشیرگرفتهشدهباشددستخودراداخلالنةافعیخواهدكرد
بیآنكهآسیبببیند.9هیچبدیوگزندیدركوهمقدسخداوجودنخواهد
ازشناخت استهمچنانجهان پر ازآب داشت،زیراهمانگونهكهدریا

خداوندپرخواهدشد.
10درآنروز،آنپادشاهنوظهورخاندانداودپرچمنجاتیبرایتمامقومها
خواهدبودومردمبسویاوخواهندآمدوسرزمیناوازشكوهوجاللپر
خواهدشد.11درآنزمانخداوندباردیگردستخودرادرازخواهدكرد
وبازماندگانقومخودراازآشور،مصر،سودان،حبشه،عیالم،بابل،حمات،
در 12او آورد. خواهد باز اسرائیل به دست دور بنادر و جزایر تمام از و
میانقومهاپرچمیبرخواهدافراشتومردماسرائیلویهوداراكهپراكنده
شدهاند،ازگوشهوكناردنیاجمعخواهدكرد.13سرانجامدشمنیوكینهای
كهمیاناسرائیلویهودابودازبینخواهدرفتوآندودیگرباهمنخواهند
فلسطینیانكهدرغربهستندیورش بر متحدشده، باهم 14آنان جنگید.
كرد. خواهند غارت دارند سكونت شرق در كه را اقوامی و برد خواهند
سرزمینادوموموآبراتصرفخواهندكردوسرزمینعمونرامطیعخود

خواهندساخت.
15خداوندخلیجدریایمصرراخشکخواهدساختودستخودرابررود

فراتبلندخواهدكردوبادتندیخواهدفرستادتاآنرابههفتنهرتقسیم
كند؛آنگاهمردمراازآنخشكیعبورخواهدداد.16برایبازماندگانقوم
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11:8تصوراینکهحیواناتوحشیدرصلحباهمزندگی 
کنند،باورنکردنیاست.اماباورنکردنیترازآن،زندگی
کردِنمسالمتآمیِزدشمنانبایکدیگراست.خصومت
فقطدرمسیحمیتواندبهصلحمبدلشود،آنهنگامکه

عشقواقعیحکمفرماگردد.
سرزمین به هنگام چه خدا قوم باقیماندگان  11:11
بازخواهندگشت؟پیشگوییهایعهدعتیقاغلب خود
همبهآیندهنزدیکمربوطمیشودوهمبهآیندهدور.
بابل به پیشگوییها این از پس اندکزمانی یهودا مردم
تبعیدشدندوعدهکمیازایشاندرسال539ق.م.به
فرمانکورشبهاورشلیمبازگشتند.امادردورههایبعدی
تاریخ،قومخدامیرفتتادرسراسردنیاپراکندهشوند؛

اماعاقبتآنهنگامکهمسیحبرایسلطنتبردنیاباز
آید،باردیگرگردخواهندآمد.

11:14ادوم،موآب،وعمونسهکشورهممرزاسرائیل
بودند.آنهااقوامیبودندکهبهخاطرشکستقوماسرائیل
شادی بیگانه، نیروهای بهدست کشورشان تصرف و

کردند.
11:15و16اشعیادرباره»خروج«دوموجدیدسخن
به را پراکندهاش قوم خدا که زمانی درباره میگوید،
اسرائیلبازگرداندومسیحموعودبرایسلطنتبردنیا
بیاید.خداونددریایسرخراخشککردتااسرائیلیها
بتواننددرراهخودبهسویسرزمینموعود،ازمیانآن
کرد خشک را اردن رود او .)14 )خروج کنند عبور



اودرآشورشاهراهیخواهدبودتاآنانماننداجدادخودكهازمصربیرون
آمدند،بهسرزمینخودبازگردند.

سرودشکرگزاری

درآنروز،اسرائیلاینسرودراخواهدخواند:»ایخداوندتو12
راشكرمیكنم،زیرابرمنغضبناکبودی،امااینکمراتسلی
میدهیودیگرغضبناکنیستی.2براستیخدانجاتدهندةمناست؛براو
توكلخواهمكردونخواهمترسید.خداوندقوتوسرودمناست؛اونجات

مناست.3چهشادیبخشاستنوشیدنازچشمههاینجات!
4»خداوندراشكركنید!ناماوراستایشنمایید!اعمالاورابهدنیااعالم
كنید!بگوییدكهاوبزرگوواالاست!5برایخداوندسرودبسرایید،زیرا
كارهایبزرگیانجامدادهاست.بگذاریدتمامجهانبداندكهاوچهكرده
است.6بگذاریدمردماورشلیمفریادشادیسردهند،زیراخدایپاکاسرائیل

عظیماستودرمیانقومشحضوردارد.«

2ـمجازاتاقوامبتپرست
پیشگوییدربارهبابل

ایناستپیغامیكهاشعیا)پسرآموص(دربارةبابلازخدادریافت13
كرد:

2پرچمجنگرابرتپهایبلندبرافرازیدوسربازانرافراخوانیدودروازههای
سپاه برند.3خداوند یورش آنها بسوی تا دهید نشان آنها به را بابل مجلل
مقدسوشجاعخودراكهمشتاقخدمتشهستندفراخواندهاستتاكسانی
راكهبرایشانغضبناکاستمجازاتكند.4صداییدركوههابهگوش
میرسد!اینصدا،صدایجمعشدنقومهایجهاناست.خداوندقادرمتعال
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بهسرزمینشانبروند  ازآنعبورکنندو بتوانند تاقوم
)یوشع3(.خداباردیگرراهیبرایبازگشتقومشمهیا

خواهدساخت.
و است، ستایشی سرودی شامل فصل این  12:1بب
ازشادیمردمدرزمانی توصیِفگویایدیگریاست
ما گردد. باز جهان بر سلطنت برای مسیح عیسی که
سپاسگزاریخودرااکنوننیزبایدبهخدابیانکنیم؛این
کاررابایدبافکرکردنبهاو،ستایشاو،وسخنگفتن
دربارهاوبادیگران،انجامدهیم.مابایدعمیقًااوراسپاس
گوییم.وقتیستایشاودرماَفَورانکرد،بایداورابه

دیگراننیزمعرفیکنیم.

13:1ببفصلهای1تا6ازداورییهوداوفصلهای
7تا12ازداوریاسرائیلسخنمیگـوید.فصلهای13
تا23دربارهداوریسایراقواماست.فصل13دربارهبابل
است.خیلیپیشازآنکهبابلابرقدرتشودواسرائیل
راتهدیدکند،اشعیاازمحکومیتآنسخنگفت.پس
نمادهمگراییتمام بابل ازطوفاننوح)پیدایش11(،
طغیانهاعلیهخدابود.درمکاشفهفصلهای17و18بابل
نماددشمنانخدااست.اشعیاسعیداردبهمردمبگوید
کهازاقوامدیگرنترسند،بلکهفقطازخدابترسند؛اشعیا
اجازهدادتاآنهابدانندکهخدابزرگتریندشمنآنهارا

بهمجازاتیبهسزاخواهدرساند.



آنهارابرایجنگآمادهمیكند.5آنهاراازسرزمینهایبسیاردورمیآورد
تاایشانراهمچوناسلحهایدردستبگیردوتوسطآنهاسراسرخاکبابل
راویرانكندوغضبخودرافرونشاند.6نالهكنید،زیراروزخداوندنزدیک
استروزیكهخدایقادرمطلقشماراهالکكند.7درآنروز،دستهای
هراسان 8همه گردید. خواهد آب دلها و شد خواهد سست ترس از همه
خواهندشدودردیشدیدماننددردزنیكهمیزایدوجودشانرافراخواهد
گرفت.بریكدیگرنظرخواهندافكندوازدیدنصورتهایدگرگونشدة
یكدیگربهوحشتخواهندافتاد.9اینکروزهولناکخشموغضبخداوند
گردید. خواهند گناهكارانهالک و شد خواهد ویران زمین میرسد! فرا
10ستارگانآسماننورنخواهندداشت،خورشیدهنگامطلوعتاریکخواهد

شدوماهروشنایینخواهدبخشید.
بسبب را بدكاران و شرارتش، بخاطر را دنیا »من میفرماید: 11خداوند

گناهانشانمجازاتخواهمكرد.تماممتكبرانراخوارخواهمساختوهمة
ظالمانراذلیلخواهمكرد.12زندگانازطالیخالصنیزكمیابترخواهند
بود.13من،خداوندقادرمتعال،درروزخشمطوفانیخود،آسمانهاراخواهم

لرزاندوزمینراازجایخودتكانخواهمداد.
14»بیگانگانیكهدربابلساكنباشندبهسرزمینهایخودخواهندرفت.آنان
مانندگلهایپراكندهوآهوییكهموردتعقیبشكارچیقرارگرفتهباشد
بهوطنخودفرارخواهندكرد.15هركهگیربیفتدباشمشیریانیزهكشته
كوبیده زمین به والدینشان چشمان برابر در كوچک 16اطفال شد. خواهد

خواهندشد؛خانههاغارتوزنانبیعصمتخواهندگردید.
برخواهم بابلیها بهضد ندارند نقره و طال به توجهی كه را مادها 17»من
انگیختتابابلیهانتوانندباپیشكشكردنثروتخودجانخودرانجات
دهند.18سپاهیانمهاجمبرجوانانوكودكانرحمنخواهندكردوآنهاراباتیر
وكمانهدفقرارخواهندداد.19بهاینترتیب،خدابابلراكهباشكوهترین
ممالکوزینتفخركلدانیاناستمانندسدوموعمورهباخاکیكسان
خواهدكرد.20بابلدیگرهرگزآبادوقابلسكونتنخواهدشد.حتیاعراب
چادرنشیننیزدرآنجاخیمهنخواهندزدوچوپانانگوسفندانخودرادر
آنمكاننخواهندچرانید.21تنهاحیواناتوحشیدرآنجابسرخواهندبردو
روباههادرآنمحلالنهخواهندكرد.جغدهادرخانههایآنجاساكنخواهند
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اشعیا  ابرقدرتشود، بابل ازآنکه 13:20حتیپیش
درخشید، خواهد مدتی برای بابل که کرد پیشگویی
دیگر که گشت خواهد نابود طوری آن از پس اما

در که بابل شد. نخواهد ساکن آن در کسی هرگز
کامل ویرانهای جز چیزی است، واقع امروزی عراق

نمیباشد.



شدوبزهایوحشیدرآنجاجستوخیزخواهندكرد.22صدایزوزةگرگها
بابلبهگوشخواهدرسید.آری،زمان وشغالهاازدرونكاخهایزیبای

نابودیبابلنزدیکاست!«

خداوعدهمیدهدکهبراسرائیلترحمکند

را14 آنها دیگر بار و كرد خواهد ترحم اسرائیل قوم بر خداوند
برخواهدگزیدودرسرزمینشانساكنخواهدساخت.بیگانگان
مهاجردرآنجاباایشانزندگیخواهندكرد.2قومهایجهانبهایشانكمک
خواهندكردتابهوطنخودبازگردند.قوماسرائیلدرسرزمینیكهخداوندبه
ایشاندادهقومهایدیگررابهبردگیخواهندگرفت.آنانیكهقوماسرائیل
رااسیركردهبودند،خودبهاسارتایشاندرخواهندآمدوبنیاسرائیلبر

دشمنانخودفرمانرواییخواهندكرد.
3هنگامیكهخداوندقومخودراازدردواضطراب،بندگیوبردگیرهایی

بخشد،4آنگاهایشانباریشخندبهپادشاهبابلچنینخواهندگفت:
»ایپادشاهظالمسرانجامنابودشدیوستمكاریهایتپایانگرفت5خداوند
حكومتظالمانهوشرارتآمیزتورادرهمشكست.6توباخشموغضب،
مردمراپیوستهشكنجهوآزارمیدادی،7امااكنونتماممردمازدستتو
آسودهشده،درآرامشزندگیمیكنندوازشادیسرودمیخوانند.8صنوبرها
وسروهایلبناننیزشادمانندزیرااززمانیكهتوسقوطكردیدیگركسی

نیستكهآنهاراقطعكند!«
9دنیایمردگانآمادهمیشودتابهاستقبالتوبیاید.رهبرانوپادشاهاندنیا
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14:1خدابابلرانابودکردتاباقیماندگانقومشرا 
گرداند باز خویش مکان به را ایشان و بخشد نجات
او صبر ماندند(. وفادار او به که را کسانی )یعنی
نسبتبهقومسرکشخودچندینمرحلهراپشتسر
سرکشی برگزیدهاش قوم که آنجا از )1( گذاشت:
کردندوعلیهاوگناهکردند،خدامیبایستازدیگران،
استفادهکند؛ آنها برایمجازات اقوامبتپرست، حتی
را آنها بودند،وخدا اقوامخودشانشریر این اما )2(
ازآنجاکهخداوعدهدادهبود نیزمجازاتکرد؛)3(
اسرائیلرابرکتدهد،وچونخداوعدههایشرازیرپا
نمیگذارد،اسرائیلراباردیگرموردتفقدقرارخواهد
را اسرائیل غیریهودیان، دادن برکت در )4(خدا داد؛

عاملاصلیقرارمیدهد.
مردم که است این اشعیا در اصلی موضوع  14:2
باز خود سرزمین به که اسرائیلیهایی به اسرائیلی غیر

میگـردند،خواهـندپیوسـت)6:56و7؛10:60؛5:61(.
14:4-11اینآیاِتمربوطبهبابل،میتوانستهمبرای
زمانحالاهمیتداشتهباشدوهمبرایزمانآینده.شهر
تاریخیبابلوامپراطوریآنبرایهمیشهنابودخواهد
کسانی تمام از تصویری بهعنوان همچنین بابل از شد.
کهباخدامخالفتمیکنند،استفادهشدهاست.بنابراین،
نابود باخدامخالفند درزمانهایآخر،همهکسانیکه
خواهندشدوهرنوعشرارتبرایهمیشهازدنیارخت

برخواهدبست.
بهمنظورهدفی امریاستگذرا.خدا قدرت 14:5و6
کهداشت،اجازهدادکهبابلموقتًابهقدرتبرسدتاقوم
نافرمانشراتنبیهکند.وقتیخدابههدفشرسید،قدرت
بابلهمبهسررسید.مواظبباشیدکهبهقدرتانسان
اعتمادنکنید،زیراهرچقدرهمکهمطمئنباشد،روزی

ازمیانخواهدرفت.



كهسالهاپیشمردهاند،آنجادرانتظارتوهستند.10آنهاوقتیتوراببینندبه
توخواهندگفت:»تونیزمانندماضعیفشدیوبامافرقینداری!11حشمت
توازدسترفتهاستونوایدلنشینبربطهایقصرتدیگربگوشنمیرسد.

اكنونتشکتوكرمهاهستندولحافتموریانهها.«
12ایستارةدرخشانصبح،چگونهازآسمانافتادی!ایكهبرقومهایجهان
مسلطبودی،چگونهبرزمینافكندهشدی!13دردلخودمیگفتی:»تابه
آسمانباالخواهمرفت،تختسلطنتمراباالیستارگانخداخواهمنهادو
برقلةكوهیدرشمالكهخدایانبرآناجتماعمیكنندجلوسخواهمكرد.
به ابرهاخواهمرفتومانندخدایمتعالخواهمشد.«15اماتو 14بهباالی
دنیایمردگانكهدرقعرزمیناست،سرنگونشدی.16اینکوقتیمردگان
تورامیبینندبهتوخیرهشده،میپرسند:»آیااینهمانكسیاستكهزمین
وقدرتهایجهانرامیلرزاند؟17آیااینهمانكسیاستكهدنیاراویران

میكردوشهرهاراازبینمیبردوبراسیرانخودرحمنمیكرد؟«
18پادشاهانجهان،شكوهمندانهدرقبرهایشانآرامیدهاند،19ولیجنازةتومثل
شاخهایشكسته،دورانداختهشدهاست.نعشتودرقبرروبازاستوروی
آنراجنازههایكشتهشدگانجنگپوشاندهاست.مثلالشةحیوانیهستی
كهدرزیرسماسبانلهشدهباشد.20تومانندپادشاهاندیگردفننخواهیشد،
زیرامملكتخودراازبینبردیوقومخودرابهنابودیكشاندی.ازخاندان
شرورتوكسیزندهنخواهدماند.21پسرانتوبخاطرشرارتاجدادشانكشته
خواهندشد،وكسیازآنهاباقینخواهدماندتادنیارافتحكندوشهرهادر

آنبسازد.
22خداوندقادرمتعالمیفرماید:»منخودبرضدبابلبرخواهمخاستوآن

رانابودخواهمكرد.نسلبابلیهاراریشهكنخواهمكردتادیگركسیاز
آنهازندهنماند.23بابلرابهباتالقتبدیلخواهمكردتاجغدهادرآنمنزل
بابلراجاروخواهمكردتاهرچهداردازبین كنند.باجارویهالكت،
برود.«24خداوندقادرمتعالقسمخورده،میگوید:»آنچهارادهنمودهوتقدیر

14:10
حز21:32
14:10

حز21:32

14:12
لو18:10
مکا1:9

14:12
لو18:10
مکا1:9
14:13

حز2:28
14:13

حز2:28

14:14
2تسا4:2
14:14

2تسا4:2

14:19
اش25:5
14:19

اش25:5

14:21
خرو5:20
اش16:13

14:21
خرو5:20
اش16:13

14:24
ایو13:23
اش11:46

14:24
ایو13:23
اش11:46

1672 اشعیا14

14:12-14تفسیرهایمتعددیدربارهاینآیاتوجود 
زیرا شیطان، برای است عنوانی صبح ستاره )1( دارد.
کسیکهاینجابهاواشارهمیشود،بیشازیکپادشاه
بشریقدرتدارد؛)2(اینشخصمیتوانستسنحاریب
یانبوکدنصر،دوپادشاهبسیارقدرتمند،باشد.ملتایندو
پادشاهبهآنهابهچشمخدایاننگاهمیکردند.ایشاندر
آرزویحکومتبردنیابودند؛)3(اینمیتوانستهمبه
شیطاناشارهداشتهباشدوهمبهپادشاهپرقدرتانسانی

احتمااًلنبوکدنصر،زیرابابلدرمکاشفهفصلهای17و18
بهعنوانتختشرارتتصویرشدهاست.غرورهمگناه
این سه هر در که چیزی بابل. گناه هم و بود شیطان
دیدگاههامشترکاست،اینحقیقتمیباشدکهغرور

برضدخدااستوبهمجازاتمنتهیخواهدشد.
اشعیا که همانطور پیشگویی این  14:27-24
و 19 2پادشاهان به )ر.ش. یافت تحقق داشت، بیان

اشعیا38-21:37(.



كردهامبهیقینواقعخواهدشد.25منسپاهآشورراهنگامیكهبهسرزمین
مناسرائیلبرسد،شكستخواهمدادوسربازانشرارویكوههایمتارومار
خواهمكرد.قوممندیگربردةآنهانخواهدبودوآنهارابندگینخواهدكرد.
26دستتوانایخودرادرازخواهمكردوقومهارامجازاتخواهمنمود.این
استآنچهبرایقومهاتقدیركردهام.«27بلیخداوندقادرمتعالاینراتقدیر
كردهاست.پسچهكسیمیتواندآنراباطلكند؟ایندستاوستكه

درازشدهاست،بنابراینچهكسیمیتواندآنرابازگرداند؟

پیشگوییدربارهفلسطین
28درسالیكهآحازپادشاهدرگذشت،اینپیغامازسویخدانازلشد:

29ایفلسطینیها،ازمرگپادشاهیكهبرشماظلممیكردشادینكنید،زیرا
پسرشازاوبدترخواهدكرد!«ازمار،افعیبوجودمیآیدوازافعی،اژدهای
آتشین!30خداوندبیچارگانقومخودراشبانیخواهدكردوآنهادرچراگاه
اوراحتخواهندخوابید،امابرشمافلسطینیهاقحطیخواهدفرستادوشما
راهالکخواهدكرد.31ایشهرهایفلسطینگریهوشیونكنیدوبلرزید،
زیراسپاهخشمناكیدرصفوففشرده،ازشمالبسویشمادرحركتاست!
32پسبهفرستادگانیكهازفلسطینمیآیندچهبایدگفت؟بایدگفتكه

خداونداورشلیمرابنیادنهادهتاقومرنجدیدةاودرآنپناهگیرند.

پیشگوییدربارهموآب

ایناستپیغامخدابرایسرزمینموآب:15
شهرهای»عار«و»قیر«موآبدریکشبویرانمیشوند.2در
دیبونقومعزادارموآببهبتخانههاپناهمیبرندتابرایشهرهاینبوومیدبا
گریهكنند.همةمردممویسروریشخودراتراشیده،3لباسعزاپوشیدهاند
بلنداست. ازهرخانهایصدایشیونوزاری ودركوچههاراهمیروند.
میشود.حتی شنیده نیز یاهص تا العاله و 4صدایگریةشهرهایحشبون

جنگاورانموآبنیزنالهمیكنندوازشدتترسمیلرزند.
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14:28-30اشعیااینپیغامرادرسال715ق.م.یعنی 
سالیکهآحازپادشاِهیهودادرگذشت،ازخداونددریافت
کرد.»پادشاهیکهبرشماظلممیکرد«)29:14(آحاز
از منظور بود. آشور پادشاه پنجم شلمناصِر بلکه نبود،
»سپاهخشمناکدرصفوففشرده«لشکرَسرُگن،پادشاه

آشوربود.
15:1موآبدرشرقدریایمردهقرارداشـت.موآبیها

ازنسللوطبودندوازهمبسترشدندختربزرگترلوط
از موآب .)38-31:19 )پیدایش آمدند بهوجود وی با
قبلدشمناسرائیلبود.آنهابهاسرائیلستممیکردندو
سرزمینشانراموردتجاوزقرارمیدادند)داوران14-12:3(.
باشائول)1سموئیل47:14(وداودنیزجنگیدند ایشان
رفتــار بهخــاطر موآبــیها 11،2:8و12(. )2سموئیل

خشونتبارشانبااسرائیلمجازاتشدند.



فرار شلشیا وعجلت بهصوغر موآب مردم است. ناالن موآب برای 5دلم
میكنند؛باگریهازگردنةلوحیتباالمیروند؛صداینالةایشاندرطول
علف است! شده نمریمخشک 6رودخانة میرسد. گوش به حورونایم راه
سرسبزكناررودخانههاپالسیدهونهالهاازبینرفتهاند.7مردماندوختةخود
رابرمیدارندتاازراه»درةبیدها«فراركنند.8شیونموآبدرمرزهایآن
بئرایلیمرسیدهاست. طنینافكندهاستوصدایزاریآنتابهاجالیمو
9رودخانةدیمونازخونسرخشدهاست،ولیخدابازهماهالیدیمونرا
مجازاتخواهدكرد.بازماندگانوفراریانموآبنیزجانسالمبدرنخواهند

بردوطعمةشیرخواهندشد.

خداموآبرابهخاطرغرورشسرزنشمیکند

آوارگانموآبازشهرسالعكهدرصحراست،برایپادشاهیهودا16
برهایبعنوانخراجمیفرستند.2آنانمانندپرندگانبیآشیانه،در
كنارةروداردنآوارهشدهاند.3ازمردمیهوداكمکمیخواهندوباالتماس
میگویند:»مارازیرسایةخودپناهدهید.ازماحمایتكنید.نگذاریدبدست
نظر از را ما بمانیم. شما میان در آوارگان ما دهید 4اجازه بیفتیم. دشمن

دشمنانمانپنهانكنید!«
)سرانجامظالمنابودخواهدشدوستمكاروتاراجكنندهازبینخواهدرفت.
5آنگاهكسیازنسلداودبرتختپادشاهیخواهدنشستوباعدلوانصاف
برمردمحكومتخواهدكرد.حكومتاوبررحمتوراستیاستوارخواهد

بود.(
6مردمیهودامیگویند:»مادربارةموآبیهاشنیدهایم.میدانیمچقدرمتكبرند

وبهخودفخرمیكنند،امافخرآنهابیاساساست.«
7مردمموآببرایسرزمینخودگریهمیكنند؛نانكشمشیقیرحارسترا
بهیادمیآورندوآهمیكشند.8مزرعههایحشبونوتاكستانهایسبمهاز
بینرفتهاند؛درختانانگوررافرماندهانسپاهدشمنبریدهاند.زمانیشاخههای
تادریای بیابانگذشته، از بهشهریعزیزمیرسیدو تا انگور ایندرختان
مردهامتدادمییافت.9براییعزیزوباغهایانگورسبمهگریهمیكنموماتم
میگیرم.اشكمچونسیلبرایحشبونوالعالهجاریمیشود،زیرامیوههاو
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سالع  به موآبیها آشوریها، حمله از پس  16:1بب
متواریشدندودرآنجاپناهگرفتند؛اینشهردرجنوب
را برهای موآبی درمانده زناِن بود. واقع ادوم سرزمین
ازیهوداخواستار بهاورشلیمفرستادندو بهعنوانخراج

پناهگاه مدتی برای میتوانست اورشلیم شدند. حمایت
امنیبرایآنانباشد.اشعیابهمردمیهودانصیحتکرد
و کنند رحمت مصیبتشان زمان در خود دشمن به که

ایشانرابپذیرند.



محصولشتلفشدهاست.10شادیوخوشحالیبرداشتمحصولازبینرفته
نغمههایشادبگوشنمیرسد؛دیگركسی انگور،دیگر باغهای است؛در
انگوررادرچرخشتها،زیرپانمیفشرد؛صدایشادمانیخاموششدهاست.
11دلمنمانندبربطبرایموآبمینالدوبرایقیرحارسآهمیكشد.12اهالی
موآببیجهتبسویبتخانههایخودباالمیروندتادعاكنند؛آنهابیجهت

خودراخستهمیكنند،زیرادعایشانمستجابنخواهدشد.
13اینبودپیغامیكهخداوندازقبلدربارةموآبفرمودهبود.14امااینک
بین از موآب ازسهسال،شكوهوجالل میفرماید:»درستپس خداوند
خواهدرفتوازجماعتزیادآنعدةكمیباقیخواهندماندوآنهانیزقوت

خودراازدستخواهندداد.«

پیشگوییدربارهسوریه

ایناستپیغامخدادربارةدمشق:17
»دمشقازبینخواهدرفتوتبدیلبهویرانهخواهدشد.2شهرهای
»عروعیر«متروکخواهندشدوگوسفنداندرآنجاخواهندخوابیدوكسی
نخواهدبودكهآنهارابترساند.3اسرائیلقدرتشراازدستخواهددادو
دمشقسقوطخواهدكرد.بازماندگانسوریهمانندقوماسرائیلخواروضعیف

خواهندشد.«اینراخداوندقادرمتعالفرمودهاست.
4خداوندمیفرماید:»عظمتاسرائیلمحوخواهدشدوثروتشازبینخواهد

رفت.5درآنروز،اسرائیلمانندكشتزارهایدرةرفائیمخواهدبودكهپس
ازدرو،چیزیدرآنباقینمیماند.6عدةبسیاركمیازقوماسرائیلباقی
خواهندماند،همانگونهكهپسازچیدنزیتوندوسهدانهرویشاخههای
بلند،وچهارپنجدانهنوکشاخههایكوچکباقیمیماند.«اینراخداوند،

خدایاسرائیلفرمودهاست.
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له  با انگور پا)گرفتنآب انگورزیر فشردن 16:10
کردنآنباپایبرهنه(درفصلبرداشت)فصلیکهدر
تاکستانهاشادیموجمیزد(،بهبیشترینحدخودمیرسید.
اماشادیبرداشتمحصولخیلیزودتمامخواهدشد،زیرا

آنهاخدارانادیدهگرفتهوعلیهاوطغیانکردهبودند.
16:12و13هنگامیکهمردمموآبطعمخشموغضب
اما رفتند. خود خدایان و بتها پی در چشیدند، را خدا
نجات را ایشان که نبود زیراکسی نیفتاد، اتفاقی هیچ
بخشد.مانیزبرایحلمشکالتمانبهراههایخاصخود
متوسلمیشویم.نتیجههماناست؛هیچکسبراینجات
تنهاکسیکه به است، بهخدا ما امید آمد. نخواهد ما

میتواندبشنودوکمککند.

به ق.م. سال732 در سوم« »تغلتفالسِر  16:13و14
به ق.م. سال701 در نیز سنحاریب حملهکرد؛ موآب
موآبهجومبرد،یعنیدرهمانسالیکهبهیهوداحمله
ازپیشگوییاشعیارخ کرد.واقعهنخستسهسالپس
داد،وازاشعیایکنبیواقعیساخت.دراینوقایع،مردم

اسرائیلتحققپیشگوییراباچشمانخوددیدند.
آشور علیه جنگ برای سوریه و اسرائیل  17:1بب
پیماناتحادبستند.اما»تغلتفالسِردوم«دمشقپایتخت
سوریهرادرسال732ق.م.،بهتصرفدرآوردوبخش
امپراطوریآشورساخت. شمالیاسرائیلرانیزضمیمه
پسازآن،آحازپادشاهیهودا،برایمالقاتتغلتفالسر

سومبهدمشقرفتوبهاینپادشاهآشورخراجداد.



7درآنروز،مردمبسویآفرینندةخودكهخدایمقدساسرائیلاستروی
اشیریم یعنی ساختهاند، بدستخود كه بتهایی به دیگر 8و آورد، خواهند
نمود.9درآنروز،شهرهایمستحكمویران نخواهند بتهایآفتاب،رو و
خواهندشدهمچونشهرهایحویهاواموریهاكهساكنانشانآنهارادر

حینفراربرایاسرائیلیهاواگذاشتند.
10ایاسرائیل،توخداینجاتدهندةخودو»صخرة«مستحكمخویشرا
فراموشكردهایودرختانمیكاریتادرزیرآنهابتهارابپرستی.11ولی
بدانكهحتیاگردرهمانروزیكهدرختانرامیكاریآنهانموكرده،
شكوفهآورند،باوجوداینمحصولینخواهندداد.درآنروز،آنچهنصیب

شمامیشودبالیكشندهودردعالجناپذیرخواهدبود.
12قومهایجهانمثلدریامیخروشندوهمچونطوفانغرشمیكنند13و
مانندسیلیورشمیآورند.اماخداآنهاراخاموشمیكندوبهعقبمیراند.
ایشانمانندكاهدربرابرباد،وخاکدربرابرگردبادهستند.14درشبرعب
ووحشتایجادمیكنند،ولیپیشازفرارسیدنصبحنابودمیشوند.این

سزایكسانیاستكهسرزمینماراتاراجمیكنندوبهیغمامیبرند.

پیشگوییدربارهحبشه

درآنسویرودخانههایحبشهسرزمینیهستكهقایقهایبادبانی18
درآبهایشرفتوآمدمیكنند.2سرزمینیكهسفیرانخودرابر
قایقهاییساختهشدهازنی،بهرودنیلمیفرستد.ایسفیرانتندروبهآن
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17:7-11پیغامخدابهدمشقیکیازپیغامهاییاست 
کهنابودیکاملرااعالممیدارد.آشوریهاازخداکه
میتوانستنجاتشاندهدرویبرگردانده،بهبتهاوقوت
خوداتکاکردند.ایشانهرچقدرهمتوفیقیافتند،باز
احساس داشتن برای اغلب ما بود. قطعی خدا داوری
خانه لباس، )اتومبیل، موفقیت نشانههای به رضایت،
گرانقیمت(اتکامیکنیم.اماخدابهمامیگویدکهاگر
اتکا فانی بهچیزهای ابدی امنیت بهدستآوردن برای
کنیم،دردورنجرادروخواهیمکرد.اگرنمیخواهیم
همانسرنوشتیکهگریبانگیردمشقشدگریبانمارانیز
بگیرد،بایدازاینامورفریبندهودروغینرویبرتافته،

بهخداتوکلکنیم.
17:8اشیریم)یااشیره(الههعشقوباروری،اغلبزوجه
بعلبهشمارمیآمد.پرستشاشیریمرااحتمااًلملکهایزابل
وارداینسرزمینکرد)ر.ش.به1پادشاهان19:18(.در
مراسمعبادیاشیریمروابطجنسینامشروعترویجمیشد
بسیاریراجذبمیکرد.کتابمقدسدر امر وهمین

؛ 14-12:2 )داوران داده اخطار اشیریم پرستش مورد
6:10-8؛1سموئیل3:7(،ومنسیپادشاهبهخاطربرپا
ازسویخدا اورشلیم، معبد اشیریمدر برای بتی کردِن
بتها، مابرخالف محکومشد)2پادشاهان7:21(.خدای
سعینداردعدهزیادیراجذبخودکند،بلکهخواهان
آناستکهبرکاتزیادیرانصیبهمهانسانهاسازد.
18:1بباینپیشگوییاحتمااًلدرزمانحزقیاانجام
شد)2پادشاهان19و20(.حبشهسرزمینیبوددرآنسوی
رودخانهنیلودرستدرجنوبمصرقرارداشت)رودخانه
نیلازجنوببهطرفشمالجریاندارد(.پادشاهحبشه
شنیدهبودکهسپاهعظیمآشوردرحالعزیمتبهسوی
جنوبوبهطرفآنهااست.اوپیکهاییبهممالکواقع
درشمالرودنیلفرستادتاازآنهابخواهدکهاتحادی
به اشعیا اما یهوداهمکمکخواست، از تشکیلدهند.
پیکحاملپیامگفتکهبهکشورشبازگرددزیرایهودا
برایمقابلهباآشوریهافقطبهکمکخدانیازدارد.اشعیا
پیشگوییکردکهآشوردرزمانمقررنابودخواهدشد.



سرزمینیبرویدكهبینرودخانههااستوقومیبلندباالونیرومنددرآن
زندگیمیكنندقومیكههمهجاخوفوهراسایجادكردهاند.

میشود برافراشته كوهها قلة بر كه پرچمی به كنید! توجه دنیا مردم 3ای
دهید! میشودگوش نواخته جنگ برای كه شیپوری بهصدای و بنگرید
4خداوندبهمنچنینفرمودهاست:»منازآسمانبهآرامینظرخواهمكرد

بهآرامییکروزباصفایتابستانیویکصبحدلپذیرپائیزیدروقت
حصاد.«5زیراپیشازاینكهحصادراجمعكنند،درستپسازریخته
شدنشكوفههاورسیدنانگور،حبشهماننددرختانگوریكهشاخههایش
راباارهبریدهباشند،نابودخواهدشد.6سربازانحبشدرصحراخواهندمرد
واجسادشانبرایپرندگانشكاریوحیواناتوحشیواگذاشتهخواهدشد.
پرندگانشكاریدرتابستان،وحیواناتوحشیدرزمستان،ازالشههایآنها

تغذیهخواهندكرد.
نیرومندكههمهجاخوف و بلند قد قوم این زمانیخواهدرسیدكه 7اما
وهراسایجادمیكردندوسرزمینشانمیانرودخانههابودبهاورشلیمكه
خداوندقادرمتعالنامخودرادرآنقراردادهاستخواهندآمدوبرایاو

هدیهخواهندآورد.

پیشگوییدربارهمصر

پیامیبرایمصر:19
خداوندبرابریتندروسوارشدهوبهجنگمصرمیآید.بتهای
ازترسضعفمیكند.2خداوند میلرزندودلمصریها او برابر در مصر
میفرماید:»مصریهارابرضدیكدیگرخواهمبرانگیختتابرادربابرادر،
همسایهباهمسایه،شهرباشهر،ومملكتبامملكتبجنگند.3تدبیرهاییرا
كهمصریهااندیشیدهاندبیاثرخواهمكردوآنانروحیةخودراخواهندباخت.
ایشانبرایدریافتكمک،بهبتهایشانپناهخواهندبردوبرایچارهجویی،

بهاحضاركنندگانارواحوافسونگرانوجادوگرانمتوسلخواهندشد.«
4خداوندقادرمتعالمیفرماید:»منمصریهارابهدستحاكمیستمگرو

بیرحمتسلیممیكنمتابرآنهاحكمرانیكند.«
5آبرودنیلكمخواهدشدوبعدازمدتیخشکخواهدگردید.6نهرهامتعفن
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نشانه  منتظر تا ملتها همه به بود پیامی این  18:3
سقوطآشورباشند.حبشهملتهایدیگررافراخوانده
را آشور خدا اما شوند. متحد هم با آشور علیه تا بود
وقتیکهمیکوشیددنیارابهتصرفدرآورد،متوقف

ساخت.

19:1مصر،مملکتیکهبهمدت400سالبنیاسرائیل
رادراسارتخودداشت)خروج1(،برایمردماسرائیل
مظهرنفرتبود.باوجوداین،یهودادرفکراتحادبامصر
علیهآشوربود.امااشعیادرموردایناتحاداخطاردادزیرا

قراربودخدادرزمانمقررآشورراازمیانبردارد.



خواهندشدوآبجویهاكمشده،خواهندخشكید.نیوبوریاپژمردهخواهند
گردید،7تمامسبزههاومزرعههایكناررودنیلخشکشده،ازبینخواهند
رفتوتماممحصولتلفخواهدشد.8همةماهیگیرانیكهتوروقالببه
رودنیلمیاندازندنومیدخواهندشدوزاریخواهندكرد.9پارچهبافانیكهبا
كتانپارچهمیبافتندمأیوسخواهندگردید،10وهمةبافندگانوكارگران

نومیدودلشكستهخواهندشد.
مصر پادشاه به كه پندی و مشورت هر و نادانند صوعن شهر 11بزرگان
میدهنداحمقانهاست.پسچگونهبهپادشاهمیگویند:»ماازنسلحكیمان
وپادشاهانقدیمهستیم!«12ایپادشاهمصرمشاوراندانایتوكجاهستند؟
بگذارآنهابهتواطالعدهندكهخداوندقادرمتعالبرضدمصرچهارادهكرده
است.13رهبرانصوعنوممفیسوتمامبزرگانمصراحمقوگمراهند،
مصررابهنابودیكشاندهاند.14خداوندسرگیجهبهآنهادادهوآنهامردممصر
راماننداشخاصمستكهبرقیخودمیافتندوبلندمیشوندونمیدانندبه
نه دهد نجات را مصر نمیتواند 15هیچكس میروند،گمراهكردهاند. كجا

بزرگنهكوچک،نهثروتمندونهفقیر.
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19:14و15مصربهخاطرحکیمانشمشهوربود،اماخدا
فرستاد.حکمت مصر حکیم« »مردان بر حماقت روح
واقعیفقطازخداسرچشمهمیگیرد.مانیزبایدفقطازاو
برایزندگیخودحکمتبخواهیم،درغیراینصورت

قدرتاتخاذتصمیماتدرستراازدستداده،بهاشتباه
خواهیمافتاد.آیاهماکنوندرزندگیتانمسألهایهست
کهباعثپریشانیفکرتانباشد؟ازخدابخواهیدکهبرای

حلآن،بهشماحکمتببخشد.

دولتپیمانهایامروز

علم

تحصیالت

مراقبتهایپزشکی

نظامهایمالی

مابرایبرقراریمعیارهایاخالقی،بهقوانیندولتاتکامیکنیم،اماقانون
نمیتواندقلبانسانراتغییردهد.

ماازفوائدعلموتکنولوژیبهرهمندمیشویم.ماپیشازاتکابهکتابمقدس،
بهپیشگوییهاوتجزیهتحلیلهایعلمیاتکامیکنیم.

ماطوریعملمیکنیمکهگوییتحصیالتومدارکتحصیلیمیتواند
آیندهوموفقیتماراتضمینکند،بدونآنکهبهنقشههاییکهخدابرای

آیندهمادارد،توجهداشتهباشیم.

ماپزشکیراراهیبرایطوالنیکردنعمروحفظتندرستیمیدانیم،یعنی
امریکاماًلمستقلازایمانوزندگیاخالقی.

ماایمانخودرابر»امنیت«مالیاستوارمیکنیموتاآنجاکهممکناست
پولدرمیآوریم؛گرچهبایددرتأمینمالیخودخردمندباشیم،امانبایداز

یادببریمکهبرایرفعنیازهایمانبایدبهخدااتکاکنیم.

اشعیابهیهودااخطاردادکهبامصرهمپیماننشود.اومیدانستکهاتکابههرقومیاقدرتنظامیایبیهودهاست.تنهاامید
آنهامیبایستتوکلبهخداباشد.باآنکهماآگاهانهامیدرهاییخودرابهشکلیمشابهبرپیمانهایسیاسینمینهیم،اما

ممکناستاغلببهاموردیگرامیدببندیم.



ببینند 16درآنروز،مصریهامانندزنانضعیفخواهندشدوهنگامیكه
خداوندقادرمتعالدستشرابرایمجازاتآناندرازكردهاستازترس
خواهندلرزید.17ایشانباشنیدناسمسرزمینیهودابهوحشتخواهندافتاد.
در شهر پنج زمان، آن 18در است. نموده اراده متعال قادر خداوند را این
سرزمینمصرازخداوندقادرمتعالپیروینموده،بهزبانعبریسخنخواهند

گفت،ویكیازاینشهرها»شهرآفتاب«نامیدهخواهدشد.
19درآنروز،قربانگاهیدروسطمصر،وستونیادبودیدرمرزآن،برای
در متعال قادر خداوند دهندةحضور نشان 20اینها شد. خواهد برپا خداوند
سرزمینمصرخواهندبود.ازآنپس،هرگاهمصریهادعاكرده،ازخداوند
نجات و ایشانحامی برای او برهاند، ظالمان ازدست را آنها تا بخواهند
به را داد.21خداوندخود نجاتخواهد را ایشان دهندهایخواهدفرستادو
مصریهاآشكارخواهدكردوایشانخداوندراخواهندشناخت.مردممصر
باتقدیمقربانیهاوهدایااوراعبادتخواهندكردونذرهایخودرابهوی
اداخواهندنمود.22بهاینترتیب،خداونداولمصریهاراتنبیهخواهدكرد،
سپسبرگشتهایشانراشفاخواهدداد.بلی،مصریهابسویخداوندبازگشت

خواهندكردواودعایشانراشنیده،آنانراشفاخواهدداد.
23درآنروز،شاهراهیازمصربهآشوركشیدهخواهدشد،ومصریهاو
آشوریهابهسرزمینهاییكدیگررفتوآمدخواهندكردوهردویکخدا
راخواهندپرستید.24اسرائیلنیزباایشانمتحدخواهدشدوهرسهمملكت
باهمباعثبركتتمامجهانخواهندگردید.25خداوندقادرمتعالآنهارا
بركتداده،خواهدگفت:»متبارکبادقوممنمصروصنعتدستمن

آشورومیراثمناسرائیل!«
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19:19،23مصرپسازتحملتنبیه،ازبتهادستکشیده، 
از پرستید.شگفتانگیزتر راخواهد فقطخدایحقیقی
این،پیشگوییاشعیااستمبنیبراینکهدودشمناصلی
آشور، و مصر یعنی میرانند، ستم آن بر که اسرائیل
اینپیشگویی باهممتحدخواهندشد. درپرستشخدا
»درآنروز«،یعنیروزیکهمسیحسلطنترابهدست

بگیرد،بهتحققخواهدپیوست.
او بخواهد، کمک خدا از مصر که آنگاه  19:20
فرستاد. خواهد ایشان رهایی برای نجاتدهندهای
نجاتدهندهما،عیسیمسیح،برایهمهکسانیاستکه
بهاومتوسلمیشوند.مانیزمیتوانیمدعاکنیموقدرت

نجاتبخشاورادریافتداریم!
19:22مصرفقطیکیازملتهاییاستکهدرمقابل

خداوندخمخواهدشد.)فیلیپیان10:2و11میفرمایدکه
مقابلعیسیمسیحخمخواهدشدوهر زانوییدر هر
زبانیاعترافخواهدکردکهاوخداونداست.(پسنباید
تعجبکنیمکهمصریهاوآشوریهانیزجزئیازاین
»هر«باشند.هریکازمانیزجزئیازاین»هر«هستیم.
مامیتوانیمیاهماکنونباسرسپردگیدرمقابلاوخم

شویم،یادرآیندهباشرمساری.
19:23-25درعیسیمسیح،دشمناِنپیشینمیتوانند
از که ملتهایی و مردم شوند. متحد هم با محبت در
نظرسیاسیدردوجناحمختلفهستند،درمسیحمثل
افتاد، برادریکدیگربرپایهایمسیحخواهند خواهرو
از است، برایروابط تهدیدی راکه مانعی اوهر زیرا

بینمیبرد.



نبیپابرهنه

سرگن،پادشاهآشور،سردارسپاهخودرابهشهراشدوددرفلسطین20
فرستادوآنراتسخیركرد.2سهسالپیشازاینرویداد،خداوند
بهاشعیاپسرآموصفرمودهبودكهلباسوكفشخودراازتندربیاورد
وعریانوپابرهنهراهبرود،واشعیاچنینكرد.3هنگامیكهاشدودبدست
آشورافتادخداوندفرمود:»خدمتگزارمناشعیامدتسهسالعریانوپا
برهنهراهرفتهاست.ایننشانةبالهایهولناكیاستكهمنبرمصروحبشه
خواهمآورد.4پادشاهآشورمردممصروحبشهرااسیرخواهدكردوكوچک
وبزرگرامجبورخواهدساختعریانوپابرهنهراهبروندتامصررارسوا
كند.5و6آنگاهمردمیكهدرسواحلفلسطینزندگیمیكنندوتكیهگاهشان
حبشه،وفخرشانمصراست،پریشانورسواشده،خواهندگفت:»اگربر
سرمصركهمیخواستیمازدستآشوربهاوپناهببریمچنینبالییآمد،پس

برسرماچهخواهدآمد؟«

پیشگوییدربارهبابل

اینپیامبرایبابلاست:21
بابل بسوی بیابانی، گردباد مانند دهشت، سرزمین از مهاجمی

میآید.2رؤیایترسناكیمیبینم،رویایخیانتونابودی!
ایلشكرعیالمحملهكن!ایلشكرمادمحاصرهكن!خدابهنالةقومهاییكه

زیردستبابلهستندپایانمیدهد.
3بادیدنوشنیدناینچیزهامدهوششدمودردیچوندردزایمانهمة
وجودمرافراگرفت.4میترسیدموقلبمبشدتمیتپید.آرزومیكردمهرچه
زودترشبفرارسد،ولیآرامششبنیزجایخودرابهوحشتدادهبود.
مشغول استوعدهای پهنشدهوسفرهچیدهشده فرشها دیدم رؤیا 5در
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20:1سرُگندومازسال722تا705ق.م.پادشاهآشور
بود؛اینواقعهدرسال711ق.م.رخداد.اشعیابهگونهای
نمایشیبهیهودایادآورمیشودکهنبایدبرایحفاظت

خودبراتحادبابیگانگانحسابکنند.
راه برهنه سال سه که داد فرمان اشعیا به خدا  20:2
استفاده اشعیا از خدا بود. خفتبار تجربهای این برود؛
چند که دهد نشان را تحقیری و خفت آن تا میکرد
افتادنبهدستهایآشور سالبعد،مصروحبشهدراثر
متحملخواهندشد.اماپیغامدراصلبراییهودابود:»به
حکومتهایبیگانهاتکانکنوگرنهبهاینشکلمورد

تحقیِراسیرکنندگانخودقرارخواهیدگرفت.«

20:3خداازاشعیاخواستکهکاریراانجامدهدکه
خفتبارونامعقولبهنظرمیرسید.بعضیاوقاتممکن
استخداازمابخواهدکهبهشیوهایازاواطاعتکنیم
کهدرهمانموقعقابلدرکنباشد.مابایدباایمانکامل
ازخدااطاعتکنیم،زیرااوهرگزازمانخواهدخواست

کهکارنادرستیانجامدهیم.
21:1بببرخیمیگویندکهاینپیشگوییباسقوط
بابلدرسال539ق.م.تحققیافت)ر.ش.بهدانیال5(.اما
برخیدیگرمیگویندکهاینپیشگوییطغیاِنبابلعلیه

آشوردرحدودسال700ق.م.است.
21:5اگراینپیشگوییبهسقوطبابلدرسال539ق.م.



خوردنونوشیدنند.ناگهانفرمانیصادرمیشود:»ایسردارانبرخیزیدو
سپرهایخودرابرایجنگآمادهسازید!«

6دراینهنگامخداوندبهمنفرمود:»یکدیدهبانتعیینكنتاهرچهرا
میبیند،خبردهد.7هنگامیكهببیندسوارانجفتجفتبراالغوشترمیآیند

بایددقتكند.«
8و9پسدیدهبانراباالیحصارگذاشتم.یکروزاوفریادزد:»ایسرورم،
روزهاوشبهابردیدهبانگاهخودایستادهدیدهبانیكردهام.اینکفوجسواران

رامیبینمكهجفتجفتمیآیند!«
بابلسقوط »بابلسقوطكرد! اینهنگام،صداییشنیدمكهمیگفت: در

كرد!همةبتهایبابلخردشدندورویزمینافتادند!«
10ایقوممناسرائیل،ایقومیكهمانندگندمكوبیدهوغربالشدهاید،به
اینخبرخوشیكهازجانبخداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل،بهشمااعالم

كردم،گوشدهید.

پیشگوییدربارهادوم
11اینپیامبرایادوماست:

یکنفرازادوممراصدامیزند:»ایدیدهبان،ازشبچهخبر؟چقدرمانده
شبتمامشود؟«

12منجوابمیدهم:»بزودیروزداوریشمافرامیرسد.بسویخدابازگشت
كنیدتامنخبرخوشیبهشمادهم.اورابطلبیدودوبارهبیاییدوبپرسید.«
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در که میشود مربوط ضیافتی به باشد، داشته اشاره

فصل5دانیالذکرشدهاست.
21:6و7دیدباناناغلبدررؤیاهاینبوتیدیدهمیشوند
کسانی نخستین آنها میکنند. پیشگویی را ویرانی که
هستندکهنزدیکشدنخطررامیبینند.رؤیایسواراِن
جفتجفتمیتوانستنمایانگرمادهاوپارسهاباشدکه

درسال539ق.م.بابلراموردحملهقراردادند.
بود، قدرتمند و بزرگ شهری تنها نه بابل  21:8و9
بابلمظهرهمه بود. نیز ازگناهانوحشتناک پر بلکه
هم همین مظهر و است خدا برضد که بود چیزهایی
تمام با قدرتش، و همهشکوه علیرغم بابل ماند. باقی

بتهایشنابودشد.
باستان اسرائیِل در کردن غربال و کوبیدن  21:10
و دانهها شکستن برای بود. کشاورزی در مرحله دو
دستیافتنبهقسمتداخلیوباارزِشدانه،سِرگندمرا
)کهاغلبنماداسرائیلبود(رااوللهمیکردند.سپس

دانههارابههوامیانداختندوپوستهبیارزشآنبههمراه
بادپراکندهمیشدودانهبهزمینمیافتاد.اسرائیلچیزی
مشابهاینراتجربهکرد.افرادگناهکاروعاصیپراکنده
شدند،اماخدا»دانه«خوبرابرایسیرکردناسرائیل

نگهداشت.
21:11و12هرکسدوستداردخبرهایخوببشنود
کهمثاًلهمهمشکالتتماممیشودوسعادتدرپیش
است.دیدبانمیگویدکهبرایدستیابیبهخبرهایخوب
بایدبهسویخدابازگردیمواوراباتماموجودبطلبیم.
آینده و دنیا رویدادهای به مربوط خبرهای خدا، بدون
آن،چیزیجزدهشتوهراسبههمراهندارد.بدونخدا،

آیندهشخصیماهمهخبرهایبداست.
21:12ادومدشمنهمیشگیقومخدابود.وقتیبعضی
ازاسرائیلیانبهدستآشوریهااسیرشدند،ادومیهاشادی
کردند،وهمینامرسرنوشتایشانرارقمزد.عوبدیابه

تفصیلنابودیادومراپیشگوییکردهاست.



پیشگوییدربارهعربستان
13اینپیامبرایعربستاناست:

ایمردمددانكهدربیابانهایعربستاناردومیزنید،14بهتشنگانیكهنزد
از 15اینها بهفراریانخوراکدهید. تیما شمامیآیندآبدهید؛ایمردم
شمشیربرهنهوكمانكشیدهوازجنِگسختگریختهاند.16خداوندبهمن
گفت:»درستپسازیکسالقدرتوشوكتقبیلةقیدارازبینخواهد
رفت17وازتیراندازانوجنگاوراناینقبیلهبیشازچندنفرباقینخواهند

ماند.منكهخداوند،خدایاسرائیلهستماینرامیگویم.«

پیشگوییدربارهاورشلیم

اینپیامبرایاورشلیماست:22
چهشدهاست؟چرامردمشهربهپشتبامهامیدوند؟درتمامشهر
غوغابرپاست!برایاینشهرشادوپرجنبوجوشچهپیشآمدهاست؟
مرداناورشلیمكشتهشدهاندامانهدرجنگ،ونهباشمشیر.3همةرهبرانبا
همفراركردندوبدوناینكهتیریبیاندازندتسلیمشدند.وقتیدشمنهنوز
دوربودمردمباهمگریختندواسیرگردیدند.4پسمرابهحالخودبگذارید
تابرایمصیبتقومم،بهتلخیبگریم.كوششنكنیدمراتسلیدهید،5زیرا
و مصیبت رادچار اورشلیم متعال قادر رسیدهكهخداوند زمانآن اینک
انهدامكند.دیوارهایشهرمافروریختهاست.فریادمردمدر آشفتگیو
كوههاطنینمیافكند.6سپاهیانعیالمتیروكمانراآمادهكرده،براسبهای

21:15
اش14:13و15

21:15
اش14:13و15

21:17
اش19:10

21:17
اش19:10

22:1
ار13:21

22:2
اش7:23
ار18:14

22:1
ار13:21

22:2
اش7:23
ار18:14

22:4
ار1:9
22:4
ار1:9
22:5

اش3:37
مراثی2:2

22:5
اش3:37
مراثی2:2

22:6
اش2:21

22:6
اش2:21

1682 اشعیا22،21

در  همه شده، ذکر اینجا در که مکانهایی  21:13
بودند مرزی مکانهاشهرهایی این بود. واقع عربستان
کهجادههایتجاریعربستانرادرکنترلخودداشتند.
نبونیدوس،پادشاهبابل،بهعربستانحملهکردومردم
خود اقامتگاه را تیما او گرداند. خود رعیت را آنجا
ساختوبلشصررادربابلنایبالسلطنهقرارداد.این
میداد. هشدار را بدبختی و مصیبت اشعیا پیشگویی
یهوداهمچنانسعیمیکردعلیهنبونیدوس،باعربستان
به پیمانی چنین درباره اشعیا اما بماند، باقی همپیمان
مردمهشداردادوایشانراترغیبکردکهفقطبهخدا

توکلکنند.
گرفت خواهد قرار حمله مورد اورشلیم  22:13-1
آنها کنند. بازگشت خدا بهسوی آن اهالی اینکه مگر
بهجایاینکار،ازهرنوعوسیلهممکنبرایحفاظت
آنها طلبیدنکمکخدا. بهجز استفادهکردند ازشهر
دوستداشتندبهخالقیت،تجهیزات،وحتیهمسایگان

درباره اطالع کسب )برای کنند اتکا خود بتپرست
محاصرهاورشلیم،نگاهکنیدبه2تواریخ32و36(.

توبه آنها اما بود، داده هشدار قومش به اشعیا  22:4
تجربهخواهند را مجازاتخدا بههمینسبب، نکردند؛
کرد.اشعیابهخاطراهمیتیکهبرایایشانقائلبود،از
بعضی ماتمگرفت. وسخت آزردهشد ایشان مجازاِت
اوقاتکسانیکهبرایمااهمیتدارند،بهتالشهاییکه
مابرایکمکبهایشانمیکنیم،توجهینمیکنند؛ازاین
رودرستازچیزهاییضربهمیخورندکهمیخواستیم
ایشانراازآنهابازداریم.درچنینمواقعیبهخاطراهمیتی
کهموضوعبرایمادارد،غصهمیخوریم.خداازماانتظار
داردکهبادیگرانمرتبطباشیم،وهمینامربعضیاوقات

ممکناستسببشودکهباآنهارنجبکشیم.
22:6و7سپاهیانعیالم،سوریه،وسربازانسرزمین»قیر«
همهتحتحاکمیتآشوربودند.کلسپاهآشوربهانضمام
رعایایش،همگیدرجنگعلیهاورشلیمشرکتداشتند.



خودسوارشدهاندوسربازانسرزمین»قیر«سپرهایخودرابدستگرفتهاند.
7دشتهایسرسبزیهوداازعرابههایدشمنپرشدهاستوسواراندشمنبه

پشتدروازههایشهررسیدهاند.8نیرویدفاعییهودادرهمشكستهاست.
برایآوردناسلحهبهاسلحهخانهمیدوید.9و10رخنههایحصارشهررابررسی
و كنید خراب را آنها تا میشمارید را اورشلیم خانههای سپس میكنید،
مصالحشانرابرایتعمیرحصاربهكارببرید.برایذخیرهكردنآب،11آب
رادرآن تحتانی قدیمی بركة تاآب انباردرداخلشهردرستمیكنید
است چیز همه سازندة كه خدا به اما میكنید را كارها این تمام بریزید.
توجهیندارید.12خداوند،خدایقادرمتعالازشمامیخواهدكهگریهوماتم
كنید،مویخودرابتراشیدوپالسبپوشید.13اماشماشادیمیكنید،گاو
وگوسفندسرمیبریدتاگوشتشانراباشراببخوریدوخوشبگذرانید.
میگویید:»بخوریموبنوشیم،چونفردامیمیریم.«14خداوندقادرمتعالبه
منگفتهكهاینگناهشماتابههنگاممرگهرگزآمرزیدهنخواهدشد.بلی،

اینراخداوندقادرمتعالفرمودهاست.
15خداوند،خدایقادرمتعالبهمنفرمودكهنزد»شبنا«وزیردرباربرومو

بهاوچنینبگویم:16»تودراینجاچهمیكنی؟چهكسیبهتواجازهداده
اینصخره رادر قبرخود برایخودبكنی؟ایكسیكه قبری اینجا در
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22:8-11رهبرانهرکاریکهمیتوانستندبرایآماده 
آوردند، بهدست سالح آنها کردند. جنگ برای شدن
ذخیره آب و دادند، قرار بازرسی مورد را شهر حصار
کردند.اماتمامتالشآنهابیهودهبودزیراهرگزازخدا
طلبکمکنکردند.بیشتراوقاتمابهچیزهاییمتوسل
میشویمکهگرچهبهخودیخودخوبهستند،اماآن
کمکیراکهمانیازداریمبهماارائهنمیدهند.ماباید
سالحگردآوریموحصارهارابازرسیکنیم،اماکاررا

بایدخدابهپیشببرد.
22:13خطرمّلیبایددعوتیباشدبرایتوبهملی.اما
وقتیایناندیدندخطرتهدیدشانمیکند،بهجایآنکهبا
همجمعشوندوتوبهکنند،تصمیمگرفتندازهرآنچه
باید دیدند، را آشوریها وقتی مردم ببرند. لذت دارند
و انبیا هشدارهای و خود گناهان به و میکردند، توبه
درماندگیخودپیمیبردند.آنهاکهازهرطرفمورد
حملهقرارداشتند)8:22(،میتوانستدتوبهکنند)12:22(،
امابهجایآنخواستندجشنوسروربرپاکنند.مشکل
ریشهایاینبودکهیهودابهقدرتخدایاوعدههایاو
اعتنایینداشت)ر.ش.به12:56؛1قرنتیان32:15(.وقتی

باسختیهاروبرومیشوید،نزدخدابیایید.

22:13و14مردممیگفتند:»بخوریموبنوشیم«چون
امیدخودراازدستدادهبودند.امروزنیزمیبینیمکه
مردمامیدخودراازدستمیدهند.معمواًلدوواکنشدر
مقابلناامیدیوجوددارد:یأسیاتنآسایی.امازندگی
انسانفقطبهایندنیاختمنمیشود.بنابراین،نبایدطوری
عملکنیمکهگوییامیدینداریم.واکنشمناسب،رو
کردنبهخداوتوکلبهوعدهاواست،اینوعدهکه
آیندهایکاملوبیعیبهستدردنیایتازهایکهاو

خلقخواهدکرد.
بقیه مانند دربار، عالیمرتبه مقام »شبنا«  22:25-15
بنوشند« و »بخورند داشتند دوست که اورشلیم مردم
)13:22(،آدمیماّدیبود.شایداوجزوگروهیبودکه
دوستداشتندبابیگانگانهمپیمانشوند،ازاینروبه
نصیحتاشعیابیتوجهبود.شبناهمان»میخی«استکه
ازدیوارکندهخواهدشد،وهمهچیز)ثروتوشکوهاو(
باآنخواهدافتاد)25:22(.میخدیگر،آنمیخخوب،
الیاقیماستکهبهجانشینیشبناانتخابمیشود.اونفوذ
نتوانست نیز او قدرت حتی اما داشت. مردم بر خوبی
اورشلیمراازسقوطبرهاندزیرامردمنمیخواستندتوبه

کنند)ر.ش.به2پادشاهان18:18بب(.



بلندمیتراشی،17هرمقامیكهداشتهباشی،خداوندتورابرمیداردودور
پرتاب دور سرزمینی به و میدارد بر گوی یک مانند را 18تو میاندازد.
میكند.درآنجاتودركنارعرابههایتكهبهآنهاافتخارمیكردیخواهی
مرد.تومایةننگدربارهستی،19پسخداوندتوراازاینمقامومنصبیكه

داریبركنارخواهدكرد.«
20خداوندبهشبناچنینمیگوید:»درآنروز،خدمتگزارخود،الیاقیم،پسر

حلقیارابجایتوخواهمنشاند.21لباستورابهاوخواهمپوشاندوكمربندت
رابهكمرشخواهمبستواقتدارتورابهاوخواهمداد.اوبرایمردماورشلیم
وخاندانیهوداپدرخواهدبود.22كلیددربارداودپادشاهرابهاوخواهمداد
واوهردریرابگشایدكسیآنرانخواهدبستوهردریراببنددكسیآن
رانخواهدگشود!23اورامانندمیخی،محكمدرجایخودخواهمكوبیدواو

مایةسربلندیخاندانخودخواهدشد.
میخ بر كه كوزههایی و كاسهها مانند او فرزندان و خاندان تمام 24»اما
میآویزندبراوخواهندآویخت.25وقتیچنینشودآنمیخیكهمحكمبه
دیواركوبیدهشدهاست،شلشده،خواهدافتادوباریكهبرآناستمتالشی

خواهدشد.«اینراخداوندقادرمتعالفرمودهاست.

پیشگوییدربارهصور

پیامیبرایصور:23
بازمیگردید، ازسرزمینهایدوردست ایكشتیهایصوركه
برایصورگریهكنید،زیراچنانویرانشدهكهنهخانهایونهبندرگاهی
دارد. بارهاششنیدیدحقیقت در قبرس آنچهدر است! مانده باقی برایش
2و3زمانیبندرصورمركزتجارتدنیامحسوبمیشد.كشتیهایصیدونكه
ازمصرغلهمیآوردندتاتاجرانصیدونباآنباتمامدنیاتجارتكنند،
دراینبندرلنگرمیانداختند.امااینکصوردرسكوتمرگبارفرورفته

است!
4شرمبرتوبادایصیدون،ایفرزندمستحكمدریا!زیرادریامیگوید:»من
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22:20-24الیاقیمرهبروظیفهشناسیبودوازپیروانش 
تقویت را دیگران خوب، رهبران میکرد. حمایت
بهخداوند باید اینکار، برای نهخودرا.آنها میکنند

متکیباشند.
23:1ببپیشگوییهایاشعیادربارهسایراقوامبابابل
ازمشرقشروعشد)فصل13(ودرغربباصوردر
فنیقیهخاتمهیافت.صوریکیازمشهورترینشهرهای

دنیایباستانومرکزبازرگانیبزرگبابندرگاهیعظیم
ازبدیوشرارتبود. بود.صورشهریثروتمندوپر
)حزقیال28-26(، ؛4:47(،حزقیال )ارمیا22:25 ارمیا
و 9:1و10(، )عاموس عاموس ،)8-4:3 )یوئیل یوئیل
زکریا)زکریا3:9و4(صورراموردسرزنشقراردادند.
با سیاسی پیمانهای مورد در است دیگری هشداِر این

همسایگانبیثبات.



هرگزدردنكشیدهونزاییدهاموكودكیپرورشندادهام.«5چونخبرخرابی
صیدونبهمصررسداونیزسختخواهدترسید.

6ایمردمفنیقیه،گریهكنانبهترشیشفراركنید!7آیااینهمانشهرتاریخی
وپرشكوهشما،صوراستكهچنینویرانگشته؟زمانیمردمصوربهجاهای
دورمیرفتندتاسرزمینهاراتصاحبكردهآنهارامحلسكونتخودسازند.
8چهكسیاینمصیبترابرسراینشهرسلطنتیكهتجاروبازرگانانشدر

تمامجهانمعروفند،آوردهاست؟9خداوندقادرمتعالاینكارراكردهتا
غرورصوررابشكندوآنانیراكهدرجهانمعروفندخوارسازد.

10ایمردمترشیش،سرزمینخودرامثلكنارههایرودنیلحاصلخیزكنید،زیرا
دیگرمانعیبرسرراهشمانیست.11خداونددستخودرابردریادرازكرده
ممالکدنیاراتكانمیدهد.اودستوردادهكهشهرهایتجاریفنیقیهراویران
كنند.12ایمردمبالدیدةصیدون،شمادیگرازآسایشبرخوردارنخواهیدشد.
اگربهقبرسنیزفراركنیددرآنجاراحتنخواهیدبود.13بهبابلنگاهكنید!
ببینیدچگونهمردماینسرزمینازبینرفتند!آشوریهابابلرامحاصرهكرده،
كاخهایشرادرهمكوبیدندواینسرزمینراباخاکیكسانكردند.14ای
كشتیهاییكهدردریاهستیدزاریكنید،زیرابندرگاهشماویرانشدهاست.

15صورمدتهفتادسال،كهطولعمریکپادشاهاست،بهفراموشیسپرده

خواهدشد.پسازآنهفتادسال،صورمانندفاحشةآنسرودیخواهدبود
كهكلماتشچنیناست:

16»ایفاحشةفراموششده،
چنگرابدستبگیرودرشهربگرد.
خوشبنوازوآوازهایبسیاربخوان،

تامردمدوبارهتورابیادآورند.«
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23:5چرامصرمیبایستازسقوطصورغمگینشود؟ 
به دنیا درسرتاسر تبلیغوحملکاالهایش برای مصر
کشتیرانیصورمتکیبود.مصرباسقوطصور،شریک

بازرگانیمهمیراازدستمیداد.
23:9خداصوررانابودکردچونازغرورمردمشنفرت
داشت.غرورسببجداییانسانازخدامیگردد،وخدا
اینوضعراتحملنخواهدکرد.مابایدزندگیخودرامورد
بررسیقراردهیموبهخاطربیاوریمکههمهموفقیتهای
واقعیازخداکهخالقمااست،سرچشمهمیگیرد.هیچ

دلیلیوجودنداردکهدروجودخودغرورداشتهباشیم.
23:13آشوردرسال705ق.م.وباردیگربینسالهای
681تا669ق.م.بهصورحملهبرد.بههمیندلیل،اینپیغام

حیرتانگیزاست،زیراپیشگوییمیکندکهبابلیها،که
هنوزابرقدرتنشدهبودند،صوررانابودخواهندساخت.
بابلیهااینکاررادرسال572ق.م.انجامدادند،یعنییک

قرنپسازآنکهاشعیااینپیشگوییراکردهبود.
23:15و16برخیازمحققینمعتقدندکهاین70سال،70
ساِلواقعیاست؛برخیمیگویندنماِدمدتزمانیطوالنی
است.اگرواقعیباشد،شایدبینسالهای700تا630ق.م.
اتفاقافتادهباشد،یعنیدردورهایکهاسرائیلدراسارت
آشوربود؛شایدهم70ساِلاسارتیهودیاندربابلباشد
)605تا536ق.م.(.دراین70سالیهودیانصوررابه
فراموشیسپردند،اماوقتیازاسارتبازگشتند،باردیگربا
صورواردبازرگانیشدند)ر.ش.بهحزقیال20-17:29(.



17بلی،پسازگذشتآنهفتادسال،خداونداجازهخواهددادصوردوباره
رونقیابدوبامشتریانخوددرتمامدنیاتجارتكند.18اماسودیكهعاید
صورشوددرخزانةاوذخیرهنخواهدشد،بلكهوقفخداوندخواهدگردیدتا

بهمصرفخوراکوپوشاکپیروانراهخداوندبرسد.

3ـهدفخداازمجازات
خدازمینرامجازاتمیکند

خداوندزمینراویرانومتروکخواهدكرد؛پوستهاشراخراب24
كرده،ساكنانشراپراكندهخواهدساخت.2همهبهیکسرنوشت
دچارخواهندشد:كاهنوغیركاهن،نوكروارباب،كنیزوخاتون،خریدار
وفروشنده،قرضدهندهوقرضگیرنده،برندهوبازنده.3زمینبكلیخالیو

غارتخواهدشد.اینراخداوندفرمودهاست.
4زمینخشکوپژمردهمیشودوبلندیهایآنپستمیگردد.5مردمروی
زمینازاحكامواوامرخداسرپیچیكرده،عهدجاودانیاوراشكستهاند؛
6بنابراینجهاندچارلعنتشدهاست.ساكنانآنتاوانگناهانخودراپس
میدهند.زمینسوختهوعدهكمیازمردمباقیماندهاند.7محصولانگوركم
شدهوشرابنایابگردیدهاست.آنانیكهشادبودنداكنونغمگینند.8دیگر
نوایدلنشیندفوچنگشنیدهنمیشود.آنروزهایخوشبهسرآمده
است.9دیگربزممیومطربوجودنداردوشراببهكامنوشندگانشتلخ
است.10درشهرهرجومرجاستومردمدِرخانةخودرامحكممیبندندتا
كسیواردنشود.11دركوچههافریادآنانیبگوشمیرسدكهبهدنبالشراب
میگردند.شادیهاازبینرفتهوخوشیهاازرویزمینرختبربستهاست.
12شهرویرانگشتهودروازههایششكستهشدهوازبینرفتهاند.13درتمام
ممالکدنیاایناتفاقخواهدافتاد.دنیاماننددرختزیتونیخواهدبودكه

تكانیدهشدهباشد،ویاخوشةانگوریكهمیوهاشراچیدهباشند.
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24-27اینچهارفصلراغالبًا»مکاشفهاشعیا«مینامند. 
بهخاطرگناهانش دنیا تمام مجازات درباره اینفصلها
به خطاب نخست اشعیا پیشگوییهای میگوید. سخن
اقوامهمسایه،ودر یهودابود،سپسبهاسرائیل،وبعد
را روزهایآخر فصلها این دنیا. تمام به آخرخطاب
توصیفمیکندکهخداتمامدنیارامجازاتخواهدکرد،
پیروز بدی بر همیشه برای و عاقبت نیکی که زمانی

خواهدشد.
24:4و5مردمنهتنهابهخاطرگناهانشانلطمهدیدند،
بلکهحتیزمینهمخشکوپژمردهوپرازجنایتشد.

امروزمانتایجگناهرادراطرافخودمیبینیم:آلودگی
هوا،ازدیادجنایت،وگسترشفقر.اثرگناهبرجوانب
گوناگوناجتماعبهقدریگستردهاستکهحتیکسانی
همکهبهخداوفادارند،لطمهمیبیند.مانمیتوانیمخدارا
مسبباینوضعبدانیم،زیراشرایطموجودراگناهانسان
ایماندارانهرچهبیشترگناهرا بهوجودآوردهاست.ما
محکومکنیموبیشترکالمخدارابهدیگراناعالمنماییم،
ازسرعتوخامتجامعهخودخواهیمکاست.نبایدتسلیم
شویم؛گناهدرحالپیشرویاست،امامامیتوانیمباعث

دگــرگونیشویم.



14كسانیكهباقیبمانندازشادیفریادخواهندزدوآوازخواهندخواند.آنان

كهدرغربهستندبزرگیخداوندراخواهندستود.15وآنانیكهدرشرق
هستنداوراسپاسخواهندگفت.ساكنانجزایرنیزخداوند،خدایاسرائیل
راپرستشخواهندكرد16وازسرزمینهایدوردستصدایمردمراخواهیم

شنیدكهدروصفخدایعادلسرودمیخوانند.
ادامه خود شرارت به خیانتكاران و بدكاران كه افسوس افسوس! اما
میدهند.اینمراغمگینوناامیدمیكند.17ایمردمدنیابدانیدكهترسو
گودالودامدرانتظارشماست.18اگرازترسفراركنیددرگودالخواهید
ازآسمان بیاییددردامگرفتارخواهیدشد. بیرون ازگودال افتاد،واگر
بشدتبارانخواهدباریدواساسزمینتكانخواهدخورد.19زمیندرهم
خواهدشكستوخردشده،ازهمخواهدپاشید.20زمینمانندمستیاست
كهافتانوخیزانراهمیرودومثلخیمهایاستكهدربرابرطوفانتكان
میخورد.دنیازیربارگناهشخمشدهویکروزخواهدافتادودیگربر

نخواهدخاست.
21درآنروز،خداوندنیروهاییراكهدرآسمانهستندوقدرتمندانیراكه
برزمینحكومتمیكنندمجازاتخواهدكرد.22آنانماننداسیرانیكهدر
سیاهچالزندانیهستندنگهداریخواهندشدتاروزمحاكمهفرارسد.23ماه
تاریکخواهدشدوخورشیددیگرنورنخواهدداد،زیراخداوندقادرمتعال
سلطنتخواهدكرد.اوبركوهصهیونجلوسفرموده،دراورشلیمحكومت

خواهدكردورهبراندنیاشكوهوجاللاوراخواهنددید.

سپاسگزاریازخداوند

ایخداوند،توراستایشمیكنمونامتراگرامیمیدارم،چون25
آنچه و كردهای شگفتانگیز كارهای تو هستی. من خدای تو
راكهازقدیمارادهنمودهایدركمالدرستیوامانتبهانجامرسانیدهای.
2شهرهاراباخاکیكسانكردهایوقلعههایمستحكمراازبینبردهای.
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باقی  ایماندارانیکهبعدازمجازاتیهودا 24:16-14
میمانند،دروصفجاللوشکوِهآنعادِلیکتاخواهند
سرایید.اشعیابهخاطرشرایطموجوددنیایاطرافخود،
پرازغموغصهبود.شرارتاطرافمانیزمیتواندمارا
افسردهواندوهگینسازد.دراینمواقعمااحتیاجداریم
کهبهوعدههایخدادربارهآیندهبچسبیموچشمانتظار
روزیباشیمکهاوزمینوآسماننورابهوجودآوردتا

درستایشاوبسراییم.

24:21»نیروهاییکهدرآسمانهستند«بهآننیروهایی
اشارهداردکهباخدامخالفند.هیچکس،حتینیروهایی

کهدرآسمانهستند،ازمجازاتدراماننخواهندبود.
25:1اشعیاخداراستودواوراگرامیداشتزیرامتوجه
شدکهاونقشههایشراآنگونهکهوعدهدادهاست،به
انجاممیرساند.خدابهوعدههاییکهبهشمادادهاستنیز
عملمیکند.بهدعاهاییکهاومستجابکردهاستفکر

کنید،واورابهخاطرنیکوییووفاداریاشبستایید.



كاخهایدشمنانماویرانشدهاندوهرگزبنانخواهندشد.3بنابراین،قویترین
قومهایجهانتوراخواهندپرستیدوظالمترینقومهاازتوخواهندترسید.

4ایخداوند،توبرایفقیرانوبیكسانبههنگامسختیپناهگاههستی،در
برابرطوفانسرپناه،ودرگرمایروزسایه.نفسستمگرانمانندسیالبی
استكهبردیوارگلییورشمیبرد5وهمچونگرماییاستكهزمینرا
میسوزاند.اماتو،ایخداوند،صدایدشمنانماراخاموشكردی،ومانند
ابریكهگرمایروزراكاهشمیدهد،سرودستمگرانراخاموشساختی.
6خداوندقادرمتعالدراورشلیم،بركوهصهیون،ضیافتیبرایتمامقومهای

جهانبرپاخواهدكردوسفرهایرنگینباانواعغذاهایلذیذوشرابهای
كهنةگواراخواهدگستراند.7درآنجااوابرتیرهراكهبرتماممردمدنیا
سایهافكندهاستكنارخواهدزد8ومرگرابرایهمیشهنابودخواهدكرد.
خداونداشكهاراازچشمهاپاکخواهدكردوننگقومخودراازرویتمام

زمینبرخواهدداشت.اینراخداوندفرمودهاست.
9درآنروز،مردمخواهندگفت:»اینهمانخدایماستكهبراوامیدبسته
بودیم.اینهمانخداوندماستكهمنتظرشبودیم.اینکاومارانجاتداده

است،پسبیاییدبرایایننجاتشادومسرورباشیم.«
10دستخداوندكوهصهیونراحفظخواهدكرد،امامردمموآبزیرپای
اولهخواهندشدهمانگونهكهكاهدرگندابلهمیشود.11آنهادستهایخود
رامثلشناگران،بامهارتبازخواهندكردتاشناكنند،اماخدادستهایشان
راسستخواهدكردوغرورآنهارادرهمخواهدشكست.12اوقلعههای
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آنهاستم  بر ثروتمندان فقرارنجمیکشندچون  25:4
میرانند.اماخدابهفکرفقرااستوپناهگاهیاستبرای
آنان.وقتیبهمازیانمیرسدیاستممیشود،میتوانیمبرای
تسلییافتنوگرفتنکمکبهخدامتوسلشویم.عیسیدر
لوقا20:6بیانمیکندکهپادشاهیخدابهفقراتعلقدارد.

مورد در است حیرتانگیزی پیشگویی این  25:6
به الهی ضیافت در یهودیان به غیریهودیان پیوستِن
در خدا با زندگی آغاز و شرارت براندازی مناسبت
ابدیت.اینپیشگویینشانمیدهدکهخدادرنظرداشت
پیغامنجاتبخششبهتمامدنیابرسد،نهفقطبهیهودیان.
درطولاینضیافت،خدابرایهمیشهبهمرگخاتمه
خواهدداد)7:25و8(.کسانیکهدراینضیافتبزرگ
زندگی ایمان با که بود خواهند کسانی دارند، شرکت
کردهاند،واینکبهپاداشخودمیرسند.بههمیندلیل
استکهمیگویند:»اینهمانخدایمااستکهبراو
امیدبستهبودیم.اینهمانخداونِدمااستکهمنتظرش

بودیم.اینکاومارانجاتدادهاست«)9:25(.

میگوید آنچه به میگوید، خداوندسخن وقتی  25:8
که است تسلیبخش حقیقت این دانستن میکند. عمل
او کالم با تنگاتنگی ارتباط خدا کارهای و نقشهها
ارادهخدادعامیکنیم)همانطوری دارد.وقتیمطابق
کهکتابمقدسازماانتظاردارد(ووعدههایاورااز
آنخودمیدانیم)همانطورکهدرکتابمقدسثبت
شدهاست(،اوصدایمارامیشنودودرخواستهایمانرا

مستجابمیفرماید.
در عهدجدید در آیه این اول قسمت از  25:8
است شده قول نقل مرگ بر مسیح پیروزی توصیف
مشهود زمانی خدا نهایی پیروزی .)54:15 )1قرنتیان
بخورد ما،شکست نهایی دشمن مرگ، که شد خواهد
)همچنینر.ش.بههوشع14:13(.ازقسمتدوماینآیه
درمکاشفه4:21نقلقولشدهاستکهصحنهباشکوه

حضورخداباقومشراتوصیفمیکند.
25:10موآبمظهرهمهکسانیاستکهباخدامخالفند

وتابهآخرسرکشهستند.



موآبراباحصارهایبلندشاندرهمكوبیده،برزمینخواهدریختوبا
خاکیكسانخواهدكرد.

مردمبرایخدامیسرایند

درآنروز،اینسروددرسرزمینیهوداخواندهخواهدشد:26
ما خود نجاتبخش حصار با خدا و است محكم و قوی ما شهر
ایمانواردشوند. با راحفظمیكند.2دروازههارابگشاییدتاقومعادلو
3ایخداوند،توكسانیراكهبهتوتوكلدارندودرعزمخودراسخنددر
آرامشكاملنگاهخواهیداشت.4همیشهبرخداوندتوكلكنید؛اوجانپناه
جاودانیماست!5خدااشخاصمغرورراپستگردانیدهوشهرمستحكمآنان
راباخاکیكسانكردهاست.6كسانیكهزیرظلموستمبودهانداینک

پیروزمندانهبرخرابههایشهرقدممیگذارندوآنرالگدمالمیكنند.
7راهدرستكارانراستاست؛پسایخدایراستیراهایشانراهموارساز.
8ایخداوند،ماازخواستتوپیرویمیكنیموبهتوامیدبستهایم؛اشتیاق
قلبماتنهاتوهستی.9شبرادراشتیاقتوبسرمیبرموهنگامسپیدهدم
تورامیطلبم.هنگامیكهتوجهانراداوریكنیآنگاهمردممفهومعدالت

راخواهندآموخت.
10هرچندتونسبتبهگناهكارانرحیمهستی،اماآنانهرگزیادنمیگیرند
كهخوبیكنند.آناندراینسرزمینخوبانبهبدكاریخودادامهمیدهند
وبهجاللوعظمتتوتوجهنمیكنند.11دشمنانتنمیدانندكهتوآنهارا
مجازاتخواهیكرد.خداوندا،آنهارامجازاتكنونشانبدهكهقومترا

دوستداری.بگذارسرافكندهشوند؛بگذاردرآتشخشمتوبسوزند.
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مسیح  که روزی خداوند، روز در مردم  26:1بب
راستایشخواهندکرد پاکند،خدا بر را پادشاهیاش
)ر.ش.بهفصل12(.خداکلماتاینسرودرابراشعیا
مکشوفساختواوآنرادراینجاآوردهاست.یکبار

دیگر،خداآیندهرابرایاشعیامکشوفکرد.
26:2درتصویریکهاشعیاارائهمیدهد،میبینیمکه
سرزمینیهودادروازههاینجاترابهرویهمهکسانی
امر این میگشاید. میدارند، دوست را خداوند که
بهواسطهمسیحتحققیافت.اینکتمامکسانیکهخدا
کنار در خدا قوم همچون میتوانند میدارند دوست را
یکدیگرساکنشوند.ازآنجاکهخدامیخواهدهمهمردم
محبتشرابچشند،مانبایدهیچکسراکهمیخواهدبااو

مشارکتورفاقتداشتهباشد،ازخودبرانیم.
26:3ماهرگزنمیتوانیممانعوقوعنزاعودرگیریدر

باخدامیتوانیمحتیدر اما پیراموِنخودشویم، دنیای
کشاکشناآرامیوآشوبهمازآرامشکاملبرخوردار
باشیم.ماباپشتیبانیمحبتپایداروقدرتعظیماو،از
اغتشاشوهرجومرجپیرامونخودبهلرزهدرنمیآییم

)ر.ش.بهفیلیپیان7:4(.
و راحت خدا اراده دادن انجام اوقات بعضی  26:7و8
تنها هرگز سخت شرایط در اما نمیرسد؛ بهنظر آسان
نیستیم.خدادراینمواقعحضورداردتابهماکمککند

وماراتسلیدهدوهدایتفرماید.
26:10حتیگناهکاراننیزازنیکوییهایخدابرخوردار
اوقات بعضی باشند. نمیآموزندکهخوب اما میشوند،
مجازاتخدابیشازنعمتهایشبهمادرسمیدهد.اگر
نیکوییخداباعثغنایتانشدهاست،آیاآموختهایدکهبا

سپاسگزاریوستایشبهاوواکنشنشاندهید؟



12خداوندا،میدانیمتوبرایماصلحوسالمتیبهارمغانخواهیآورد،زیرا

تابحالهرموفقیتیكهكسبكردهایم،درواقعتوبهماعنایتفرمودهای.13ای
خداوند،اربابانبسیاریبرماحكومتكردهاند،امااربابواقعیماتوهستیو
ماتنهاتوراپرستشخواهیمكرد.14آنانمردندوازبینرفتندودیگرهرگز
بازنمیگردند.توآنهارابهسزایاعمالشانرساندیونابودكردیونامشانرا
ازخاطرهامحوساختی.15ایخداوند،قومخودراافزودیومملكتماراوسیع
ساختی.اینسببشدهاستكهتومعروفشویونامتبرسرزبانهابیافتد.

16خداوندا،توقومتراتنبیهكردیوایشانهنگامسختی،درخفابهدرگاهتو

دعاكردند.17ایخداوند،مادرحضورتومثلزنحاملهایهستیمكههنگام
زاییدندردمیكشدوفریادبرمیآورد.18هرچندحاملهشده،دردكشیدیم،
ولیچیزینزاییدیمونتوانستیمبرایساكنانزمیننجاتبهارمغانآوریم.

19امامردگانقومتوزندهشده،ازخاکبرخواهندخاست؛زیراشبنمتوبر
بدنهایایشانخواهدنشستوبهآنهاحیاتخواهدبخشید.كسانیكهدر

خاکزمینخفتهاندبیدارشده،سرودشادمانیسرخواهندداد.
20ایقوممن،بهخانههایخودبرویدودرهاراپشتسرخودببندید.مدت
كوتاهیخودراپنهانكنیدتاغضبخدابگذرد.21زیراخداوندازآسمانمیآید
تامردمدنیارابسببگناهانشانمجازاتكند.زمینتمامخونهایریختهشدهرا
آشكارخواهدساختودیگراجسادكشتهشدگانرادرخودپنهاننخواهدكرد.

خداونداسرائیلرارهاییخواهدداد

درآنروز،خداوندباشمشیربسیارتیزوبرندةخود،»لویاتان«را27
كهماریتیزرووپیچندهاستبهسزایاعمالشخواهدرساندو

آناژدهاراكهدردریاستخواهدكشت.
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حس  را خدا حضور از دوری درد مردم  26:19-16
میکنند،بااینحالمطمئنندکهبازخواهندزیست.وقتی
ایشانپشت به او نااطاعتیکردند، ازخدا اسرائیل قوم
کرد؛اماعدهاندکیبودندکههرگزامیدخودراازدست
ندادندوبهجستجوبراییافتناوادامهدادند.شرایطهر
چقدرهمکهسختباشد،اگربهاومتوکلباشیم،امید
خودراازدستنخواهیمداد.آیامیتوانیدصبورانهمنتظر

خداباشیدتاعملکند؟
26:19برخیازمردممیگویندکهزندگیبامرگبه
انتهامیرسد.برخیدیگرمعتقدندکهزندگیادامهمییابد،
امااشعیابهمامیگویدکهبدنما امانهزندگیماّدی.
قرنتیان53-50:15 اول مطابق زندهخواهدشد. دوباره
همهایماندارانبابدنهایغیرفانیدوبارهزندهخواهندشد،

ازمردگان قیام از بعد بدنیکهعیسی مانند بدنهایی با
داشت)ر.ش.بهفیلیپیان21:3(.اشعیا19:26تنهاآیهای
ازعهدعتیقنیستکهدربارهقیامسخنمیگوید؛دراین
دانیال13،2:12 ؛ ؛مزمور10:16 ایوب26:19 به مورد

نیزنگاهکنید.
26:21وقتیخدابرایمجازاتدنیابیاید،گناهکاران
جاییبرایپنهانشدننخواهندیافت.عیسیفرمودکه
توطئههایمخفیآشکارخواهدشد،زیراحقیقتاومانند
نوریکهدرگوشهتاریکیمیدرخشد،آنهاراآشکار
خواهدساخت)متی26:10(.بهجایآنکهبکوشیدافکار
واعمالشرمآوِرخودراازخدامخفیسازید،آنهارابه

خدااقرارکنیدوبخششاورادریافتدارید.
27:1درآنروزهمانطورکهمیدانیم،اشارهایاست



2درآنروز،خداونددربارةتاكستانپربارخودخواهدگفت:
3»منازاینتاكستانمراقبتمینمایمومرتبآنراآبیاریمیكنم.روز
تاكستان بر 4و5دیگر نرساند. آسیبی آن به تاكسی هستم مواظب وشب
خودخشمگیننیستم.اگرببینمخارهامزاحمشهستند،آنهارایكجاآتش
خواهمزد،مگراینكهایندشمنانقوممنتسلیمشوندوازمنتقاضایصلح

كنند.«
6زمانیخواهدرسیدكهاسرائیلریشهخواهدزد،غنچهوشكوفهخواهدآورد

ودنیاراازمیوهپرخواهدساخت.
7خداوندبهاندازهایكهدشمنانقوماسرائیلراتنبیهكردهاستاینقومرا

تنبیهنكردهاست.8اوبرایمجازاتاسرائیل،آنهاراازسرزمینشانبهدیار
دورتبعیدكردگوییبادشرقیوزیدوآنانراباخودبرد.9اواینكاررا
كردتاگناهقوماسرائیلراكفارهكندوآنهاراازهرچهبتوبتكدههست

پاکسازدوقوماسرائیلدیگربتهارانپرستند.
متروک بیابان مانند و شده سكنه از خالی اسرائیل مستحكم 10شهرهای
میخورند. را درختان برگ و شاخ و میچرند گاوها آنجا در گردیدهاند.
در كرده، جمع را آنها زنها و میافتند شده، خشک درختان 11شاخههای
اجاقمیسوزانند.خدابراینقومرحموشفقتنمیكند،زیراخالقخودرا

نمیشناسند.
12امازمانیخواهدرسیدكهخداوندمانندكسیكهخوشههایگندمرادانهدانه
برمیچیندوازپوستشجدامیكند،بنیاسرائیلراازرودفراتتامرزمصر
جمعخواهدكرد.13درآنروز،شیپوربزرگنواختهخواهدشدوبسیاریاز
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بهپایانگرفتندنیایشرارتبار.دربرخیازنوشتههای 
باستان،اژدها)لویاتان(دشمننظموآفرینشخدااست.
تشبیه را بهدستخدا اشعیاکشتارگناهکاران بنابراین،
شیطان گرچه بزرگ. دشمنی بر پیروزی به میکند
دشمنیقدرتمنداست،خدااورانابودساخته،برایهمیشه

َشّراورااززمینخواهدکند.
27:3-6تاکستاِنلگدمالشدهفصل5درزمینجدید
خدااحیاخواهدشد.خداازتاکستانخودکهقوماوباشد،
دیگر تاکستان این نمود. خواهد نگهداری و حفاظت
میوهبیارزشبهبارنخواهدآورد،بلکهمیوهکافیبرای
تمامدنیاتولیدخواهدکرد.غیریهودیانخدارابهواسطه

اسرائیلخواهندشناخت.
را اسرائیل روحانی زندگی وضعیت اشعیا  27:11
پس و میافتند که میکند تشبیه خشک شاخههای به
میشود. استفاده هیزم همچون آنها از جمعآوری، از

درختدرکتابمقدسغالبًامظهرزندگیروحانیاست.
جاری آن از خدا قدرت که است مجرایی درخت تنه
میشود؛شاخههامردمیهستندکهبهاوخدمتمیکنند.
شاخههایدرختبعضیاوقاتبابادبهحرکتوجنبش
اثر درمیآیند.شاخهها،ماننداسرائیل،ممکناستدر
فساددرونیخشکشوندوبهجزسوختنبهدردچیز
از اگر هستید؟ شاخهای نوع چه شما نخورند. دیگری
نظرروحانیدرحالپژمردهشدنهستید،بررسیکنیدو

ببینیدکهآیامحکمدرخداریشهداریدیانه.
نیست، انتقامجویی دنیا مجازات از خدا هدف 27:12
بلکهپاکساختنانساناست.اومیخواهدمارااصالح
را ما بازگرداند.خدا بهسویخود را ما کندودوباره
بهخاطرگناهانمانمجازاتنمیکندتافقطرنجبکشیم،
برای ایمانداران که میکند آن برای را کار این بلکه

خدمتمؤثرترتجهیزشوند.



قومیهودكهبهآشورومصرتبعیدشدهاندبازخواهندگشتوخداوندرادر
اورشلیمبركوهمقدسشپرستشخواهندكرد.

4ـامیدهایواقعیودروغیناورشلیم
پیشگوییدربارهسامره

وایبرسامره!وایبراینشهریكهبادرههایحاصلخیزاحاطه28
شدهومایهافتخارمیگساراناسرائیلاست!شراب،رهبراناسرائیل
راازپایدرآوردهاست.جاللاسرائیلكههمانندتاجگلیبرسررهبرانش
بود،درحالپژمردناست.2خداوندكسیراداردكهزورآوروتوانااست.
بر خروشان سیالب و مهلک طوفان و شدید تگرگ مانند را او خداوند
سرزمیناسرائیلمیفرستدتاآنرافرابگیرد.3آنگاهشهریكهمایةافتخار
میگساراناسرائیلاستزیرپاهاپایمالخواهدشد.4شكوهوزیباییدرههای
حاصلخیزآنناگهانازبینخواهدرفتدرستمانندنوبرانجیركهبهمحض

دیدهشدنبرسرشاخهها،چیدهوخوردهمیشود.
5روزیخواهدآمدكهخداوندقادرمتعال،خودبرایبازماندگانقومشتاج
جاللوزیباییخواهدبود.6اوبهقضاتتواناییتشخیصخواهدبخشیدوبه

سربازانقدرتخواهددادتاازدروازههایشهردفاعكنند.
7امااینکاشخاصمستاورشلیمراادارهمیكنند!حتیكاهنانوانبیانیز
مستند؛شرابایشانراچنانمستوگیجكردهكهقادرنیستندپیامهایخدا
رادریابندوآنهارابهمردمرسانده،آنانراارشادكنند.8سفرههایشانپراز

استفراغوكثافتاستوهیچجایپاكیزهایدیدهنمیشود.
9آنهامیگویند:»اشعیابهچهكسیتعلیممیدهد؟چهكسیبهتعلیماواحتیاج
دارد؟تعلیماوفقطبرایبچههاخوباست!10اوهرمطلبیرابارهابرایما

تكرارمیكندوكلمهبهكلمهتوضیحمیدهد.«
11چونمردمبهاینتعلیمگوشنمیدهند،خداقومبیگانهایراخواهدفرستاد

ایشان به میخواست 12خدا بدهند! عبرت درس آنها به بیگانه زبان به تا
آرامشوامنیتببخشد،اماایشاننخواستندازاواطاعتكنند.13پسخداوند
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28:1سامرهپایتختحکومتشمالی)یعنیاسرائیل(، 
ومقرفرمانرواییپادشاهانیبدکاربود.پسازسلطنت
حکومت دو به اسرائیل متحد حکومت که سلیمان
جنوبی حکومِت پایتخت اورشلیم شد، تجزیه جداگانه
داشتند دوست که شمالی حکومت در رهبران گردید.
کاماًلازخویشاوندانخوددرجنوبجدابمانند،بتهایی
برپاکردندتاازرفتنمردمبهمعبداورشلیمبرایعبادت

جلوگیریکنند.سامرهمردمرابهبتپرستیکشاند.اشعیا
اینپیغامرابهیهودادادتاایشانراترغیبکندکهقبل
ازتنبیهشدنتوبهکنند؛همینطورنیزشد،زیرافقطچند

سالپسازآن،سامرهبهسزایاعمالخودرسید.
28:13خدابرایرساندنپیغامشبهمردمبارهاآنرا
بهزبانیسادهتکرارمیکرد.آیافکرمیکنیدکهخدا
بایدیکدرسرابارهاوبارهاتکرارکند؟سادگیپیغام



هرمطلبیرابارهابرایایشانتكرارخواهدكردوكلمهبهكلمهتوضیح
خواهدداد.اینقومافتاده،خردخواهندشدودردامخواهندافتادوسرانجام

اسیرخواهندشد.
14پسایحكمراناناورشلیمكههمهچیزرابهبادمسخرهمیگیرید،بهآنچه
خداوندمیفرمایدتوجهكنید.15شمامیگوییدكهبامرگمعاملهكردهایدوبا
دنیایمردگانقراردادبستهاید.اطمینانداریدكههرگاهمصیبتیرخدهدهیچ
گزندیبهشمانخواهدرسید؛امابدانیدكهایناطمینانباطلاستوشماخود
رافریبمیدهید.16اینکخداوندچنینمیفرماید:»منیکسنگزیربنا
درصهیونمیگذارمیکسنگگرانبها،یکسنگآزمودهشده،یکاساس
محكم؛هركهبرآناطمینانكندمضطربنخواهدشد.17انصاف،ریسمان

آنوعدالت،شاقولآنخواهدبود.«
بارشتگرگپناهگاهشماراكهبردروغاستواراستویرانخواهدكردو
سیلمخفیگاهشماراخواهدبرد.18قراردادیكهبامرگودنیایمردگان
بستهایدباطلخواهدشد،بنابراینوقتیمصیبتبیایدشماراازپایدرمیآورد.
19مصیبتروزوشببسراغتانخواهدآمدوشماراگرفتارخواهدكرد.هر
باركهپیامیازخدابشنویدوحشتسراپایتانرافراخواهدگرفت.20شما
مانندكسیخواهیدبودكهمیخواهدبخوابدامابسترشكوتاهترازآنست
كهبرآندرازبكشدولحافشتنگترازآنكهاورابپوشاند.21خداوندباخشم
وغضبخواهدآمدتاكارهایشگفتانگیزخودرابهانجامرساندهمانگونه
كهدركوهفراصیمودرةجبعوناینكارراكرد.22پس،ازتمسخردست
برداریدمبادامجازاتشماسنگینترشود،زیراخداوند،خدایقادرمتعالبهمن

گفتهكهقصدداردتمامزمینرانابودكند.
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خدامیتواندبرایبرخیمانعیباشد)9:28و10(،وباعث 
شودکهآنهافکرکنندکهپیغاماوفاقدارزشاست.ما
نبایدآنقدرمغرورباشیمکهبهپیغامسادهخدابیاعتنایی

کنیم.
ایشان میترسیدند. آشوریها از یهودا مردم  28:15
بهجایاتکاکردنبهخدا،برایتأمینامنیتخودبهسایر
امکاناتمتوسلمیشدند.خداآنهارابهمعاملهکردنبا
مرگمتهمکرد.اینقسمتاحتمااًلبهپیمانحزقیابا
»فرعوْنترهاقه«علیهآشوراشارهدارد.خدااینپیمان
راباطلخواهدساخت،زیرابههنگامحملهآشور،مصر
نخواهدتوانستکمکیبکند.آیامیارزدکهبرایامنیت
وحفاظتموقتیدرمقابلدشمن،ایمانواعتقادخودرا
بفروشید؟اگرخواهانامنیتابدیهستید،بهتنهاکسی

متوسلشویدکهقادراستشماراازمرگابدیرهایی
دهدواوکسینیستجزخدا.

28:16برایبنایهرعمارتی،بهبنیادیمحکمنیازهست.
اشعیاازسنگزیربنا،ازسنگزاویهسخنمیگویدکه
درصهیونقراردادهخواهدشد.اینسنگزاویهمسیح
موعوداست،سنگزیربناییکهمیتوانیمزندگیخودرا
برآنبناکنیم.آیازندگیشمابرپایهسسِتموفقیتها
یارؤیاهایخودتاناستواراست؟یابرپایهایمحکمقرار

دارد؟)ر.ش.بهمزمور22:118و1پطرس8:2(
جنگــید یوشـع جـناح در جبعـون در خــدا  28:21
)یوشع1:10-14(ودرفراصیمدرجناحداود)2سموئیل20:5(.
خودش، قوِم اسرائیل، علیه مکانها همین در حاال اما

میجنگید.



23بمنگوشكنید!بهسخنانمنتوجهكنید!24یکكشاورزتماموقتخود
راصرفشخمزدنزمیننمیكند.25اومیداندكیبایدآنراآمادهكندتا
درآنتخمبكارد.میداندتخمگشنیزوزیرهراكجابپاشدوبذرگندموجو
وذرتراكجابكارد.26اومیداندچهكندزیراخدایشبهاویاددادهاست.
27اوهرگزبرایكوبیدنگشنیزوزیرهازخرمنكوباستفادهنمیكند،بلكه
باچوبآنهارامیكوبد.28برایتهیةآرد،اومیداندچهمدتبایدگندمرا
خرمنكوبیكندوچگونهچرخعرابةخودرابرآنبگرداندبدوناینكهاسبان
عرابه،گندمرالهكنند.29تمامایندانشازخداوندقادرمتعالكهرأیو

حكمتشعجیبوعظیماستصادرمیگردد.

پیشگوییدربارهاورشلیم

وایبرتوایاورشلیم،ایشهرداود!هرسالقربانیهایزیادتری29
بهخداتقدیممیكنی،2ولیخداتوراسختمجازاتخواهدكرد
وتوراكهبه»قربانگاهخدا«معروفهستیبهقربانگاهیپوشیدهازخون
تبدیلخواهدكرد.3اوازهرطرفتورامحاصرهكرده،برتویورشخواهد
زیر از مردگان، ارواح مانندصدای نالهات و 4توسقوطخواهیكرد برد.

خاکبزحمتشنیدهخواهدشد.
میكردند ظلم تو بر كه كسانی و شد خواهند خرد نیز تو دشمنان 5و6اما
همچونكاهدربرابرباد،راندهوپراكندهخواهندشد.دریکچشمبهمزدن
خداوندقادرمتعالبارعدوزلزلهوصدایمهیب،باگردبادوطوفانوشعلة
آتشبهكمکتوخواهدشتافت7وتمامسپاهیاندشمنراكهتورامحاصره
وموردیورشخودقراردادهاندوباتومیجنگندمثلخوابورؤیایشبانه
محوونابودخواهدكرد.8ایاورشلیم،آنانیكهباتوجنگمیكنندمانند
اما بودكهخوابمیبیندكهخوراکمیخورد، شخصگرسنهایخواهند
تشنهایكهدرخواب یاشخص است،و بیدارمیشودهنوزگرسنه وقتی
میبیندكهآبمینوشد،اماوقتیبیدارمیشودعطشاوهمچنانباقیاست.
9ایشكاكان،درحیرتوكوریخودباقیبمانید!شمامستهستیدامانهاز
میگساری،سرگیجهگرفتهایدامانهازشرابخواری!10خداوندخوابسنگینی
بهشمادادهاست.اوچشمانانبیایشمارابستهاست،11آنگونهكهرؤیاها
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کردِن  درو و زدن شخم برای کشاورز  28:28-23
میکند استفاده بهخصوصی ابزار از آسیبپذیر گیاهاِن
تامحصولراخرابنکند.اودرنظرمیگیردکهآنها
چقدرشکنندههستند.بههمینشکل،خداهرگزاجازه
نخواهددادبیشازتوانخودوسوسهشویمیارنجبکشیم.

دارد. نظر در را ما فردی وضعفهای شرایط همه او
مانیزدررفتارمانبادیگرانبایدازاوالگوبگیریم.با
اشخاصمتفاوتبایدبرخوردهایمختلفیداشت.نسبت
بهنیازهایاطرافیانخودحساسباشیدوآنبرخوردیرا

باآنهاداشتهباشیدکهنیازمندآنهستند.



والهامهاییراكهدادهمیشودنمیتوانندببینند.اینرؤیاهابرایایشانمانند
طوماریاستمهرومومشدهكهاگرآنرابدستكسیكهخواندنمیداند
بدهید،میگوید:»نمیتوانمبخوانمچونمهرومومشدهاست،«12واگربه
چون بخوانم »نمیتوانم میگوید: نیز او نمیداند خواندن كه بدهید كسی

خواندننمیدانم.«
13خداوندمیفرماید:»اینقومبازبانخودمرامیپرستند،ولیدلشانازمن

دوراست.پرستشایشانمراسمیاستتوخالیوانسانی.14پسباضربات
غیرمنتظرةخود،اینقومرابهحیرتخواهمانداخت.حكمتحكیمانایشان

نابودخواهدشدوفهمفهیمانایشانازبینخواهدرفت.«
15وایبرآنانیكهكوششمیكنندنقشههایخودراازخداوندپنهانكنند.
آناننقشههایخودرادرتاریكیبهاجرامیگذارندومیگویند:»چهكسی
میتواندماراببیند؟چهكسیمیتواندمارابشناسد؟«16آناندراشتباههستند
وفرقیبینكوزهوكوزهگرقائلنیستند.آیامصنوعبهصانعخودمیگوید:

»تومرانساختهای؟«ویابهاومیگوید:»تونمیدانیچهمیكنی«؟
17پسازمدتكوتاهیلبناندوبارهبهبوستانپرثمروجنگلپردرخت
شود خوانده كه را كتابی كلمات كران روز، آن 18در شد. خواهد تبدیل
خواهندشنیدوكورانكهدرتاریكیزندگیكردهاندباچشمانشانخواهند
دید.19باردیگرفقیرانوفروتنانوجدوشادیخودرادرخداوند،خدای
قدوساسرائیل،بازخواهندیافت.20زیراستمگرانومسخرهكنندگانازبین
خواهندرفتوتمامكسانیكهشرارتمیكنندنابودخواهندشد.21كسانی
كهباشهادتدروغبیگناهرامجرممیسازند،بانیرنگرأیدادگاهراتغییر
میدهندوباسخنانبیاساسباعثمیشوندحقبهحقدارنرسد،جانسالم

بدرنخواهندبرد.

29:13
حز31:33
مر6:7و7

29:13
حز31:33
مر6:7و7
29:14

اش25:44
1قرن19:1

29:14
اش25:44
1قرن19:1

29:15
مز13،11:10
اش10:47

29:15
مز13،11:10
اش10:47

29:16
اش9:45

روم21-19:9

29:16
اش9:45

روم21-19:9

29:18
اش3:32
29:18

اش3:32

29:19
اش32،30:14

متی5:5
یوش5:2

29:19
اش32،30:14

متی5:5
یوش5:2
29:21

عا12،10:5
29:21

عا12،10:5

اشعیا29 1695

29:13و14مردمادعامیکردندکهبهخداتعلقدارند، 
امانامطیعبودندوفقطظاهریمذهبیداشتند؛ازاینرو،
واقعی حالت مذهب گرفت. خواهد انتقام آنها از خدا
خودراازدستدادهبودوتبدیلشدهبودبهیکعادت.
اشعیامردمرامحکومبهریاکاریمیکند)13:29(.عیسی
خودش زمان مذهبی رهبران یعنی فریسیان، با وقتی
؛ نقلقولکرد)متی8:15 اینآیه از سخنمیگفت،
مرقس6:7و7(.همهمادرمعرضریاکاریقرارداریم.
انجام روزمره کارهای از یکی مثل را عبادت ما غالبًا
میدهیمکههیچمعناییبرایمانندارد.اگرمیخواهیمقوم
خداخواندهشویم،بایدمطیعباشیموصادقانهوصمیمانه

اوراعبادتکنیم.
29:15و16مردماسرائیلبااینتفکرکهخدانمیتواند

میگذرد، چه فکرشان در نمیداند و ببیند را آنها
میکوشیدندنقشههایخودراازاومخفیسازند.چقدر
عجیباستکهبسیاریازمردمفکرمیکنندمیتوانند
خودراازخداپنهاننگهدارند.ازمزمور139میآموزیم
کهخدامارامیآزمایدوهمهچیزرادربارهمامیداند.
اگربهتریندوستانتانازافکارشخصیشماباخبرشوند،
آیاناراحتمیشوید؟بهیادداشتهباشیدکهخداازهمه

افکارشماآگاهاست.
و اینآیههاتوصیفشده جهانیکهدر 29:24-17
تحتفرمانرواییمسیحقرارخواهدداشت،بسیارمتفاوت
ازدنیاییخواهدبودکهامروزدرآنزندگیمیکنیم.
دیگرخشونتوتاریکینخواهدبود.ویژگیاینجهان

نوین،وجودشادیوستایشخداخواهدبود.



میگوید: چنین اسرائیل دربارة رهانید را ابراهیم كه خداوندی 22بنابراین،
»ایقوممن،ازاینبهبعددیگرسرافكندهنخواهیدشدورنگچهرهتاناز
ترسنخواهدپرید.23وقتیفرزندانخودراكهمنبهشمامیبخشمببینید،
آنگاهباترسواحتراممراكهخدایقدوساسرائیلهستمستایشخواهید
كرد.24اشخاصگمراهحقیقتراخواهندشناختوافرادسركشتعلیمپذیر

خواهندشد.«

پیشگوییدربارهیاغیها

هركسی30 با آنان من! یاغی فرزندان بر »وای میفرماید: خداوند
مشورتمیكنندجزبامن.برخالفمیلمنپیمانهامیبندندو
بدینترتیببرگناهانخودمیافزایند.2آنانبیآنكهبامنمشورتكنندبه
مصرمیروندتاازفرعونكمکبگیرند،زیرابرقدرتاوامیدبستهاند.3ولی
امیدبستنبرقدرتپادشاهمصرجزنومیدیورسواییسودینخواهدداشت.
هیچ او 5اما وحانیسمیرسد، تاشهرهایصوعن فرعون تسلط 4هرچند
كمكیبهمردمیهودانخواهدكردوسودیبهایشاننخواهدرسانید.ایشاناز

اینكهبرمصریاناعتمادكردهاندپشیمانخواهندشد.
در مصر بطرف كرده، شتران و االغها بار را گنجهایشان 6»ببینیدچگونه
حركتند!ایشانازمیانبیابانهایهولناکوخطرناکكهپرازشیرهایدرنده
ومارهایسمیاستمیگذرندتانزدقومیبرسندكههیچكمكیبهایشان
نخواهدكرد.7كمکمصربیهودهوبیفایدهاست؛بههمیندلیلاستكه

مصررااژدهایبیخاصیتلقبدادهام.«
8خداوندبهمنگفتكهتماماینهارادرطوماریبنویسموثبتكنمتابرای

آیندگانسندیابدیباشدازیاغیگریاینقوم.9زیراقوماسرائیلقومییاغی
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بههرکسی  برایدریافتمشورت یهودا مردم  30:1
غالب ما بر ترس وقتی خدا. به جز میکردند، مراجعه
میشود،میخواهیمبرایتسلییافتن،دریافتمشورت،
وآسودگیهرجاییراجستجوکنیمبهاینامیدکهراه
با باید اینکار، بهجای بیابیم. ازمشکالتخود فراری
خدامشورتکنیم.درستاستکهاودربحرانهابهطور
اضطراریبهکمکمامیشتابد،اماترجیحمیدهدکهدر
همهلحظاتزندگیمانراهنمایماباشد.باخواندنکالم
اووکوششفعاالنهبرایانجامارادهاش،میتوانیمبااودر
تماسباشیم.همینامردرماپایداریایجادمیکند،حتی

اگردروضعیتیبسیاربحرانیقرارداشتهباشیم.
در آنها زیرا نبود خرسند قومش از خدا  30:5-1
و پادشاهان سایر از حفاظت و قدرت یافتِن جستجوی

اقوامبودند.اوبهآنهاهشداردادکهاینپیمانها،اگرچه
وسوسهانگیزند،دردرازمدتعماًلبهضررشانخواهند
بود.مانیزکهشیفتهقدرتیامقامهستیم،شایدازمنابعی
هدایتوراهنماییبخواهیمکهبرایخداخوشایندنباشند.
ازخدابخواهیدکهبهشماکمککندتاآنچهرابهترین

وعاقالنهتریناست،برگزینید.
30:2ببحزقیایپادشاهمیخواستعلیهسنحاریب،
پادشاهآشور،بامصرپیماندفاعیمنعقدسازد)ر.ش.به

2پادشاهان21:18(.
30:7اژدهاراَرَهبنیزمینامیدند،نامقدیمیکنعانی
کهبهدیوافسانهایدریاییاطالقمیشد.باگذشتزمان،
رهبنامدیگرمصرشد.»ایناژدهایبیخاصیت«یعنی

مصر،کمکیبهیهودانخواهدکرد.



هستندونمیخواهندازقوانینخداونداطاعتكنند.10آنهابهانبیامیگویند:
بهمابگوییدو نبوتنكنیدوحقیقترانگویید.سخناندلپذیر »برایما
قدوس دربارةخدای 11نمیخواهیم تعریفكنید. ما برای رؤیاهایشیرین

اسرائیلچیزیبشنویم.پسراهورسماورابهماتعلیمندهید.«
12اماپاسخخدایقدوساسرائیلایناست:

»شمابهپیاممناعتنانمیكنید،بلكهبهظلمودروغتكیهمیكنید.13پس
بدانیدكهاینگناهتانباعثنابودیشماخواهدشد.شماماننددیواربلندی
هستیدكهدرآنشكافایجادشدهوهرلحظهممكناستفروریزد.این
دیوارناگهانفروخواهدریختودرهمخواهدشكست،14وشكستگیآن
مانندشكستگیكوزهایخواهدبودكهناگهانازدستكوزهگرمیافتدو
چنانمیشكندوخردمیشودكهنمیتوانازتكههایآنحتیبرایگرفتن

آتشازآتشدانویابرداشتنآبازحوضاستفادهكرد.«
15خداوند،خدایقدوساسرائیلچنینمیفرماید:»بسویمنبازگشتكنیدو

باخیالیآسودهبهمناعتمادكنید،تانجاتیابیدوقدرتكسبكنید.«اما
شمااینكاررانمیكنید،16بلكهدراینفكرهستیدكهبراسبانتیزروسوار
شده،ازچنگدشمنفراركنید.البتهشمابهاجبارفرارخواهیدكردامااسبان
تعقیبكنندگانتیزروترازاسبانشماخواهندبود.17یکنفرازآنانهزار
نفرازشمارافراریخواهددادوپنجنفرازآنانهمةشماراتارومارخواهند
كردبطوریكهازتماملشكرشماجزیکپرچمبرنوکتپه،چیزیباقی
نماند.18بااینحال،خداوندهنوزمنتظراستتابسویاوبازگشتنمایید.او
میخواهدبرشمارحمكند،چونخدایباانصافیاست.خوشابحالكسانی

كهبهاواعتمادمیكنند.
19ایقوماسرائیلكهدراورشلیمزندگیمیكنید،شمادیگرگریهنخواهید
آمد. یاریشماخواهد به و شنید راخواهد زیراخداونددعایشما كرد،
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جستجوی  در اسرائیل در مردم از برخی  30:10و11
یافتنپناهگاهیدرمصربودند.آنهاکهراحتدرآنجا
بشنوند. خوب اخبار فقط داشتند دوست بودند، ساکن
آنهاازحقایقیکهانبیایخدااعالنمیداشتند،استقبال
رامضطربمیسازد.وقتی ما غالبًا نمیکردند.حقیقت
دروغباعثمیشوداحساسامنیتبیشتریکنیم،ترجیح
میدهیمدروغبگوییم.اماعیسیفرمودکهماراحقیقت
شما به خوبی احساس که چیزی از کرد. خواهد آزاد
آسودگی احساس نیست، حقیقت و راستی اما میدهد

نکنید.
30:15خدابهیهوداهشداردادکهمتوسلشدنبهمصر

وسایراقوامنمیتواندنجاتشاندهد.فقطخدامیتوانست
او منتظر اطمینان و آسودگی با باید آنها کند. چنین
نمیتوانست شتابزده اقدامات یا فوری مذاکرات باشند.
نقشهعظیمخداراسرعتببخشد.نجاتتنهاازخدااست.
ازآنجاکهاومارانجاتداده،میتوانیمبهاواعتمادکنیم
وباآرامشمطمئنباشیمکهاوبهماقوتخواهددادتا

بامشکالتزندگیروبروشویم.
یعنی 30:15»باخیالیآسوده...قدرتکسبکنید«
اینکهجز»تشکرکردن«ازخدا،کاردیگریازدستمان
ما یاریدهنده یگانه که کسی از تشکر نمیآید، بر

است.



20خداوندشماراازسختیهاومشكالتعبورخواهدداد،امااوخودشباشما

خواهدبودوشماراتعلیمخواهددادوخودراازشماپنهاننخواهدكرد.
21هرگاهبطرفراستیاچپبروید،ازپشتسرخودصدایاوراخواهید
شنیدكهمیگوید:»راهایناست،ازاینراهبروید.«22همةبتهایخودراكه
باروكشنقرهوطالپوشیدهشدهاندماننداشیاءكثیفبیرونخواهیدریخت

وازخوددورخواهیدكرد.
23آنگاهخدابههنگامكشتبهشمابارانخواهدبخشیدتامحصولپربارو
فراوانداشتهباشید.رمههایتاندرچراگاههایسرسبزخواهندچرید24واالغها
وگاوهایتانكهزمینراشخممیزنندازبهترینعلوفهتغذیهخواهندكرد.
25درآنروز،برجهایدشمنانتانفروخواهدریختوخودشاننیزكشته
خواهندشد،امابرایشماازهركوهوتپهایچشمههاوجویهایآبجاری
برابر آفتابهفت و داد آفتابروشناییخواهد مثل 26ماه خواهدگشت.
روشنترازهمیشهخواهدتابید.همةاینهاهنگامیرویخواهددادكهخداوند

قومخودراكهمجروحكرده،شفادهدوزخمهایشانراببندد!
27اینکخداوندازجایدورمیآید!خشماوشعلهوراستودودغلیظیاورا
احاطهكردهاست.اوسخنمیگویدوكلماتشمثلآتشمیسوزاند.28نفس
دهاناومانندسیلخروشانیاستكههرچهسرراهشباشدباخودمیبرد.
اوقومهاراغربالكرده،ازبینخواهدبردوبهمقاصدشومآنهاخاتمهخواهد
داد.29اماشماایقومخداباشادیسرودخواهیدخواند،درستمانندوقتیكه
درجشنهایمقدسمیخوانید،وشادمانخواهیدشددرستهمانندكسانیكه
روانهمیشوندتاباآهنگنیبسویخانةخداوندكهپناهگاهاسرائیلاست

پیشبروند.
30خداوندصدایپرجاللخودرابهگوشمردمخواهدرساندومردمقدرت

وشدتغضباورادرشعلههایسوزانوطوفانوسیلوتگرگمشاهده
خواهندكرد.31باشنیدهشدنصدایخداوندنیرویآشورضربهخورده،در
همخواهدشكست.32همزمانباضرباتیكهخداونددرجنگباآشوریها
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دچار  قومش که میدهد اجازه گاه خداوند  30:20
سختیهاومشکالتشوند،اماوعدهدادهکهباآنهاباشد،
خدا کند. هدایتشان سختیها در و دهد، تعلیم را ایشان
انتظاراتزیادیازمادارد،وبسیاریازاوقاتپیرویاز
اومیتواندپرزحمتباشد؛امااینکاراوازرویمحبتی
استکهبهمادارد.دفعهبعدکهدرمشکلیقرارگرفتید،
خدا که را آنچه و ببرید پی آن ارزش به کنید سعی
میخواهدبهشماتعلیمدهد،بیاموزید.شایدهمینکهخدا

صبورانهباشمادرمشکالتگامبرمیدارد،عینمحبت
اوبهشماباشد.

30:21اگرمردماورشلیمازمسیرالهیخارجمیشدند،
خداایشانراتنبیهمیکرد.اوهمینکاررادرموردما
نیزانجامخواهدداد.اماوقتیصدایاورامیشنویمکه
میخواهدماراتنبیهواصالحکند،بایدحاضرباشیمکه

بهآنگردننهیم!



برآنانواردمیآوردقومخداباسازوآوازبهشادیخواهندپرداخت!33از
مدتهاپیشمحلیعمیقووسیعبرایسوزاندنمولک،خدایآشورآماده
شدهاست.درآنجاهیزمفراوانرویهمانباشتهشدهونفسخداوندهمچون

آتشآتشفشانبرآندمیده،آنرابهآتشخواهدكشید.

بیهودگیاتکابهمصر

وایبركسانیكهبرایگرفتنكمکبهمصررویمیآورندو31
بجایاینكهبهخدایقدوساسرائیلچشمامیدداشتهباشندوازاو
كمکبخواهند،برسربازانقویوعرابههایبیشمارمصرتوكلمیكنند.
2خداوندنیزمیداندچهكند.اوازتصمیمخودبرنمیگرددوبركسانیكه

بدیمیكنندوبابدكارانهمدستمیشوند،بالمیفرستد.3مصریهاانسانند،
ونهخدا!اسبانایشاننیزجسمندونهروح!هنگامیكهخداونددستخودرا
برایمجازاتبلندكند،هممصریهاوهمكسانیكهازمصركمکمیجویند،

خواهندافتادوهالکخواهندشد.
4و5خداوندبهمنفرمود:»وقتیشیر،گوسفندیرامیدرد،وبیآنكهازداد

من همینگونه میشود؛ مشغولخوردنشكارخود بترسد چوپانان فریاد و
نیزكهخداوندقادرمتعالهستمبرایدفاعازكوهصهیونخواهمآمدواز
كسینخواهمترسید.مانندپرندهایكهدراطرافآشیانهخودپرمیزندتا
ازجوجههایشحمایتكند،مننیزازاورشلیمحمایتخواهمكردوآنرا

نجاتخواهمداد.«
6خدامیفرماید:»ایبنیاسرائیل،شمانسبتبهمنگناهانزیادیمرتكب

شدهاید،امااالنبسویمنبرگردید!7روزیخواهدآمدكههمةشمابتهای
طالونقرهراكهبادستهایگناهآلودخودساختهاید،دورخواهیدریخت.
8درآنروزآشوریهاهالکخواهندشد،ولینهباشمشیرانسان،بلكهبا
شمشیرخدا.سپاهآنانتارومارخواهدشدوجوانانشاناسیرخواهندگردید.
9فرماندهانآشوروقتیپرچمجنگاسرائیلراببینندازترسخواهندلرزیدو
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31:1اشتباهبودکهیهودابرایدریافتکمکبهسایراقوام 
اتکاکند،چراکه)1(ایشانبهجایاتکابهخدابهانسانمتکی
بودند.یهودادرپیآنبودکهزیرچترحفاظتکسانیبرود
کهقدرتشانخیلیکمترازخدابود؛)2(آنهابهجایخدمت
بهخدا،منافعخودراخدمتمیکردند،وازاینروحتیبا
اومشورتهمنمیکردند؛)3(ایشاننمیخواستندبهایاتکا
بهخدارابپردازندوازراههایگناهآلودخودتوبهکنند.از
هرجاکهدرخواستکمککنیم،بههمانجانیزامیدخواهیم

بست.اگرکمکفرانرسد،امیدمانفروخواهدپاشید.

31:7روزیاینمردمبتهایخودرادورریخته،متوجه
خواهندشدکهآنهاچیزیجزچوبیاسنگنبودهاند.
آنها اغواکنندهاند. موفقیت یا پول،شهرت، مثل بتهایی
بهجایکمکبهپیشرفتروحانیما،باعثانحراففکر
ووقتونیرویمانازخدامیگردند.اینقبیلبتهادر
ابتداجالببهنظرمیرسندوبهماوعدهمیدهندکهمارا
به»مقامومنزلتیبرسانند،«امادرآخردرخواهیمیافت
کهبردهآنهاشدهایم.مابایدامروزبیهودگیآنهارااذعان

کنیم،پیشازآنکهآزادیماراازمابستانند.



فرارخواهندكرد.«اینراخداوندمیفرمایدخداوندیكهآتششبرقربانگاه
اورشلیمروشناست.

پیشگوییصلحبرایاسرائیل

خواهد32 سلطنت تخت بر عادل پادشاهی كه رسید خواهد زمانی
ادارهخواهندكرد.2هر را انصافمملكت با نشستورهبرانی
یکازآنانپناهگاهیدربرابربادوطوفانخواهدبود.آنانمانندجویآب
دربیابانخشک،ومثلسایةخنکیکصخرةبزرگدرزمینبیآبو
علفخواهندبود؛3وچشموگوشخودرانسبتبهنیازهایمردمبازنگه
خواهندداشت.4آنانبیحوصلهنخواهندبودبلكهبافهمومتانتبامردمسخن

خواهندگفت.
5درآنزمان،افرادپستوخسیسدیگرسخاوتمندونجیبخواندهنخواهند
شد.6هركهشخصبدكاریراببیند،اوراخواهدشناختوكسیفریب
آدمهایریاكاررانخواهدخورد؛برهمهآشكارخواهدشدكهسخنانآنان
نكردهاند. گرسنگانكمک به هرگز آنان و بوده دروغ خداوند مورد در
7نیرنگوچاپلوسیاشخاصشرورودروغهاییكهآنانبرایپایمالكردن
حقفقیراندردادگاهمیگویند،افشاخواهدگردید.8امااشخاصخوبدر
حقدیگرانبخشندهوباگذشتخواهندبودوخداایشانرابخاطركارهای

خوبشانبركتخواهدداد.
9ایزنانیكهراحتوآسودهزندگیمیكنید،بهمنگوشدهید.10شما
كهاالنبیغمهستید،سالدیگرهمینموقعپریشانحالخواهیدشد،زیرا
محصولانگوروسایرمیوههایتانازبینخواهدرفت.11ایزنانآسودهخیال،
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با  که بود قدرتمند پادشاهی آرزوی در یهودا  32:1
کارآییحکومتکند.اینآرزوزمانیبهتحققخواهد
پیوستکهمسیحسلطنترابهدستگیرد.درآنهنگام،
شرارترختبرخواهدبستوپادشاهباقدرتوعدالت
فرمانخواهدراند.درآیندهاینهچنداندورازاینپیغام،
یهوداویرانشده،بهاسارتخواهدرفت.اماروزی،پسر
خداکهپادشاهیاستدرنقطهمقابلپادشاهاندیگر،با

عدالتوحکمتسلطنتخواهدکرد.
32:5و6وقتیآنپادشاهعادلبیاید،انگیزههایمردم
زندگی معیارهای با که کسانی شد. خواهد آشکار
به توانست نخواهند کردهاند، مخالفت خداپسندانه
فریبکاریخودادامهدهند.درنوردرخشاِنمنجیمقدس،
گناهنمیتواندخودرابهشکلدیگریدرآوردوخوب
بهنظربرسد.نوِرآشکارکنندهمسیحبهتاریکتریننقاط

نشانخواهد تابیده،گناهراآنطورکههست، ما قلب
داد.وقتیعیسایپادشاهدرقلبشماسلطنتکند،جایی
برایگناهوجودنخواهدداشت،حتیاگرفکرکنیدآن

راخوبپنهانکردهاید.
فکر به فقط و کردند پشت خدا به مردم  32:13-9
فقط هشدار این بودند. خودشان خواستههای و منافع
برایهمهکسانیاست بلکه اسرائیلنیست، برایزنان
راحت بیاعتنایی با دشمن، شدن نزدیک بههنگام که
و لباس و محصوالتکشاورزی به دلشان و مینشینند
زمینوشهرشانخوشاست.ثروتورفاهامنیتیکاذب
بهارمغانمیآوردوبهتدریجاینفکررادرمابهوجود
اما است، کمین در بدبختی و بال گرچه که میآورد
خطریمتوجهمانیست.باکنارگذاشتنهدفیکهخدا

برایزندگیمادارد،کمکاورانیزکنارمیگذاریم.



بترسیدوبلرزید،لباسهایخودراازتندرآوریدورختعزابپوشید12و
ماتمبگیرید،زیرامزرعههایپرمحصولتانبزودیازدستمیرودوباغهای
بارورانگورتاننابودمیشود.13بلی،ایقوممن،برایخانههایشادتانوبرای
شهرپرافتخارتانگریهكنید،زیراسرزمینشماپوشیدهازخاروخسخواهد
خواهد سكنه از خالی جمعیتتان پر شهرهای و ویران 14كاخهایتان شد.
شد.برجهایدیدهبانیتانخرابخواهدشدوحیواناتوحشیوگورخرانو

گوسفنداندرآنجاخواهندچرید.
ماخواهدریخت.آنگاه بر ازآسمان را 15امایكباردیگر،خداروحخود
بیابانبهبوستانتبدیلخواهدشدوبوستانبهجنگل.16درسرزمینماعدالت
وانصافبرقرارخواهدگردید17وماازصلحوآرامشواطمینانوامینت

همیشگیبرخوردارخواهیمشد.
18قومخدادركمالامنیتوآسایشدرخانههایشانزندگیخواهندكرد،
19اماآشوریهانابودشده،خانههایشانباخاکیكسانخواهدگردید.20بلی،
خداقومخودرابركتخواهددادآنگونهكهبههنگامكشتزمین،محصول
فراوانخواهدروییدوگلههاورمههایشاندرچراگاههایسبزوخرمخواهند

چرید.

خداوندداوراست

وایبرشماایآشوریهاكههمهراغارتمیكنیدوپیمانهاییرا33
كهباقومهایدیگربستهایدزیرپامیگذارید.بزودیاینغارتو
خیانتشماپایانخواهدیافتوآنگاهخودشماموردغارتوخیانتواقع

خواهیدشد.
2ایخداوند،برمارحمكن،زیراچشمامیدمابهتوست.هربامدادبهماقدرت
عطاكنوماراازسختینجاتده.3دشمنوقتیصدایترابشنودخواهد
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32:15-17خدادرآسماندرحالعملاستتاوضعیت 
انسانرادرایندنیاتغییردهد.مافقطزمانیمیتوانیماز
صلحوکامیابیبهرهمندگردیمکهروحمقدسخدادر
میانماباشد)حزقیال27:36؛غالطیان22:5و23(.این
امردرآخرزمانرویخواهدداد.اماامروزنیزمیتوانیم
تمام به را او مسیح زیرا شویم، بهرهمند خدا روح از
افاضه آن اما .)26:15 )یوحنا میفرماید عطا ایمانداران
روحالقدسکهدراینجاذکرشده،زمانیرخخواهدداد
کهملکوتوفرمانرواییخدابرایابدبرقرارشدهباشد.

33:1آشوریهاهموارهقولخودرازیرپامیگذاشتند،
آسان کنند. وفا خود قول به دیگران داشتند انتظار اما

استکهانسانخودرادرچنینموقعیتخودخواهانهای
قراردهد؛بهاینمعناکهحقوقخودرابطلبیم،اماحقوق
دیگرانرانقضکنیم.اگربهقولخودعملنکنیم،مردم
امرسببمیشود این اعتمادنخواهندکرد؛ ما به دیگر
ندهید قولی بگیریدکه بپاشد.تصمیم ازهم روابط که
کهنتوانیدعملکنید؛آنچهبههمیناندازهاهمیتدارد،
عذرخواهیبابتقولهاییاستکهدرگذشتهدادهایدو
بهآنهاعملنکردهاید.بادیگرانهمانرفتارمنصفانهای

راداشتهباشیدکهازایشانانتظاردارید.
33:2اینهاسخناِنباقیماندگاِنعادلیاستکهمنتظرخدا

بودندتاایشانراازستمبرهاند.
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Peyman
Highlight



گریخت؛زمانیكهتوبرخیزیقومهاپراكندهخواهندشد.4اموالدشمنانما،
مانندمزرعهایكهموردهجومملخواقعشدهباشد،غارتخواهدگردید.

5خداوندبزرگوواالاستوبرهمهچیزتسلطدارد.اواورشلیمراازعدل

وانصافپرخواهدساخت6وبهقومیهودااستحكامخواهدبخشید.اوهمیشه
ازقومخودحمایتمیكندوبهایشانحكمتوبصیرتمیبخشد.خداترسی

گنجبزرگایشاناست!
زیرا گریانند، ناامیدی شدت از یهودا قوم فرستادگان حاضر حال در 7اما
آشورتقاضایایشانرابرایصلحنپذیرفتهاست.8شاهراههاییهوداخراب
شدهودیگراثریازمسافراننیست.آشوریهاپیمانصلحرازیرپانهادهاندو
بهوعدههاییكهدرحضورگواهاندادهاندتوجهیندارند؛آنهابههیچكس
اعتنانمیكنند.9سرزمیناسرائیلازبینرفته،لبناننابودشده،شارونبهبیابان

تبدیلگشتهوبرگهایدرختانباشانوكرملریختهاست.
10اماخداوندمیفرماید:»برمیخیزموقدرتوتواناییخودرانشانمیدهم!
به 11ایآشوریها،هرچهتالشكنیدسودینخواهدداشت.نفسخودتان
آتشتبدیلشده،شماراخواهدكشت.12سپاهیانشمامثلخارهاییكهدر
آتشانداختهمیشوند،سوختهوخاكسترخواهندشد.13ایقومهاییكهدور
به نزدیکهستید، بهآنچهكردهامتوجهكنید؛وایقومهاییكه هستید،

قدرتمنپیببرید.«
14گناهكارانوخدانشناسانیكهدراورشلیمهستندازترسمیلرزندوفریاد

برمیآورند:»كدامیکازمامیتواندازآتشسوزانودایمیمجازاتخدا
بردكه بدر اینآتشجانسالم از برد؟«15كسیمیتواند بدر جانسالم
نكند،رشوه منافعخودظلم بخاطر نماید، راستیعمل به و باشد درستكار
نشود.16چنین باكسانیكهشرارتوجنایتمیكنندهمدست نگیرد،و

33:5
مز9:97
33:5

مز9:97
33:6

مز3-1:112
اش6:51

33:6
مز3-1:112

اش6:51

33:9
اش34:10؛4:24؛2:35

33:9
اش34:10؛4:24؛2:35

33:10
مز5:12
اش19:2

33:10
مز5:12
اش19:2
33:11

اش18:26
33:11

اش18:26
33:12

2سمو6:23و7
اش17:10

33:12
2سمو6:23و7

اش17:10
33:13

اش1:49
33:13

اش1:49

33:14
اش28:1؛27:30

عبر29:12

33:14
اش28:1؛27:30

عبر29:12
33:15

مز3:24و4
اش11-6:58

33:15
مز3:24و4

اش11-6:58
33:16

اش10:49
33:16

اش10:49

1702 اشعیا33

33:4برایدستیابیبهتوصیفیازاینپیروزیبرآشور، 
نگاهکنیدبه2پادشاهان37-20:19.

33:5وقتیپادشاهیمسیحبرقرارشود،اورشلیممرکز
عدالتوانصافخواهدبودزیرامسیحموعوددرآنجا
بهعنواننورجهان، سلطنتخواهدکرد.اورشلیمجدید

شهرمقدسخواهدبود)مکاشفه2:21(.
33:6برایمقابلهباقحطی،جنگ،یامحاصره،آذوقه
نیازبهمصرفبرسد.اگر انبارمیکردندتابههنگام را
یهودامسیرزندگی،نگرش،واعمالخودراتغییرمیداد،
قرارمیداد.ذخیره اختیارشان رادر نجاتش نعمت خدا
خدابیشازنیازمااست؛امانعمتهایشرامطابقنیازو

اشتیاقمانبرایدریافتآنهابهماارزانیمیدارد.

نهــادند پا زیــر را صلح پیــمان آشوریهــا  33:8
)2پادشاهان17-14:18(.

33:14-16اینگناهکارانمتوجهشدندکهنمیتوانند
درحضورخدایقدوسزندگیکنند،زیرااومانندآتشی
سوزانودائمیاست.تنهاکسانیکهایمانشانصداقت
وانصافرابهبارمیآورد،میتوانندباخدازندگیکنند.
چگونه بدانیم تا میدهند ارائه نمونههایی آیات این
و تقلب از میتوانیم دهیم: نشان را انصاف و صداقت
اعمال انجام برای نقشهکشیدن از کنیم، اجتناب رشوه
نادرستبپرهیزیم،ودرمقابلوسوسهبایستیم.اگردر
روابطخودمنصفوصادقباشیم،قادرخواهیمبودباخدا

زندگیکنیم،واونیازهایمارارفعخواهدکرد.



ایشان پناهگاه بردوصخرههایمستحكم، بسرخواهند امنیت اشخاصدر
خواهدبود.

17باردیگرچشمانشماپادشاهتانرادرشكوهوزیباییاشخواهددیدو
سرزمینوسیعیراكهاوبرآنسلطنتمیكندمشاهدهخواهدكرد.18درآن
زمانبهروزهایترسناكیكهدرگذشتهداشتیدفكرخواهیدكردروزهایی
كهسردارانآشوربرجهایشمارامیشمردندتاببینندچقدرغنیمتمیتوانند
ازشمابدستآورند.19ولیآنروزهاگذشتهاستوازآناجنبیانستمگری
كهزبانشانرانمیفهمیدیددیگراثرینیست.20بهاورشلیم،اینشهرجشنهای
مقدسنگاهكنیدوببینیدچگونهدرصلحوامنیتبهسرمیبرد!اورشلیم
محكموپابرجاخواهدبوددرستمانندخیمهایكهمیخهایشكندهنمیشود
وطنابهایشپارهنمیگردد.21خداوندپرجاللماراهمچونرودخانهایوسیع
محافظتخواهدكردتاهیچدشمنینتواندازآنعبوركرده،بهمایورشبرد!
22خداوندپادشاهورهبرماست؛اوازمامراقبتخواهدكردومارانجات

خواهدداد.23طنابكشتیهایدشمنسستخواهدشدوپایههایدكلرا
نگهنخواهدداشتوافراددشمننخواهندتوانستبادبانهارابكشند.ماتمام
غنایمدشمنرابهچنگخواهیمآورد؛حتیلنگاننیزسهمیازاینغنایم
خواهندبرد.24هركهدرسرزمینماباشددیگرنخواهدگفت:»بیمارهستم«؛

وتمامگناهانساكناناینسرزمینبخشیدهخواهدشد.

خدادشمنانشرانابودخواهدکرد

ایقومهایرویزمیننزدیکآییدوبهاینپیامگوشدهید.ای34
مردمدنیا،سخنانمرابشنوید:2خداوندبرتمامقومهاوسپاهیانشان
راخواهد آنها و است محكومكرده بهمرگ را آنها او است. خشمگین
كشت.3جنازههایآناندفننخواهدشدوبویتعفنآنهازمینراپرخواهد
ساختوخونایشانازكوههاجاریخواهدگردید.4خورشیدوماهنابود
خواهندشدوآسمانمثلطوماریبهمخواهدپیچید.ستارگانمانندبرگمو

وهمچونمیوههایرسیدهكهازدرختمیافتند،فروخواهندریخت.
كه ادوم قوم بر تا است كرده آماده آسمان در را خود شمشیر 5خداوند

پوشیده آنها ازخون خداوند 6شمشیر آورد. فرود هستند، او موردغضب
خواهدشدوآنهارامانندبرهوبزغالةذبحی،سرخواهدبرید.بلی،خداوند
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34:5ادومواسرائیلتبارمشترکیداشتند.اسرائیلیها 
برادر عیسو، نسل از ادومیها و بودند یعقوب نسل از
بود. اسرائیل سرسخت دشمن همیشه ادوم او. دوقلوی

نابودیادومکهاینجابهآناشارهشده،تصویریاست
مخالفت او قوم و خدا با که کسانی همه عاقبِت از

میکنند.



درسرزمینادومقربانگاهبزرگیترتیبخواهددادوكشتارعظیمیبهراه
خواهدانداخت.7نیرومندانهالکخواهندشد،جوانانواشخاصكارآزموده
ازبینخواهندرفت.زمینازخونسیرابوخاکازپیهحاصلخیزخواهد
گردید.8زیراآنروز،روزانتقامگرفتنازادوماستوسالتالفیكردن
ظلمهاییكهبهاسرائیلكردهاست.9نهرهایادومپرازقیرگداختهوزمین
آنازآتشپوشیدهخواهدشد.10ادومروزوشبخواهدسوختوتاابد
دودازآنبرخواهدخاست؛نسلاندرنسل،ویرانخواهدماندودیگركسی
درآنجازندگینخواهدكرد،11جغدهاوكالغهاآنسرزمینرااشغالخواهند
نمود؛زیراخداوندادومرابهنابودیمحكومكردهاست.12ازطبقةاشراف
كسیباقینخواهدماندتابتواندپادشاهشود.تمامرهبرانشازبینخواهند
رفت.13قصرهاوقلعههایشپوشیدهازخارخواهدشدوشغالهاوشترمرغها
درآنجاالنهخواهندكرد.14حیواناتوحشیدرادومگردشخواهندكردو
زوزةآنهادرشب،همهجاخواهدپیچید.هیوالهایشببرسریكدیگرفریاد
خواهندزدوغولهابرایاستراحتبهآنجاخواهندرفت.15درآنجاجغدها
آشیانهخواهندكرد،تخمخواهندگذاشت،جوجههایشانراازتخمبیرون
خواهندآوردوآنهارازیربالوپرخودپرورشخواهندداد.الشخورهابا

جفتهایخوددرآنجاجمعخواهندشد.
16كتابخداوندرامطالعهوبررسیكنیدوازآنچهكهاوانجامخواهدداد

آگاهشوید.تمامجزئیاتاینكتابواقعخواهدشد.هیچالشخوریبدون
جفتدرآنسرزمیننخواهدبودخداونداینرافرمودهاستوروحاوبه
آنجامةعملخواهدپوشاند.17خداونداینسرزمینراپیمودهوتقسیمكرده
وآنرابهاینجانورانواگذارنمودهاستتابرایهمیشه،نسلاندرنسلدر

آنزندگیكنند.

نهردربیابان

بیابانبهوجدخواهدآمد،صحراپرازگلخواهدشد2وسرود35
وشادیهمهجاراپرخواهدساخت.بیابانهامانندكوههایلبنان
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34:16اشعیاباعبارت»کتابخداوند«پیشگوییهایش 
رااعتباربخشید.پیشگویی،آنچهراکههموارهدرفکر
خدابودهاستازپیشخبرمیدهدوتاریخاینفکررا

آشکارمیسازد.
35:1بباشعیادرفصلهای1تا35پیغاِمداوریخدا
و اسرائیل بر جمله از داشت، اعالم ملتها همه بر را
یهودا،چراکههمگیخداراردکردهبودند.گرچهگاه

آسودگیوتفقدشاملحالباقیماندگاِنایماندارووفادار
و وغضب چیزیجزخشم کاًل حاکم جِو اما میشد،
مجازاتونابودینبود.اکنوناشعیابارؤیاییاززیباییها
واردصحنهمیشود.خداهمانقدرکهدر دلگرمیها و
میباشد. کامل نیز رحمانیت در است، جدی مجازات
کمالاخالقیخدابانفرتاوازتمامیگناهانآشکار
اما میگردد. منتهی مجازات به امر همین و میشود،



سبزوخرمخواهندشدوصحراهاهمچونچراگاههایكرملوچمنزارهای
نمایان را خود زیبایی و شكوه خداوند گردید. خواهند حاصلخیز شارون

خواهدساختوهمهآنراخواهنددید.
3مردمدلسردومأیوسرابااینخبرشادكنید.4بهآنانیكهمیترسند،قوت
از تا میآید زیراخدایشما نترسید، و باشید »دلیر بگویید: و دهید قلب
دشمنانتانانتقامبگیردوآنهارابهسزایاعمالشانبرساند.«5وقتیاوبیاید
چشمهایكورانرابیناوگوشهایكرانراشنواخواهدساخت.6لنگمانند
آهوجستوخیزخواهدكردواللسرودخواهدخواند.دربیابان،چشمهها
ودرصحرا،نهرهاجاریخواهندشد.7شورهزاربهبركه،وزمینخشکو
تشنهبهچشمهتبدیلخواهندگردید.آنجاكهشغالهادرآنمیخوابیدنداز
علفوبوریاونیپرخواهدشد.8درزمینویرانراهیبازخواهدشدوآن
را»شاهراهمقدس«خواهندنامیدوهیچشخصبدكارازآنعبورنخواهد
كرد.درآنجاخداوندهمراهشماخواهدبودوكسانیكهدرآنگامبردارند
اگرچهجاهلباشندگمراهنخواهندشد.9دركنارآنراهنهشیریكمین
خواهدكردونهخطردیگریوجودخواهدداشت.نجاتیافتگاندرآنسفر
خواهندكرد.10وكسانیكهخداوندآزادشانكرده،سرودخوانانباشادی
جاودانی،ازآنراهبهاورشلیمخواهندآمد.غمونالةآنانبرایهمیشهپایان

خواهدیافتوجایخودرابهشادیوسرودخواهدداد.

5ـوقایعمربوطبهسلطنتحزقیا
آشوریهوداراتهدیدمیکند

تمام36 پادشاهآشور درچهاردمینسالسلطنتحزقیا؛سنحاریب،
شهرهایحصارداریهودارامحاصرهنموده،تسخیركرد.2سپس
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همینکمالاخالقیسببمیشودکهاونسبتبههمه 
مخلوقاتشرحیمومهربانباشد.اینمحبتمنجرمیشود
بهرحمتاوبرهمهکسانیکهگرچهکاملنیستند،امااز

صمیمقلباورادوستداشته،ازاواطاعتمیکنند.
35:1بباینفصلتصویرزیباییاستازملکوتو
پادشاهینهاییخداکهدرآناوعدالتشرابرقرارساخته،
همهشرارتهارانابودخواهدکرد.ایندنیاییاستکه
ایماندارانمیتوانندبعدازداوریانتظارشراداشتهباشند؛
درآنزمان،خودخلقتنیزدرخداشادیخواهدکرد.
درفصل34ازغمودردسخنرفت،چراکهخداهمه
35 فصل اما میکند. داوری اعمالشان بهخاطر را مردم
روزهایبعدازداوریرابهتصویرمیکشد،روزهاییرا

کهسرانجامزندگیآراموصلحآمیزخواهدشد.

35:8-10»شاهراهمقدس«راهیاستکهازبیاباِنرنج
ودردگذشته،بهبرکاتزندگیتازهمیرسد.اینراهرا
فقطباپیرویازخدامیتوانپیمود.فقطنجاتیافتگاناز
»شاهراهمقدس«خواهندگذشت؛آنهاازرهگذرانشریر
وحیواناتخطرناکدرامانخواهندبود.خداراهیبرای
قومشمهیامیکندتاازآنراهبهخانهاوبرسند،واودر
اینراهباماخواهدبود.خداهرگزازنشاندادنراهی
کهبایدبرویم،دستنخواهدکشید؛اوهمیشهبههنگام

راهرفتندرکنارمااست.
36:1چهارفصلبعدیدرحکمبخشانتقالیمیاندو
40 فصلهای پایه و میباشد کتاب دوم و اول قسمت
تا66راتشکیلمیدهد.اینفصلهاباسلطنتحزقیای

پادشاههمزماناست)2پادشاهان18و19(.



لشكریرابهسرپرستیفرماندةقوایخودازالكیشبهاورشلیمنزدحزقیای
پادشاهفرستاد.اوبرسرراه»مزرعةرختشورها«نزدقناتبركةباالاردو
زد.3الیاقیم)پسرحلقیا(،سرپرستاموردربارحزقیایپادشاه؛شبنا،منشی

دربارویوآخ)پسرآساف(،وقایعنگاردربارنزداورفتند.
4فرماندةقوایآشوراینپیغامرابرایحزقیافرستاد:»پادشاهبزرگآشور
میگویدكهتوبهچهكسیامیدبستهای؟5توكهازتدابیرجنگیوقدرت
نظامیبرخوردارنیستی،بگوچهكسیتكیهگاهتوستكهاینچنینبضدمن
تو،نی دست عصای كهاین میكنی،بدان مصرتكیه به 6اگر كردهای؟ قیام
فرو بدستت و میشكند وبزودی ندارد تورا وزن طاقت كه است ضعیفی
شما 7اگر است! همین عاقبتش ببندد امید مصر پادشاه به كه هر میرود.
بگوییدبهخداوند،خدایخودتكیهمیكنیم،بدانیدكهاوهمانخداییاست
كهحزقیاتماممعبدهایاوراكهبرفرازتپههابودندخرابكردهودستور
دادهاستكههمةمردمدربرابرقربانگاهاورشلیمعبادتكنند.8منازطرف
آقایم،پادشاهآشورحاضرمباشماشرطببندم.اگربتوانیددوهزاراسبسوار
تابرآنهاسوارشوند!9حتی بهشماخواهمداد پیداكنیدمندوهزاراسب
اگرمصرهمبهشمااسبسواربدهدبازبهاندازةیکافسرسادةآقایمقدرت
نخواهیدداشت.10آیاخیالمیكنیدمنبدوندستورخداوندبهاینجاآمدهام؟
نابودش و آورم شماهجوم بهسرزمین تا است فرموده من به نه!خداوند

كنم!«
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36:4فصل19بیانکنندههشداراشعیااستبهیهوداتا 
برایمقابلهباحملهقریبالوقوعآشور،بامصرهمپیمان
اتکا بهخاطر یهودا به آشور، پادشاه سنحاریب، نشود.
میدانستند میزند.حتیآشوریها طعنه بهمصر کردن

کهمصرنمیتواندبهیهوداکمککند.
36:5حزقیابهوعدهفرعونبرایکمکبهاسرائیلعلیه
آشوریها،خیلیامیدواربود،اماوعدههرفردبهاندازه
نقطهمقابل اعتبارخودشارزشدارد.وعدهفرعوندر
کالمخداقرارداشت.ماچقدرسریعزندگیخودرابر
اساسمشورتهایانسانیتنظیممیکنیم،درحالیکهبه
وعدههایابدیخدابیاعتناییم.اگردرمقابلانتخاببین
کالمخداوگفتهیکانسانقراربگیرید،سخنکدامیک

راباورخواهیدکرد؟
بهخدا ادعاکردندکهحزقیا فرستادگانآشور  36:7
روی بر را خدا قربانگاههای زیرا است کرده اهانت
تپههاخرابکردهومردمراواداشتهتااورافقطدر
اورشلیمعبادتکنند.امااصالحاتحزقیادقیقًابهمنظور
ازبینبردنبتپرستیبودتامردمفقطخدایحقیقیرا

انجاممیشد(. بپرستند)بتپرستیعمدتًابررویتپهها
آشوریهایاازمذهبخدایحقیقیچیزینمیدانستندیا
میخواستندمردمرابفریبندتاایشانفکرکنندکهبااین

کارخود،بتقدرتمندیرابهخشمآوردهاند.
بههمینشکل،شیطانمیکوشدمارانیزبفریبدیاسردر
گمسازد.اگرکسیبرایخدابیثمرباشد،دلیلشالزامًا
گناهکاربودنشنیست؛کافیاستکهشخصشناخت
درستیازخواستخدانداشتهباشد.برایدوریازفریب
شیطان،بهدقتوبهطورمرتبکالمخدارامطالعهکنید.
وقتیدانستیدارادهخداچیست،بادروغهایشیطانفریب

نخواهیدخورد.
مردم کردن متقاعد برای تالش با سنحاریب  36:10
یهودامبنیبراینکهخدابرضدآنهااست،بهسیاستخود
برایتضعیفروحیهایشانادامهداد.آشوریهاامیدوار
جنگ بدون که کنند متقاعد را یهودا مردم که بودند
تسلیمشوند.امااشعیاقباًلگفتهبودکهآشوریهااورشلیم
رانابودنخواهندکرد،بنابراینمردمنمیبایستازآنها

بترسند)24:10-27؛8-5:29(.



11آنگاهالیاقیم،شبناویوآخبهاوگفتند:»تمنامیكنیمبهزبانارامیصحبت
كنید،زیراماآنرامیفهمیم.بهزبانعبریحرفنزنید،چونمردمیكهبر

باالیحصارندبهحرفهایشماگوشمیدهند.«
12ولیفرماندةآشورجوابداد:»مگرسرورممرافرستادهاستكهفقطبا
شماوپادشاهصحبتكنم؟مگرمرانزداینمردمیكهرویحصارجمع
شدهاندنفرستادهاست؟آنهاهمبهسرنوشتشمامحكومندتاازنجاستخود

بخورندوازادرارخودبنوشند!«
13آنگاهفرماندةآشورباصدایبلندبهزبانعبریبهمردمیكهرویحصار
14نگذارید دهید: گوش آشور بزرگ پادشاه پیغام »به گفت: بودند شهر
حزقیایپادشاهشمارافریبدهد.اوهرگزنمیتواندشماراازچنگمن
برهاند.15سخناوراكهمیگوید:بهخداوندتوكلنماییدتاشمارابرهاند،
باورنكنید،زیرااینشهربدستماخواهدافتاد.16بهحزقیایپادشاهگوش
ندهید.پادشاهآشورمیگویدكهتسلیمشویدودرسرزمینخودباامنیتو
آرامشزندگیكنید17تازمانیكهبیایموشمارابهسرزمینیدیگرببرمكه
مانندسرزمینشماپرازنانوشراب،غلهوعسل،ودرختانانگوروزیتون

36:11
عز7:4
دان4:2

36:11
عز7:4
دان4:2

36:13
2توا18:32

36:13
2توا18:32

36:14
اش10:37

36:14
اش10:37

36:16
زکر10:3
36:16

زکر10:3
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بود. بینالمللی زبان موقع این در آرامی زبان  36:11
به شبنا، و الیاقیم درباره اشعیا پیشگوییهای مورد در

اشعیا15:22-25نیزمراجعهکنید.
36:17سنحاریببرایتضعیفروحیهمردمبازهمبه

نیرنگدیگریمتوسلشد.اوبهمردِمیکیازشهرهای
تحتمحاصرهوقحطیزدهراپیشنهادکردکهاگرتسلیم
ببرد.سیاست ازخوراک بهسرزمینیپر شوند،آنهارا
آشوریهادرقبالسرزمینهاییکهفتحمیکردنداینبود

آشورپیشروی
میکند

سنحـــاریب وقــتی
پایتخــتخودنیــنوا
از حزقیا آراست، را
خـراج و بــاج دادن
و کــرد خودداری
شـد. جنـگ آمــاده
طـرف به آشـوریها
که غـربی مرزهــای
بـر شــورش به ســر
پیشروی بودند داشته
تا سریع و کردنـد
مدیتـــرانه سواحــل
از بردنـــد. حمــله
سنحـاریب الکـیش،
کــه کـــرد تهــدید
میگیرد، را اورشلیم
میدانسـت اشعـیا اما
او با او تهدیدات که
به بازگشت راه در
خواهد بین از نیــنوا

رفت.

اورشلیم

خلیج
فارس

دریای
سرخ

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه

رودفرات روددجله

فنیقیه

آشــــــــور

مصـر
موآب

صحـرا

حـاران

بابــل

جـوزان
ارفــاد نیــنوا

حمــات

لبــنه

سفروایم

رصـف

دن
ار
ود
ر

یهـودا
الکــیش



است.اگرچنینكنیدزندهخواهیدماند.18پسبهحزقیاگوشندهید،زیرا
شمارافریبمیدهدومیگویدكهخداوندشماراخواهدرهانید.آیاتاكنون
خدایاندیگرهرگزتوانستهاندبندگانخودراازچنگپادشاهآشورنجات
دهند؟19برسرخدایانحمات،ارفاد،سفروایم،هینعوعواچهآمد؟آیاآنها
توانستندسامرهرانجاتدهند؟20كدامخداهرگزتوانستهاستسرزمینیرا
ازچنگمننجاتدهد؟پسچهچیزسببشدهاستفكركنیدكهخداونِد

شمامیتوانداورشلیمرانجاتدهد؟«
21مردمیكهرویحصاربودندسكوتكردند،زیراپادشاهدستوردادهبود

كهچیزینگویند.
22سپسالیاقیم،شبناویوآخلباسهایخودراپارهكرده،نزدحزقیایپادشاه

رفتندوآنچهراكهفرماندةقوایآشورگفتهبود،بعرضاورساندند.

خدااورشلیمرانجاتخواهدداد

وقتیحزقیایپادشاهاینخبرراشنید،لباسخودراپارهكرده،37
پالسپوشیدوبهخانةخداوندرفتتادعاكند.2سپسبهالیاقیم،
نبی)پسر اشعیا نزد بپوشندو شبناوكاهنانریشسفیدگفتكهپالس
آموص(بروند3وبهاوبگویندكهحزقیایپادشاهچنینمیگوید:»امروز
روزمصیبتوسختیواهانتاست.وضعیتمامثلوضعیتزنیاستكه
منتظروضعحملاست،اماقدرتزاییدنندارد.4خداوند،خدایتوسخنان
اهانتآمیزاینسردارآشورراكهبهخدایزندهاهانتكردهاست،بشنودو

اورامجازاتنماید.برایبازماندگانقوممادعاكن.«
درجوابگفت: 6او دادند، اشعیا به را پیغام این فرستادگانحزقیا 5وقتی
»خداوندمیفرمایدكهبهآقایخودبگوییدازسخنانكفرآمیزآشوریها

36:19
2پاد6:17

اش9:10-11؛13:37
ار23:49

36:19
2پاد6:17

اش9:10-11؛13:37
ار23:49
36:20

1پاد28،23:20
36:20

1پاد28،23:20

37:1
2پاد37-1:19

37:1
2پاد37-1:19

37:3
اش5:22؛17:26و18

37:3
اش5:22؛17:26و18

37:4
اش9:1؛22-20:10

37:4
اش9:1؛22-20:10

37:6
اش4:7؛4:35

37:6
اش4:7؛4:35
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کهساکنانآنهاراازآنجابهمناطقیکهپیشترفتحکرده 
بودند،منتقلمیساختند.اینسیاستموجبمیشدکه
نیرویانسانیبرایسپاهشانتأمینشودوهمچنینمردم

سرزمینهایفتحشدهدیگرمجالشورشنداشتهباشند.
36:19-20سنحاریبگفتکهخدایانسایرشهرهاکهبه
تصرفاودرآمدهبودند،نتوانستهبودندمردمخودرانجات
دهند،پسخدایاورشلیمچطورمیتوانستآنهارانجات
دهد؟یهوهخدایسامرهبوداماسامرهسقوطکرد.امایهوه
فقطدراسمخدایسامرهبود،زیرامردماورانمیپرستیدند.
برایهمینانبیاسقوطسامرهراپیشگوییمیکردند.امادر
اینموقعمردمدراورشلیمبهطورجدیخدارامیپرستیدند،

واوآنهاراازدستسپاهآشورنجاتداد.

منتظروضعحمل که شده تشبیه زنی به یهودا  37:3
است ضعیف آنقدر او ندارد. زاییدن قدرت اما است،
برای رو این از بکند، خود برای کاری نمیتواند که
که آنگاه میکند. مرگ آرزوی دردش، یافتن پایان
وضعناامیدکنندهبهنظرمیرسید،حزقیامأیوسنشد.او
ازاشعیاینبیخواستتادعاکندکهخدابهکمکشان

بشتابد.
37:4حزقیادقیقًاهمانکاریراکردکهاشعیامردمرا
بهآنفرامیخواند)فصلهای1-35(.اوبهخدامتوسل
شدومنتظرماندتااوبهکمکیهودابیاید.متوسلشدن
بهخدایعنیباوراینحقیقتکهخداحضورداردوقادر

استبهماکمککند.



نترسد؛7زیرامنكاریمیكنمكهپادشاهآشورباشنیدنخبریبهوطنش
بازگرددودرآنجاكشتهشود.«

8سردارآشورشنیدكهپادشاهآشورازالكیشبرایجنگبهلبنهرفتهاست،
پساونیزبهلبنهرفت.9طولینكشیدخبربهپادشاهآشوررسیدكهترهاقه،
پادشاهحبشه،لشكرخودرابرایحملهبهاوبسیجكردهاست.بنابراینپادشاه
پیشازرفتنبهجنگ،برایحزقیایپادشاهنامهایبااینمضمونفرستاد:

10»آنخداییكهبراوتكیهمیكنیتورافریبندهد.وقتیمیگویدكه
نكن.11توخود باور را نخواهدكرد،سخنش فتح را اورشلیم پادشاهآشور
شنیدهایكهپادشاهانآشوربههرجارفتهاندچهكردهاندوچگونهشهرهارا
ازبینبردهاند.پسخیالنكنكهتومیتوانیازچنگمنفراركنی.12آیا
خدایاناقوامیچونجوزان،حاران،رصفوخدایمردمعدنكهدرسرزمین
تلسارزندگیمیكنند،ایشانرانجاتدادند؟اجدادماتمامآنهاراازمیان
برداشتند.13برسرپادشاهحماتوپادشاهارفادوسالطینسفروایم،هینع،و
عواچهآمد؟«14حزقیانامهراازقاصدانگرفتوخواند.سپسبهخانةخداوند

رفتوآننامهرادرحضورخداوندپهنكرد.15بعدچنیندعاكرد:
16»ایخداوندقادرمتعال،ایخدایاسرائیلكهبرتختخودكهبرفراز
فرشتگانقراردارد،نشستهای.توتنهاخدایتمامممالکجهانهستی.تو
آسمانوزمینراآفریدهای.17ایخداوند،سخنانسنحاریبرابشنووببین
اینمردچگونهبهتو،ایخدایزندهتوهینمیكند.18خداوندا،راستاست
كهپادشاهانآشورتمامآناقوامراازبینبردهاندوسرزمینایشانراویران
كردهاند،19وخدایانآنهاراسوزاندهاند.اماآنهاخدانبودند.آنهانابودشدند،
چونساختةدستانسانوازچوبوسنگبودند.20ایخداوند،خدایما،
التماسمیكنیمماراازچنگپادشاهآشورنجاتدهتاتماممللجهانبدانند

كهتنهاتوخداهستی.«

خداسنحاریبرانابودخواهدکرد
خدای »خداوند، فرستاد: را پیغام این پادشاه حزقیای برای نبی 21اشعیای
اسرائیلمیفرمایدكهدعایتورادرموردسنحاریب،پادشاهآشورشنیده
است.22وجواباوبهسنحاریبایناست:شهراورشلیمازتونمیترسد،بلكه
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اش5:20

37:8
اش5:20

37:11
اش11-9:10

37:11
اش11-9:10

37:12
پیدا31:11
2پاد6:17

37:12
پیدا31:11
2پاد6:17

37:16
خرو22:25

مز6:17؛22:74؛1:80؛
10:86
ار12:10

37:16
خرو22:25

مز6:17؛22:74؛1:80؛
10:86
ار12:10

37:19
اش8:17؛14:26

37:19
اش8:17؛14:26

37:20
1پاد36:18و37

اش22:33
حز23:36

37:20
1پاد36:18و37

اش22:33
حز23:36

37:22
مراثی13:2
صف14:3

37:22
مراثی13:2
صف14:3
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37:8-10حزقیاخبرنداشتکهدعایشدرحالمستجاب 
شدناست،زیراحبشهبهحالحملهدرآمدهبود.باآنکه
اونمیتوانستترتیباتمستجابشدندعایشراببیند،از
دعاوایماندستنکشید.وقتیمادعامیکنیم،بایدایمان

داشتهباشیمکهخداازقبلبهترینجوابراآمادهکرده
است.وظیفهماایناستکهباایمانوباصبردرخواست

خودرابهحضوراوببریم.



تورامسخرهمیكند.23تومیدانیبهچهكسیاهانتكردهوكفرگفتهای؟
میدانیبهچهكسیاینچنینجسارتنمودهای؟بهخدایقدوساسرائیل!

با كه بگویی و بفروشی فخر من به تا فرستادی من نزد را افرادت 24»تو
عرابههایتكوههایبلندلبنانوقلههایآنرافتحكردهای،بلندتریندرختان
سروآزادوبهترینصنوبرهایشراقطعنمودهوبهدورتریننقاطجنگلش
رسیدهای.25توافتخارمیكنیكهچاههایآبزیادیراتصرفكردهوازآنها

آبنوشیدهایوپایتوبهرودنیلمصررسیده،آنراخشکكردهاست.
26»آیانمیدانیكهاینمنبودمكهبهتواجازةانجامچنینكارهاییرادادم؟
منازقدیمچنینمقدرنمودهبودمكهتوآنشهرهایحصاردارراتصرف
كرده،ویراننمایی.27ازاینجهتبودكهاهالیآنشهرهادربرابرتوهیچ
نداشتند.آنهامانندعلفصحراوگیاهنورستهایبودندكهدرزیر قدرتی
آفتابسوزانخشکشده،پیشازرسیدنپژمردهگردیدند.28امامنازهمة
فكرهاوكارهایتووتنفریكهنسبتبهمنداریآگاهم.29بسبباین
غروروتنفریكهنسبتبهمنداری،بربینیتوافسارزدهودردهانتلگام

خواهمگذاشتوتوراازراهیكهآمدهایبازخواهمگردانید.«
30سپساشعیابهحزقیاگفت:»عالمتاینرویدادهاایناست:امسالوسالدیگر
ازگیاهانخودرواستفادهخواهیدكرد،امادرسالسومخواهیدكاشتوخواهید
دروید،تاكستانهاغرسخواهیدنمودوازمیوهشانخواهیدخورد.31بازماندگان
یهوداباردیگردرسرزمینخودریشهدوانیدهثمرخواهندآورد32ودراورشلیم

باقیخواهندماند،زیراخداوندغیوراینامررابجاخواهدآورد.
33»خداونددربارةپادشاهآشورچنینمیگوید:اوبهاینشهرداخلنخواهد
شد،سپربدستدربرابرآننخواهدایستاد،پشتهایدرمقابلحصارشبنا
نخواهدكردوحتییکتیرهمبهداخلاورشلیمنخواهدانداخت.34اواز
همانراهیكهآمدهاستبازخواهدگشت،35زیرامنبخاطرخودوبخاطر

بندهامداودازاینشهردفاعخواهمكردوآنرانجاتخواهمداد.«
سربازان از نفر هزار پنج و هشتاد و صد خداوند فرشتة شب همان 36در
آشوریراكشت،بطوریكهصبحروزبعد،تاآنجاكهچشمكارمیكرد،

جنازهدیدهمیشد.
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37:29اینهمانشکنجهایبودکهآشوریهابراسرای 
خوداِعمالمیکردند.آنهااغلببهنشانهتحقیراسرا،بر
بینیآنهاافسارمیزدندودردهانشانلگاممیگذاشتندو

بعدرهامیکردند.
37:30گیاهانخودروازدانههایمحصوِلسالگذشته

بهوجودمیآیند.

37:35خدابهخاطرخودوبهخاطرداودازاورشلیمدفاع
کرد.آشوربهخداتوهینکردهبود.آنهاوسیلهایبرای
تنبیهاورشلیمنبودند.کاریکهاورشلیمقادربهانجامش
نبود،خداخودشبرایشانانجامداد.اگرمابهاندازهکافیبه
اواعتمادداشتهباشیمکهدرخواستهایخودرابهحضورش
ببریم،اوحاضراستغیرممکنهارابرایماممکنسازد.



37پسسنحاریب،پادشاهآشورعقبنشینیكرده،بهنینوابرگشت.38اودر
حالیكهدرمعبدخدایخودنسروکمشغولعبادتبود،پسرانشادرملکو
شرآصراوراباشمشیركشتندوبهسرزمینآراراتفراركردندویكیدیگر

ازپسرانش،بهنامآسرحدونبجایاوپادشاهآشورشد.

15سالدیگربهعمرحزقیااضافهمیشود

درآنروزهاحزقیاسختبیمارشدونزدیکبودبمیرد.اشعیای38
نبی)پسرآموص(بهعیادتشرفتوازجانبخداونداینپیغام
رابهاوداد:»وصیتترابكن،چونعمرتبهآخررسیدهاست؛توازاین

مرضشفانخواهییافت.«
2حزقیاصورتخودرابطرفدیواربرگردانیدونزدخداونددعاكرده،گفت:

3»خداوندا،بخاطرآورچقدرنسبتبهتووفاداروامینبودهاموچطورسعیكردهام
مطابقمیلتورفتاركنم.«سپسبغضگلویشراگرفتوبهتلخیگریست.

4پیشازآنكهاشعیاقصرراترکكندخداوندباردیگربااوسخنگفتو
فرمود:5»نزدحزقیارهبرقوممنبرگردوبهاوبگوكهخداوند،خدایجدت
داوددعایتوراشنیدهواشكهایترادیدهاست.اوپانزدهسالدیگربرعمرتو
خواهدافزود.6اوتوراواینشهرراازچنگپادشاهآشورنجاتخواهدداد.«
21پساشعیابهافرادحزقیایپادشاهگفتكهمقداریانجیربگیرندوآنراله
كرده،رویدملحزقیابگذارندواوشفاخواهدیافت.22سپسحزقیایپادشاه
پرسید:»برایاینكهثابتشودكهخداوندمراشفاخواهددادومنخواهم

توانستبهخانةخداوندبروماوچهنشانهایبهمنمیدهد؟«
7اشعیابهاوگفت:»برایاینكهبدانیسخنانیراكهخداوندبهتوگفته،انجام
خواهدداد،اوعالمتیبهتومیدهد.8آنعالمتایناستكهخداوندسایة

ساعتآفتابیآحازرادهدرجهبهعقببرمیگرداند.«
پسسایةآفتابدهدرجهبهعقببرگشت.
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و  در33،12:10و34 را سنحاریب اشعیامرگ  37:38
در7:37پیشگوییکردهبود.مرگاودر2پادشاهان19

ثبتشدهاست.
وقایع از قبل 38و39 فصلهای وقایع  38:1بب

فصلهای36و37رویدادهاست.
نزد اشعیا بود؛ بیمار شدیدًا پادشاه حزقیای  38:5-1
اورفتواوراآگاهساختکهبهزودیخواهدمرد؛
متوسلشد.خدا بهخدا فورًا اینخبر باشنیدن حزقیا
سال 15 که داد اجازه و فرمود مستجاب را او دعای

دیگرزندگیکند.خدادرجوابدعایصمیمانهمانیز
ممکناستروندطبیعیزندگیماراتغییردهد.اگر
تغییراتخواهیدستود،درطلبیدن این بهخاطر را خدا
راه بهخود تردیدی اوهرگز از بنیادین تغییرات این

ندهید.
38:1-5بنابر2تواریـخ24:32-26،حزقــیاحتیبعداز
ایندومعجزهشفاورهایینیزدچارغروربود.عاقبتاو
ومردمشخودرافروتنکردند،ومجازاتخداتاچند

نسلدیگربهعقبافتاد.



9وقتیحزقیایپادشاهازبیماریایكهداشتشفایافتاینشعرراسرائید:
10فكرمیكردمدربهارعمرخویشزندگیرابدرودخواهمگفت،

وبهدنیایمردگانخواهمشتافت.
11فكرمیكردمدرایندنیایزندگان
دیگرهرگزخداوندرانخواهمدید

ونگاهمبرهیچانسانینخواهدافتاد.
12مانندخیمةشبانانكهپائینمیكشندوجمعمیكنند،

حیاتمنفرومیریخت؛
همچونپارچةدستبافكهازدستگاهبافندگیجدامیكنند،

رشتةعمرمپارهمیشد.
13تمامشبنالهوزاریمیكردم،

گوییشیریدندههایمراخردمیكرد؛
فكرمیكردمخداجانمرامیگیرد.

14صدایمبزحمتشنیدهمیشد،

مانندقمریمینالیدم.
ازبسبهآسمانچشمدوختهبودم،

چشمانمضعیفشدهبود.
دعاكردمكهخداوندكمكمكند.

15چهبگویمكهخداوندمرابدینروزانداختهبود.

ازتلخیجان،خوابازچشمانمرفتهبود.
16ایخداوند،تنبیهتومفیداستوبهانسانحیاتمیبخشد.

تومراسالمتیوشفابخشیدی
توعمردوبارهبمندادی.

17بلی،بهنفعمنشد
كهاینهمهزحمتدیدم.
زیراتومرامحبتكردی،

ازمرگنجاتمدادی
وهمةگناهانمرابخشیدیوفراموشكردی.
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و  رهایی دعایش که شد متوجه حزقیا  38:18-16
بخششبهارمغانآوردهاست.اوگفتهبود:»کسیدر
گفته این کند.« تمجید را تو نمیتواند مردگان دنیای
ممکناستحاکیازاینباشدکهاوازسعادتیکهپس
ازمرگانتظارمتوکالنخدارامیکشد)1:57و2(بیخبر

بودهاست؛شایدهمفقطبهاینمعنااستکهبدنمردگان
نمیتواندخداراتمجیدکند.درهرحال،حزقیامتوجهشد
کهچهخیریتیازاینتجربهتلخعایدششدهاست.دفعه
بعدکهتجربهتلخیراپشتسرمیگذارید،دعاکنیدتا

خداخیریتیازآنبرایتانپدیدآورد.



18كسیدردنیایمردگاننمیتواندتوراتمجیدكند،

ویابهوفاداریتتوكلكند.
19زندگانندكهتوراستایشمیكنند،

چنانكهمنامروزتوراسپاسمیگویم.
بلی،زندگانندكهبرایفرزندانخود

تعریفمیكنندكهتوامینووفادارهستی.
20خداوندا،تومراشفادادی،

ومندرتمامروزهایعمرم
توراباسرودستایشخواهمكرد.

فرستادگانبابلی

درآنروزها»مردوکبلدان«)پسر»بلدان«(پادشاهبابل،نامهای39
همراهباهدیهایبرایحزقیافرستاد،زیراشنیدهبودكهپسازیک
بیماریسختاینکبهبودیافتهاست.2حزقیافرستادگانبابلیرابهخوشی
پذیرفتوآنانرابهكاخسلطنتیبردوتمامخزانههایطالونقره،عطریات
وروغنهایمعطر،ونیزاسلحهخانةخودرابهایشاننشانداد.بدینترتیب،

فرستادگانبابلیتمامخزایناورادیدندوچیزیازنظرآنانپوشیدهنماند.
3آنگاهاشعیاینبینزدحزقیایپادشاهرفتوازاوپرسید:»اینمردانازكجا

آمدهبودندوچهمیخواستند؟«
حزقیاجوابداد:»ازجایدور!آنهاازبابلآمدهبودند.«

4اشعیاپرسید:»دركاختوچهدیدند؟«
حزقیاجوابداد:»تمامخزاینمرا.«
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38:19حزقیاازاهمیتانتقالشادیخداوندازنسلیبهنسل 
دیگرسخنمیگوید.ایمانمابهواسطهمردانوزنانایمانداری
بهمابهارثرسیدهاستکهپیغامخدارادرطولقرنهامنتقل
افرادجوانرادر کردهاند.آیاشمافرزندانخودیاسایر
احساسزیباییکهازرابطهتانباخدادارید،سهیممیکنید؟
39:1ببمردوکبلدان،شاهزادهبابلی،درنظرداشت
علیهآشورشورشکندومیخواستاتحادیباسایراقوام
بهوجودآورد.اواحتمااًلامیدواربودکهحزقیارامتقاعد
سازدتاعلیهآشوربهایناتحادبپیوندد.حزقیاازاینکهاین
کشورهمباآشوردشمناست،باآناحساسنزدیکیو
دوستیکردبهطوریکهداراییخودرابهفرستادگانبابلی
نشانداد.امااشعیابهپادشاههشداردادکهبهبابلاعتماد
نکند.درآیندهبابلیهادشمنیهوداخواهندشدوثروت

اورشلیمرابهیغمابرد.

39:4-7چرااشتباهبزرگیبودکهحزقیاثروتوشکوه
خودرابهاینبابلیهانشاندهد؟حزقیانمیدیدکهخطر
ایشان را اورشلیم و بود، بابلیهاخواهند او برای بعدی
تسخیرخواهندکردنهآشوریها.اشعیابهاوگفتکه
بابلروزیتمامثروتحکومتشراغارتخواهدکرد؛
قید از میکوشید بابل زیرا بود، عجیبی پیشگویی این
بندگیآشوررهایییابدوبهاستقاللبرسد.حزقیاکه
بهخاطرارضایخودخواهیاشثروتخودرابهنمایش
گذاشت،متحملعواقبکارخودشد)2پادشاهان25؛
دانیال1:1و2(.پاسخاوبهاشعیا)8:39(شایدکمیوقیحانه
بهنظربرسد،امااوفقطداشتتشکرخودرابرایلطف
خداابرازمیداشت،چراکهدرطولحیاتشخدامملکت
نگاهخواهدداشتومجازاتشدیدتری رادرصلح او

برایشقائلنشد.



5اشعیابهاوگفت:»پسبهاینپیامكهازسویخداوندقادرمتعالاست
گوشكن:

6»زمانیمیرسدكههرچهدركاخداریوگنجهاییكهاجدادتاندوختهاند
بهبابلبردهخواهدشدوچیزیازآنهاباقینخواهدماند.7بابلیهابرخیاز
پسرانترابهاسارتگرفته،آنانراخواجهخواهندكردودركاخپادشاه

بابلبهخدمتخواهندگماشت.«
8حزقیاجوابداد:»آنچهخداوندفرموده،نیكوست.الاقلتاوقتیكهزندهام

ایناتفاقنخواهدافتادوصلحوامنیتبرقرارخواهدبود.«

ب-سخنانتسلیبخش)40:1تا66:24(
اشعیااکنونازوقایعیسخنمیگویدکهبعدازاسارتاتفاقخواهدافتاد.آزادیاسرای
باقیماندهواجازهبازگشتآنهابهاورشلیمپسازفتحبابلبهفرمانکوروشازجملهاین
وقایعاست.امااشعیاآمدنخدمتگزاررنجبر،یعنیعیسیمسیحرانیزپیشگوییکرده،
زندگیومرگاورابهتفصیلتشریحمیکند.اشعیاازآمدنآسمانوزمینجدیدنیز
سخنمیگوید،دربارهروزیکهخداقومخودراباردیگراحیاکند.ازآنجاکههمه
ایمانداراندرجهاننوینیکهخواهدآمدشرکتخواهندداشت،میتوانیمامیدقاطعی

بهآیندهداشتهباشیم.

1ـرهاییاسرائیلازاسارت
خداگلهاشراخواهدچرانید

خدایاسرائیلمیفرماید:»تسلیدهید!قوممراتسلیدهید!2اهالی40
اورشلیمرادلداریدهیدوبهآنانبگوییدكهروزهایسختایشان
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39:8حزقیاکهیکیازوفادارترینپادشاهانیهودابود، 
درطولسلطنتشسختکوشیدتابتپرستیراریشهکن
معبد در را حقیقی خدای پرستش دیگر بار و سازد
سلطنتش میدانستکه او معهذا نماید. برقرار اورشلیم
نابودی نیرومنِدشرارت، پنهانو نیست.جریاناِت منزه
رابریهودافرامیخواند،وفقطدخالتهایمعجزهآسای
خدابودکهمملکتراازدستدشمنانشحفظمیکرد.
اینجاحزقیاخوشحالیخودراابرازمیداردازاینکهخدا
درطولسلطنتاوصلحراحفظخواهدکرد.بهمحض
اینکهحزقیادرگذشت،شرارتتحترهبریمنسی،پسر
حزقیا،باردیگرسربرآورد؛اوعماًلمراکزبتپرستیرا

کهپدرشازبینبردهبود،ازنوبناکرد.
شگفتی تغییر قسمت این از اشعیا کتاب  40:1بب
سخن خدا شکوه درباره بعدی فصلهای میکند.

داوری و زمین بر سلطنت برای که خدایی میگویند،
دوباره را یهودا و اسرائیل او آمد. خواهد مردم همه
باز اولیهشان شکوه به را ایشان و ساخت خواهد یکی
خواهدگرداند.اشعیااکنونبهجایهشداربهمردمدرباره
داوریقریبالوقوع،بهتسلیایشانمیپردازد.اینیک
پیشگوییاستدربارهزمانآخر،آنزمانکه»بابل«،
آننظامشرارتباِردنیایحاضر،نابودشودوستموآزار

واذیتبهقومخداپایانپذیرد.
40:1قومخدادریکصدسالبعدتاپیشازسقوطاورشلیم،
زحماتفراوانیپیشروداشت؛پسازآن،هفتادسال
اسارتدرانتظارشبود.ازاینرو،خدابهاشعیامیفرماید
کهبامهربانیسخنبگویدومردماورشلیمراتسلیدهد.

بذرهایتسلیمیتوانددرزمیننامالیماتریشهبدواند.
وقتیبهنظرمیرسدکهزندگیتاندرحالفروپاشیاست،



بسرآمدهوگناهانشانبخشیدهشده،زیرامنباندازةگناهانشانآنهاراتنبیه
كردهام.«

3صداییمیشنومكهمیگوید:»راهیازوسطبیابانبرایآمدنخداوندآماده

كنید.راهاورادرصحراصافكنید.4درههاراپركنید؛كوههاوتپههارا
هموارسازید؛راههایكجراراستوجادههایناهموارراصافكنید.5آنگاه
شكوهوجاللخداوندظاهرخواهدشدوهمةمردمآنراخواهنددید.خداوند

اینراوعدهفرمودهاست.«
6باردیگرآنصدامیگوید:»باصدایبلندبگو!«

پرسیدم:»باصدایبلندچهبگویم؟«
گفت:»باصدایبلندبگوكهانسانمثلگیاهیاستكهخشکشده،از
بینمیرودوتمامزیباییاوهمچونگلیاستكهپژمردهمیشود.7وقتی
خدامیدمدگیاهخشکوگلپژمردهمیشود.بلی،انسانمانندگیاهازبین
میرود.8گیاهخشکمیشودوگلپژمردهمیگردد،اماكالمخدایمابرای

همیشهباقیمیماند.«
9ایقاصدخوشخبر،ازقلةكوه،اورشلیمراصداكن.پیامتراباتمامقدرت
اعالمكنونترس.بهشهرهاییهودابگو:»خدایشمامیآید!«10بلی،خداوند
میآیدتاباقدرتحكومتكند.پاداششهمراهاواستوهركسرامطابق
اعمالشپاداشخواهدداد.11اومانندشبان،گلةخودراخواهدچرانید؛برهها

رادرآغوشخواهدگرفتومیشهارابامالیمتهدایتخواهدكرد.
12آیاكسیغیرازخدامیتوانداقیانوسرادردستنگهداردویاآسمانرا
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ازخدابخواهیدکهشماراتسلیدهد.شایدازنامالیماتو 
سختیهاخالصینیابید،اماتسلیخدارادریافتخواهید
داشت.بعضیاوقاتنیزتنهاتسالییکهداریم،آگاهی
ازاینحقیقتاستکهروزیباخداخواهیمبود.ارزش
تسلیوتشویقیراکهدرکالمخداوحضوراووقوماو

وجوددارد،بدانید.
40:3-5»آمادهکردِنراه«یعنیبرداشتنموانعیاپهن
تصویری بیابان خداوند. آمدن برای قرمز فرش کردن
استازسختیهاومحنتهایزندگی.ماازسختیهامصون
نیستیم،اماآنهانبایدسدیباشندبرسرراهایمانما.اشعیا
بهمردمگفتکهخودراآمادهسازندتاعملدستخدا
راببینند.یحیایتعمیددهندهوقتیمردمرافرامیخواند
تاخودرابرایظهورمسیحموعودآمادهسازند،ازاین

آیههانقلقولکرد)متی3:3(.
40:6-8اینجاانسانبهگیاهانوگلهاییتشبیهمیشود
کالم اما است، فانی ما زندگی میگردند. پژمرده که

خداابدیوپایداراست.فقطدرکالمابدیخداراهحل
همیشگیبرایمشکالتونیازهایخودخواهیمیافت.

با بهصورتشبانیتصویرشدهکه اغلب 40:11خدا
مهربانیازگلهاشمراقبتکرده،آنراهدایتمینماید.
او توانااست)10:40(،وهمرئوف. اوهمقدرتمندو
شبان)مزمور23(،شباننیکو)یوحنا14،11:10(،شبان
اعظم)عبرانیان20:13و1پطرس4:5(نامیدهشدهاست.
گله اعضای ناتوانترین از شبان که باشید داشته توجه
مراقبتمیکند،یعنیازبرههاینوزادوگوسفندانباردار
)یاشیرده(.اینحقیقتباعثتحکیماینپیاِمنبوتیاست
کهملتنیرومندآنملتینیستکهارتشیقدرتمندداشته
باشد،بلکهملتیاستکهبهقدرتتوأمبامالطفتخدا

تکیهکند.
40:12-31اشعیاقدرتخداراتوصیفکرده،میگوید
برای همواره و روزیدهنده، و است آفریدگار او که
کمکبهماحاضراست.خدابینهایتتوانااستوقادر



باوجباندازهگیرد؟آیاكسیغیرازاومیتواندخاکزمینرادرترازو
بریزدویاكوههاوتپههاراباقپانوزنكند؟13آیاكسیمیتواندخداوندرا
پنددهدیامعلمومشاوراوباشد؟14آیااوتابحالبهدیگرانمحتاجبودهاست
كهبهاوحكمتودانشبیاموزندوراهراسترابهاویاددهند؟15بههیچ
وجه!تماممردمجهاندربرابراومثلقطرةآبیدرسطلومانندغباریدر
ترازو،ناچیزهستند.همةجزایردنیابرایاوگردیبیشنیستندواومیتواند
آنهاراازجایشانتكاندهد.16اگرتمامحیواناتلبنانرابرایخداقربانی
كنیمبازكماستواگرتمامجنگلهایلبنانرابرایروشنكردنآتش
قربانیبكاربریمبازكافینیست.17تمامقومهادرنظراوهیچهستندوناچیز

بهشمارمیآیند.
18چگونهمیتوانخداراتوصیفكرد؟اوراباچهچیزمیتوانمقایسهنمود؟

19آیامیتواناورابایکبتمقایسهكرد؟بتیكهبتسازآنراساختهوبا
طالپوشاندهوبهگردنشزنجیرنقرهایانداختهاست؟20فقیریكهنمیتواند
خدایانیازطالونقرهدرستكند،درختیمییابدكهچوبشبادوامباشدو
آنرابدستصنعتگریماهرمیدهدتابرایشخداییبسازد،خداییكهحتی

قادربهحركتنیست!
21آیاتابهحالندانستهایدونشنیدهایدوكسیبهشمانگفتهكهدنیاچگونهبه
وجودآمدهاست؟22خدادنیاراآفریدهاست؛همانخداییكهبرفرازكرة
زمیننشستهومردمرویزمیندرنظراومانندمورچههستند.اوآسمانها
رامثلپردهپهنمیكندوازآنهاخیمهایبرایسكونتخودمیسازد.23او
رهبرانبزرگدنیاراساقطمیكندوازبینمیبرد.24هنوزریشهنزدهخدابر

آنهامیدمد،وآنهاپژمردهشده،مثلكاهپراكندهمیگردند.
25خداوندقدوسمیپرسد:»شمامراباچهكسیمقایسهمیكنید؟چهكسی

میتواندبامنبرابریكند؟«
26بهآسمانهانگاهكنید!كیستكههمةاینستارگانراآفریدهاست؟كسی
كهآنهاراآفریدهاستازآنهامثلیکلشكرسانمیبیند،تعدادشانرا
میداندوآنهارابهناممیخواند.قدرتاوآنقدرعظیماستكهنمیگذارد

هیچكدامازآنهاگمشوند.
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مطلقمیباشد؛بااینهمه،بهفکرتکتکماانسانهای 
ناچیزهست.هیچکسیاهیچچیزرانمیتوانبهخدا
تشبیهکرد)25:40(.ماخدارابهبهترینشکلممکنبا
دانشوزباِنمحدودخودتوصیفمیکنیم،اماوقتیاو
راباتجربیاتخوددرایندنیامقایسهمیکنیم،نتیجهای

نمیگیریمجزمحدودساختندرکخودازاو.شماچه
بهخصوص دارید، ذهن در خدا از تصویری و درک
کهمیدانیماوخودرادرپسرش،عیسیمسیح،آشکار
فرمود؟باتصویرودرکیکهازخدادارید،کاراورادر

زندگیخودمحدودنکنید.



به بامن اسرائیل،چرامیگوییخداوندرنجهایمرانمیبیندو 27پس،ای
انصافرفتارنمیكند؟28آیاتابحالندانستهونشنیدهایكهخدایابدی،خالق
تمامدنیاهرگزدرماندهوخستهنمیشودوهیچكسنمیتواندبهعمقافكار
اوپیببرد؟29اوبهخستگاننیرومیبخشدوبهضعیفانقدرتعطامیكند.
30حتیجوانانهمدرماندهوخستهمیشوندودالورانازپایدرمیآیند،

31اماآنانیكهبهخداوندامیدبستهاندنیرویتازهمییابندومانندعقابپرواز
میكنند؛میدوندوخستهنمیشوند،راهمیروندوناتواننمیگردند.

خدابهاسرائیلکمکخواهدکرد

خداوندمیفرماید:»ایسرزمینهایدوردست،ساكتباشیدوبه41
منگوشدهید!قویتریندالیلخودراارائهدهید.نزدیکبیایید

وسخنبگویید.دادگاهآمادةشنیدنسخنانشماست.
2»چهكسیاینمردراازمشرقآوردهاستكههرجاقدممیگذاردآنجا
رافتحمیكند؟چهكسیاورابرقومهاوپادشاهانپیروزگردانیدهاست؟
شمشیراوسپاهیانآنانرامثلغباربهزمینمیاندازدوكمانشآنانراچون
كاهپراكندهمیكند.3آنانراتاجاهایدوركهقبلازآنپایشبهآنجا
نرسیدهبودتعقیبمیكندوبهسالمتپیشمیرود.4چهكسیاینكارها
راكردهاست؟كیستكهسیرتاریخراتعییننمودهاست؟مگرنهمن،كه

خداوندازلیوابدیهستم؟
5»مردمسرزمینهایدوردستوقتیكارهایمرادیدندازترسلرزیدند.اینک
آنهادورهمجمعشدهاند6ویكدیگرراكمکوتشویقمیكنند7تابتی
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40:29-31حتینیرومندتریناشخاصنیزگاهدرمانده 
وخستهمیشوند،اماقدرتونیرویخداهرگزکاستی
نمییابد.اوهرگزآنقدرخستهیامشغولنیستکهنتواند
کمککندیابشنود.نیرویاومنبعقوتمااست.وقتی
احساسمیکنیدزیربارسنگینزندگیکمرخمکردهاید
ونمیتوانیدقدمدیگریبردارید،بهیادداشتهباشیدکه
میتوانیدبهخداتوسلجوییدتانیرویشماراتازهسازد.
40:31همهمانیازداریمکهوقتیرابهطورمرتببه
شنیدنصدایخدااختصاصدهیم.امیدبستنبهخدایعنی
انتظارکشیدنبرایقوتیکهوعدهاشراداده،قوتیکه
بهماکمکمیکندتابرپریشانیهاودشواریهایزندگی
غالبآییم.گوشکردنبهخدابهماکمکمیکندتا
باشیم،وهرگاهکهالزماست او آمادهشنیدنصدای
بردبارباشیم،وازاوانتظارداشتهباشیمکهبهوعدههایی

کهدرکالمشداده،عملکند.

پادشاه دوم، کوروش مشرقی مرِد این  41:1بب
پیشگویی این از نیمپس و پارساستکهیکقرن
بهپادشاهیخواهدرسید)ازاودر28:44نامبردهشده
و کند محافظت اسرائیل از که داد وعده خدا است(.
بهعمل مراقبت آنها از بتپرست اقوام مقابل در حتی
آورد.خدابرهمهامپراطوریهاوسیاستهایدنیاتسلط

دارد.
41:4هرنسلیگرفتارمشکالتخودشاست،امانقشه
خداهمهنسلهارادربرمیگیرد.وقتیاجدادتانزندگی
میکرد. قومشعمل زندگی در میکردند،خداشخصًا
درزماننبیرههایشمابازخداشخصًادرزندگیقومش
عملخواهدکرد.اوتنهاکسیاستکهصدسالبعداز
اینرابهوضوِحصدسالپیشمیبیند.وقتینگرانآینده
هستید،باخداسخنبگویید،باکسیکهنسلهایآینده

رابهخوبینسلهایگذشتهمیشناسد.



بسازند.نجاروزرگروآهنگربهیاریهممیشتابند،قسمتهایمختلفبت
رابالحیمبههموصلمیكنندوبامیخآنرابهدیوارمیكوبندتانیفتد!

8»اماایاسرائیل،ایبندةمن،توقومبرگزیدةمنهستی.توازخانداندوست
منابراهیمهستی.9منتوراازاقصایجهانفراخواندموگفتمكهتوبندة
منهستی.منتورابرگزیدهاموتركتنخواهمكرد.10نترس،چونمنبا
توهستم؛نگراننشو،زیرامنخدایتوهستم.منتوراتقویتخواهمكرد

ویاریخواهمدادوتوراحمایتكرده،نجاتخواهمبخشید.
با برتوخشمگینهستندرسواخواهندشدوكسانیكه 11»دشمنانتكه
تومخالفتمیكنندهالکخواهندگردید.12همةآنانازبینخواهندرفت
واثریازآنانباقینخواهدماند.13منكهخداوند،خدایتوهستمدست

راستتراگرفتهامومیگویمنترس،زیراتورایاریخواهمداد.«
ولی هستی، ضعیف و كوچک چند هر اسرائیل، »ای میگوید: 14خداوند

و اسرائیل،خداوند مقدس من،خدای داد. یاریخواهم را تو زیرا نترس،
نجاتدهندةتوهستم.15تومانندخرمنكوبتازهبادندانههایتیزخواهی
بودوهمةدشمنانترادرهمكوبیده،خردخواهیكردوآنهارامانندكاه
جمعكرده،كوهیازآنهاخواهیساخت.16آنهارابههواخواهیافشاندو
بادهمهراخواهدبردوگردبادآنهاراپراكندهخواهدساخت.آنگاهمنكه
خداوند،خدایمقدساسرائیلهستممایةشادمانیتوخواهمبودوتوبهمن

افتخارخواهیكرد.
17»وقتیفقراونیازمنداندنبالآببگردندوپیدانكنندوزبانشانازتشنگی
خشکشود،منبهدعایایشانجوابخواهمداد.منكهخداوند،خدای
اسرائیلهستمهرگزآنانراترکنخواهمكرد.18برتپههایخشکبرای
آب چشمههای آنان به درهها، میان در و میكنم جاری رودخانه ایشان
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ابراهیم،  با عالیاش دوستی رابطه بهخاطر خدا  41:8
اسرائیلراازآنخودمیدانست.اواسرائیلرابرگزیده
بود،وآنهااطمینانداشتندکهخداباآنهاخواهدبود.
را او نیز ما اگر میدارد؛ دوست بینهایت را ما خدا
خود دوست را ما او آنگاه بداریم، دوست بهشدت
میدانیم باشیم، خدا دوست اگر کرد. خواهد محسوب
ما کنار در او باشیم، داشته احتیاج او به وقت هر که
آیا میدانید؟ دوستخود را خدا شما آیا بود. خواهد
همانطورکهاوخودراوقفشماکرده،شماهموقف

اوهستید؟
41:8-10خدااسرائیلرابهواسطهابراهیمبرگزیدفقط
بهایندلیلکهاینچنینارادهفرمودهبود،نهبهایندلیل

کهانساناستحقاقآنراداشت)تثنیه6:7-8؛6-4:9(.
باآنکهخدااسرائیلیهارابرگزیدهبودتانمایندهاودر
ایندنیاباشند،ایشاندراینامرقصورورزیدندوگناه
اسارت به و تنبیهکرد را آنان خدا رو این از کردند؛
فرستاد.امااکنونبهواسطهعیسیمسیح،»همه«ایمانداران
قومبرگزیدهخداهستند،وهمگیمسؤولنددراینجهان
وفادار ایمانداران همه روزی خدا باشند. او نمایندگان
بترسیمزیرا نیستکه نیازی راگردهمخواهدآورد.
)1(حضورخدابامااست)»منباشماهستم«(؛)2(خدا
رابطهایباماایجادکردهاست)»منخدایشماهستم«(؛
و)3(خدااطمینانیقطعیدادهاستکهمارابرگناهو

مرگقوتویاریوپیروزیبخشد.



بهچشمهمبدلمیسازم. بهبركةآبوزمینخشکرا بیابانرا میدهم.
19كاریمیكنمكهدرزمینبایر،درختسروآزادوآسوزیتونوشمشاد

وصنوبروكاجبروید.20هركساینراببیندودرآنتفكركندخواهد
فهمیدكهمنخداوند،خدایمقدساسرائیلاینكارراكردهام.«

21خداوندكهپادشاهاسرائیلاستچنینمیگوید:»بگذاریدخدایانقومهای

دیگربیایندوقویتریندالیلخودراارائهدهند!22بگذاریدآنچهرادرگذشته
اتفاقافتادهبرایماشرحدهند.بگذاریدازآیندهبهماخبردهندوپیشگویی
كنندتابدانیمچهپیشخواهدآمد.23بلی،اگرآنهاواقعًاخداهستندبگذارید
بگویندكهچهاتفاقاتیبعدازاینخواهدافتاد.بگذاریدمعجزهایبكنندكه
ازدیدنشحیرانشویم.24امابدانیدآنهاهیچهستندوكاریازدستشانبر

نمیآید،وهركهآنهاراانتخابكندكاربیهودهایانجامدادهاست.
25»امامنمردیراازشرقبرگزیدهامواوراازشمالبهجنگقومهاخواهم
فرستاد.اوناممراخواهدخواندومناورابرپادشاهانمسلطخواهمساخت.
مثلكوزهگریكهگلرالگدمالمیكند،اونیزآنهاراپایمالخواهدكرد.
26آیاكسیتابحالاینراپیشگوییكردهاست؟آیاكسیبهشماخبرداده
كهچنینواقعهایرخخواهددادتابگوییمكهاودرستپیشگوییمیكند؟
27مناولینكسیبودمكهبهاورشلیممژدهداده،گفتم:ایاورشلیم،قومتوبه
وطنبازخواهندگشت.28هیچیکازبتهاچیزیبرایگفتننداشتند.وقتی
ازآنهاسؤالكردمجوابینشنیدم.29تماماینخدایاناجسامبیجانهستندو

هیچكاریازدستشانبرنمیآید.«

برگزیدهخدا

تقویت42 را او كه من خدمتگزار است »این میفرماید: خداوند
میكنم.ایناستبرگزیدةمنكهازاوخشنودم.اوراازروحم
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41:21-24اسرائیلدرمحاصرهاقواممتعددیبودکه 
براینتصوربودندکهخدایانشانقدرتخاصیدارند،
یاعطا تولیِدمحصول مثالقدرِتحاصلخیزیو برای
کردِنپیروزیدرجنگ.امااینخدایاناغلبقادربه
هیچکارینبودند.خداییکهقدرتشمحدودیااصاًلهیچ
وسوسه ما وقتی نیست. خدا اساسًا باشد، نداشته قدرتی
کنیم، توکل زنده خدای از غیر به چیزی به میشویم
نظیرپولیاقدرت،بایدبازایستیموازخودچندسؤال
جدیبکنیم.آیاچیزیکهبهآناتکاداریم،مارارهایی
خواهدبخشید؟آیابیچونوچراشمارابهآنچهکهدر
جستجویشهستید،خواهدرساند؟خدارهاییمیبخشد.

وقتیاووعدهایمیدهد،بهآنوفامیکند.اوتنهاخدای
کاملوقابلاعتماداست.

نامیده خادم« »سرود گاهی که آیات این  42:17-1
میشوددربارهمسیحایموعوداستنهدربارهکوروش
)کهدرفصل41وصفشآمد(.اسرائیلومسیحموعود
غالبًاهردوخادمنامیدهمیشوند.اسرائیلبهعنوانخادم
مسیح شود. رهنمود خدا شناخت به را دنیا میبایست
موعودکهعیسیباشد،اینکاررابهانجامرساندوخدا

رابهجهانیانشناسانید.
اشاره برای متی21-18:12 در آیات این از  42:4-1
برگزیده است. شده قول نقل خدا، برگزیده مسیح، به



پرمیسازمتاعدالتوانصافرابرایقومهایجهانبهارمغانآورد.2او
آراماستودركوچههافریادنخواهدكردوكسیصدایشرانخواهدشنید.
3نیخردشدهرانخواهدشكستوشعلةضعیفراخاموشنخواهدكرد.او
عدلوانصافواقعیرابهاجرادرخواهدآورد.4دلسردونومیدنخواهدشدو
عدالترابرزمیناستوارخواهدساخت.مردمسرزمینهایدوردستمنتظرند

تعالیماورابشنوند.«
5خداوند،خداییكهآسمانهاراآفریدوگسترانیدوزمینوهرچهراكه

درآناستبوجودآوردونفسوحیاتبهتماممردمجهانمیبخشد،به
خدمتگزارخودچنینمیگوید:

را تاعدالت دادهام توقدرت به راخواندهامو تو 6»منكهخداوندهستم
برقرارسازی.توسطتوباتمامقومهایجهانعهدمیبندموبوسیلةتوبه
مردمدنیانورمیبخشم.7توچشمانكورانرابازخواهیكردوآنانیراكه

درزندانهایتاریکاسیرندآزادخواهیساخت.
8»منخداوندهستموناممنهمیناست.جاللخودرابهكسینمیدهمو
بتهاراشریکستایشخودنمیسازم.9آنچهتابحالپیشگوییكردهام،انجام
آیندهخبر از را وشما میكنم پیشگوییهایجدیدی اینک است. گرفته

میدهم.«
10ایجزیرههایدوردستوایكسانیكهدرآنهازندگیمیكنید،در
وصفخداوندسرودیتازهبخوانید.ایدریاهاوایهمةكسانیكهدرآنها
سفرمیكنید،اوراپرستشنمایید.11صحراوشهرهایشخداراستایشكنند.
اهالی»قیدار«اورابپرستند.ساكنان»سالع«ازقلةكوههافریادشادیسر
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خداازمهربانی،تسلی،عدالتوحقیقتبرخوردارخواهد 
یا میکنید، آزردگی و شکستگی احساس وقتی بود.
ناتوانودرمانده فکرمیکنیددرزندگیروحانیخود
شدهاید،خداشمارابرزمیننخواهدزدیامثلچیزیبه
دردنخوربهکنارینخواهدانداخت،بلکهبهآرامیشمارا
برخواهدگرفت.انساِنامروزشدیدًانیازمندمهرومحبت
خدااست.ماازطریقروحخدامیتوانیمچنینحساسیتی
بهمردِماطرافخودنشاندهیم،ونیکوییوصداقتخدا

رابهآنهانمایانسازیم.
42:6عدالتچیست؟عدالتیعنیبرخورداریازاعمال
درست،رفتاردرست،وروابطدرست؛همهاینهابهرابطه
درستماباخدابستگیدارد.وقتیخدامارامیبخشایدو
گناهانمانرابرمیداردومارافرزندخودمیسازد،آنگاه
نهتنهاعدالتشرابهمامیدهد،بلکهبهماقدرتمیدهد

کهآنرابهدیگراننیزنشاندهیم.

زمین، روی بر مسیح مأموریت از قسمتی  42:6و7
بود. ملتها برای بودن نور و خدا عدالت دادن نشان
همهمردمفرصتاینرادارندکهدراینرسالتمسیح
سهیمگردند.خداازمادعوتمیکندکهخادمپسرش
همه به را او نور و دهیم نشان را او عدالت باشیم،
بتابانیم.اماپیشازآنکهعدالتاورابهدیگراننشان
از پیش و باشیم؛ او عدالت پییافتن در باید دهیم،
آنکهخودماننورباشیم،بایدبگذاریمتانوراودرما

بدرخشد.
42:10بههمهکارهاییکهخدابرایماوازطریقما
اعمالعظیم انجاممیدهدخوبتوجهکنید)9-6:42(.
خداواکنشیعظیمنیزازمامیطلبد.آیاشماواقعًاقدر
شما طریق از و شما حق در خدا که را نیکوییهایی
کردهاست،میدانید؟اگرچنیناست،واکنششماباید

بهصورتسرودحمدوستایشنمایانشود.



دهند!12كسانیكهدرسرزمینهایدوردستزندگیمیكنندجاللخداوندرا
بیانكنندواوراستایشنمایند.

13خداوندهمچونجنگاوریتوانابهمیدانجنگخواهدآمدوفریادبرآورده،

دشمنانخودراشكستخواهدداد.14مدتمدیدیاستكهاوسكوتكرده
وجلوخشمخودراگرفتهاست.امادیگرساكتنخواهدماند،بلكهمانند
زنیكهدردزایماناوراگرفتهباشد،فریادخواهدزد.15اوكوههاوتپهها
راباخاکیكسانخواهدكردوتمامگیاهانراازبینخواهدبردوهمة
رودخانههاونهرهاراخشکخواهدكرد.16اوقومكورباطنخودرابهراهی
كهپیشترآنراندیدهبودندهدایتخواهدكرد.تاریكیراپیشرویایشان
روشنخواهدساختوراهآنهاراصافوهموارخواهدكرد.17آنگاهكسانی
كهبهبتهااعتمادمیكنندوآنهاراخدامینامندمأیوسورسواخواهندشد.

کوریوکریدرامورالهی
18و19و20خداوندبهقومخوداسرائیلمیگوید:»ایكرانبشنوید،وایكوران

ببینید.منشمارابرگزیدهامتارسوالنمطیعمنباشید،اماشمابهآنچهدیده
وشنیدهایدتوجهنمیكنید.شماقومیكوروكرهستید.«

21خداوندقوانینعالیخودرابهقومخویشعطافرمودتاایشانآنرامحترم

بدارندوتوسطآنعدالتاورابهمردمجهاننشاندهند.22اماقوماوازعهدة
انجاماینكاربرنمیآیند.زیراآنهاتاراجشدهاندودرسیاهچالزندانیهستند.

ایشانغارتشدهاندوكسینیستبهدادشانبرسد.
23آیادرمیانشماكسیهستكهبهاینسخنانتوجهكندودرسعبرت
گیرد؟24چهكسیاجازهداداسرائیلغارتوتاراجشود؟آیاهمانخداوندی
نبودكهنسبتبهاوگناهكردند؟بلی،آنهاراههایاورادنبالنكردندواز
قوانیناواطاعتننمودند،25برایهمینبودكهخداونداینچنینبرقومخود
خشمگینشدوبالیجنگرادامنگیرایشانساخت.آتشخشماوسراسر

قومرافراگرفت،اماایشانبازدرسعبرتنگرفتند.
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42:19و20اسرائیلویهوداچطورمیتوانستندخادمین 
خداباشندودرعینحال،اینچنینکورباشند؟چگونه
میتوانستنداینقدربهخدانزدیکباشندواینچنینقوای
بیناییشانضعیفباشد؟اماآیامانیزهمانطورنیستیم؟
بعضیاوقاتکوریناقص-یعنیدیدنامادرکنکردن،
از میتواند - آن به نکردن عمل اما راستی دانستِن یا

کوریکاملبدترباشد.
42:23ماگاهپیشینیانخودرابهخاطرکوتاهیهایشان

تشخیص را ایشان کوتاهی اگر اما میکنیم؛ محکوم
دادیموسپسخودمانهمانکارراتکرارکردیم،دو
برابرآنهامقصریم.مااغلبپیغامخداراخیلیسریعبه
این که ببینیم نمیتوانیم اما میسازیم، مربوط دیگران
پیغامچقدربهزندگیخوِدمامربوطمیشود.وقتیتعلیم
یقینحاصل بههدایتدیگرانمیپردازید، یا میدهید
بهکار خودتان اول را خود نصایح حاضرید که کنید

ببندید.



نجاتدهندهدیگریوجودندارد

اماایاسرائیل،خداوندكهتوراآفریدهاستاینکچنینمیفرماید:43
نام به را تو من پرداختهام. را تو آزادی بهای من زیرا »نترس!
خواندهام.تومالمنهستی.2هنگامیكهازآبهایعمیقبگذریمنباتو
خواهمبود.هنگامیكهسیلمشكالتبرتوهجومآورد،نخواهمگذاشتغرق
شوی!هنگامیكهازمیانآتشظلموستمعبوركنی،شعلههایشتورانخواهد
سوزاند!3زیرامنخداوند،خدایمقدستوهستموتورانجاتمیدهم.مصرو
حبشهوسبارافدایآزادیتومیكنم.4تمامممالکجهانرافدایتوخواهم

كرد،زیراتوبرایمنگرانبهاوعزیزهستیومنتورادوستدارم.
5»نترس،زیرامنباتوهستم.فرزندانتراازمشرقومغرب،6ازشمالو
جنوبجمعخواهمكرد.پسرانودخترانمراازگوشهوكنارجهانبرخواهم
گردانید.7تمامكسانیكهمراخدایخودمیدانند،خواهندآمد،زیراایشانرا

برایجاللخودآفریدهام.«
8خداوندمیگوید:»قوممراكهچشمدارند،امانمیبینندوگوشدارند،ولی

نمیشنوند،بهحضورمنفراخوانید.9همةقومهاراجمعكنیدوبهآنهابگویید
ازآنهمهبتهاییكهدارند،كدامیکهرگزچنینرویدادهاییراپیشگویی
كردهاست؟كدامیکمیتواندبگویدفرداچهمیشود؟چهكسیدیدهاست
كهآنهایکكلمهحرفبزنند؟هیچكسگواهینمیدهد،پسبایداعتراف

كنندكهتنهامنمیتوانمازآیندهخبردهم.«
10خداوندمیفرماید:»ایاسرائیل،شماشاهدانوخدمتگزارانمنهستید.شمارا

انتخابكردهامتامرابشناسیدوایمانبیاوریدوبفهمیدكهتنهامنخداهستم
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43:1ببفصل42باغمواندوهخدابهخاطرضعف 
روحانیقومشبهپایانمیرسد.درفصل43،خدابهمردم
میگویدکهعلیرغمضعفروحانیشان،بهآنانرحمت
نشانخواهدداد،وآنهاراازاسارتبازآورده،بهوضع
محبت باِرش دادکه وعده برخواهدگرداند.خدا اول
رابهآنانببخشد،نهبارانخشموغضبرا.آنگاهدنیا
خواهددانستکهاینکاررافقطخداانجامدادهاست.

43:1-4خدااسرائیلراآفریدواورابهخوداختصاص
داد.اوبهایآزادیویراپرداختونامخودرابراو
نهاد.مابهخدااختصاصداریم،واونامخودرابرمانهاده
است!وقتیمانامشگفتانگیزاورابرخودداریم،نباید
هرگزکاریکنیمکهشرمساریبرایآنبهبارآوریم.

43:2سیلمشکالتیاموجبغرقشدنشماخواهدشد
یاشماراواخواهدداشتتاقویترشوید.اگربهقوت
خودپیشبروید،بهاحتمالزیادغرقخواهیدشد.اگراز

خداونددعوتکنیدکهباشمابیاید،اوازشمامحافظت
خواهدکرد.

43:3خدادرمقابلبازگشتیهودیانبهسرزمینخود،
سایراقوامرابهکوروشداد.مصر،حبشه،وقسمتهایی
را آنها وکوروش کردند، حمله پارس به عربستان از

شکستداد.
بابل از اسرائیل بازگشت درباره بیشتر اشعیا  43:5و6
معنای بابل از اسرائیل بازگشت اما میگوید. سخن
برایسلطنتصلحآمیز دارد:آنگاهکهمسیح کلیتری
دیگرگرد بار اسرائیل تمامی بازگردد، زمین به خود

خواهندآمد.
43:10و11وظیفهاسرائیلاینبودکهشاهدخداباشد
وبهدنیابگویدکهاوکیستوچهکردهاست.امروز
ایماندارانهمانوظیفهرادارند.آیامردمازطریقسخنان
خدا میدانند میدهید، ارائه خود از شما که الگویی و



وخداییدیگرهرگزنبودهونیستونخواهدبود.11منخداوندهستموغیراز
مننجاتدهندهاینیست.12منبودمكهازآیندهخبرمیدادموبهكمکشما
میشتافتم.خدایدیگرینبودهكهاینكارهارابرایشماانجامدادهاست.شما
شاهدانمنهستید.13منخداهستموهمیشهنیزخداخواهمبود.كسینمیتواند

ازدستمنبگریزدوهیچكسنمیتواندمانعكارمنبشود.«

وعدهپیروزی
»ای میفرماید: است اسرائیل دهندة نجات و خداوند كه مقدس 14خدای

اسرائیل،براینجاتشما،سپاهیبهبابلمیفرستمتابابلیهارااسیركرده،
آنانرادركشتیهاییبریزندكهبهآنهافخرمیكردندوازوطنشاندور
كنند.15ایاسرائیل،منخدایمقدسشماهستم.منآفرینندهوپادشاهشما
هستم.16منهمانخداوندیهستمكهآبهاراكنارزده،ازمیاندریاراهیباز
كردم17وسربازانقویمصرراباهمةعرابههاواسبهایشانبیرونآوردمتا

زیرامواجدریافروروندوشمعزندگیشانتاابدخاموششود.
18»اماآنرافراموشكنید،زیرادربرابرآنچهكهمیخواهمانجامدهمهیچ
است!19میخواهمكارتازهوبیسابقهایانجامدهم.همیناالنآنراانجام
میسازم جادهای قومم برای جهان بیابان در نمیبینید؟ را آن آیا میدهم،
تابهسرزمینخودبازگردند.برایایشاندرصحرانهرهابوجودمیآورم!
20حیواناتصحرا،شغالهاوشترمرغهاازمنتشكرخواهندكردكهدربیابان

بهآنهاآبمیدهم.بلی،چشمههادربیابانجاریمیسازمتاقومبرگزیدهام
راسیرابكنم.21ایبنیاسرائیل،شمارابرایخودبوجودآوردمتادربرابر

قومهایدیگرمراستایشكنید.
22»ولیایقوممن،شمامراستایشنمیكنیدوازمنخستهشدهاید.23گوسفند
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چگونهاست؟آنهانمیتوانندمستقیمًاخداراببینند،اما 
میتوانندتصویراورادرشماببینند.

و ماد سپاه که یافت تحقق زمانی واقعه این  43:14
پارسرودفراتراسدکردندوازبسترخشکرودوارد

شهرشده،آنراگرفتند.
43:15-21قوماسرائیلدرآیندهدوبارهموردظلموستم
قرارخواهندگرفت،همانگونهکهپیشازخروجازمصر
درآنجابردهبوده،موردستمقرارداشتند.ایشانبهسوی
خدافریادبرخواهندآورد،وخداباردیگرصدایآنهارا
شنیده،رهاییشانخواهدداد.خروجینوینازبیابانینوین
بهوقوعخواهدپیوست.معجزاتگذشتهدرمقابلآنچهکه

خداقصدداردبرایقومشانجامدهد،هیچاست.

43:22-24قربانیهممستلزمتقدیمحیوانیگرانقیمت
بودوهمدرخواستبخشایشازخدا.امامردماسرائیل
بهجایقربانی،گناهانخودرابهحضوراومیآوردند.آیا
میتوانیدمجسمکنیدکهبزرگترینگناهانتانرابرمذبح
خداقراردهید؟اینتصویرطعنهآمیزنشانمیدهدکه
تاچهعمقیاسرائیلدرگناهفرورفتهبود.شمادوست
داریدچهچیزیرابهخداتقدیمکنید:گناهانتانرا،یا

درخواستبخشایشازاورا؟
43:22-24گناهباعثجداییشخصگناهکارازخدا
میشود.اماخدانمیخواهدقومشازاوجدابمانند؛ازاین
بنیانگذاشتکهدرآن،گناهان رو،نظامقربانیهارا
آنگاه و میشد منتقل حیوانات به نمادین بهگونهای



برایقربانیسوختنیبهمنتقدیمنكردهاید.باقربانیهایخودمرااحترام
ننمودهاید.منازشمانخواستهامهدیهوبخوربرایمنبیاورید،تاباریبرشما
نگذاشتهباشموشماراخستهنكردهباشم.24نهبخورخوشبوبرایمنخریدهاید
ونهباتقدیمپیهقربانیهاخشنودمكردهاید.بجایآنهابارگناهانتانرابهمن
تقدیمكردهایدوباخطاهایتانمراخستهكردهاید.25باوجوداینمنخدایی
هستمكهبخاطرخودمگناهانشماراپاکمیسازموآنهارادیگرهرگزبه

یادنخواهمآورد.
26»آیادلیلقانعكنندهایداریدكهبهمنارائهدهیدوثابتكنیدكهشما
بیگناههستید؟27اجدادتانازابتدانسبتبهمنگناهورزیدندورهبرانشما
احكاموقوانینمراشكستند.28بههمینعلتمنكاهنانتانرابركنارنمودم

وشمارادچارمصیبتساختموگذاشتمتارسواشوید.

بتهاخدایاندروغینهستند

من44 خدمتگزار ای و من برگزیدة قوم »ای میفرماید: خداوند
اسرائیل،گوشكن.2منهمانخداوندیهستمكهتوراآفریدمو
ازبدوتولدیاورتوبودهام.ایاسرائیل،توخدمتگزارمنوقومبرگزیدةمن
هستی،پسنترس.3برزمینتشنهاتآبخواهمریختومزرعههایخشک
توراسیرابخواهمكرد.روحخودرابرفرزندانتخواهمریختوایشانرا
بابركاتخودپرخواهمساخت.4آنانمانندسبزههایآبیاریشدهودرختان
بیدكناررودخانهرشدونموخواهندكرد.5هریکازآنانلقب»اسرائیلی«
رابرخودخواهدگرفتوبردستهایخویشنامخداوندراخواهدنوشتو

خواهدگفت:»منازآنخداوندهستم.«
6خداوندقادرمتعالكهپادشاهوحامیاسرائیلاستچنینمیفرماید:»من

ابتداوانتهاهستموغیرازمنخدایینیست.7چهكسیمیتواندكارهاییرا
كهمنكردهامانجامبدهدویاآنچهراكهدرآیندهرخخواهددادازاولتا
آخرپیشگوییكند؟8ایقوممننترسید،چونآنچهراكهمیبایسترخدهد
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آنهارابهنشانهازبینبردنگناه،ذبحمیکردند.مردم 
گرفته نظر در گناه رفع برای خدا که روشی به یهودا
بود،بیتوجهیاختیارکردهبودند،وازاینرودرخطر
سعی آیا داشتند. قرار خدا چترحفاظت دادن ازدست
میکنیدبرایرفعگناهانتانخودتانکاریانجامدهید،
یاروشیراکهخداازطریققربانیمسیحبرایبخشایش

شمادرنظرگرفتهاست،میپذیرید؟
گذشته خطاهای که است وسوسهانگیز چقدر  43:25
شخصرابهاویادآوریکنیم!اماوقتیخداگناهانمارا

میبخشد،آنهاراکاماًلفراموشمیکند.ماهرگزنباید
بترسیمکهاوبعدهاگناهانگذشتهمارابهمایادآوری
با باید هم ما است، چنین ما با خدا که آنجا از کند.

دیگرانچنینباشیم.
44:5زمانیخواهدآمدکهقوماسرائیلبهخاطرتعلق
داشتنبهخدابهخودخواهندبالیدوحتیرابطهشانرا
از واقعًا ما اگر اعالمخواهندداشت. باشیپورها باخدا
آنخداهستیم،نبایدازاعالمرابطهمانباخدابهدیگران

شرمسارشویم،بلکهبایدخوشحالهمباشیم.



ازاولبهشماخبردادموشماشاهدانمنهستید.آیاغیرازمنخدایدیگری
هست؟«نه!ماصخرةدیگریوخدایدیگریرانمیشناسیم!

9چهنادانندكسانیكهبتمیسازندوآنراخدایخودمیدانند.آنهاخود

شاهدندكهبتنهمیبیندونهمیفهمد،بنابراینهیچسودیبهآناننخواهد
رساند.كسانیكهبتمیپرستندعاقبتنومیدوشرمسارخواهندشد.10كسی
كهبادستهایخودخدایشرابسازدچهكمكیمیتواندازاوانتظارداشته
باشد؟11تمامبتپرستهاهمراهباكسانیكهخودانسانند،ولیادعامیكنند
كهخدامیسازندباسرافكندگیدرحضورخداخواهندایستادوترسانو
شرمسارخواهندشد.12آنهاآهنراازكورهدرمیآورندوبهنیرویبازوی
خودآنقدرباپتکبرآنمیكوبندتاابزاریازآنبسازند.درحینكار
گرسنهوتشنهوخستهمیشوند.13سپستكهچوبیبرداشته،آنرااندازه
میگیرندوباقلمنشانمیگذارندوآنراباابزاریكهساختهاندمیتراشند
وازآنبتیبهشكلانسانمیسازندبتیكهحتینمیتواندازجایشحركت
كند!14برایتهیةچوبازدرختانسرویاصنوبریابلوطاستفادهمیكنند،
ویادرختشمشاددرجنگلمیكارندتابارانآنرانمودهد.15قسمتیاز
درخترابرایگرمكردنخودوپختننانمیسوزانند،وباباقیماندةآن
خداییمیسازندودربرابرشسجدهمیكنند.16باقسمتیازچوبدرخت
غذامیپزندوباقسمتدیگرآتشدرستمیكنندوخودراگرمكرده،
میگویند:»بهبه!چهگرماست!«17آنگاهباتكهچوبیكهباقیماندهبرای
خودبتیمیسازندودربرابرشزانوزده،عبادتمیكنندونزدآندعاكرده،

میگویند:»توخدایماهستی،مارانجاتده!«
18آنهافهموشعورندارند،زیراچشمباطنخودرانسبتبهحقیقتبستهاند.
19كسیكهبتمیسازدآنقدرشعورنداردكهبگوید:»قسمتیازچوبرا

سوزاندمتاگرمشوموباآننانمراپختمتاسیرشوموگوشترارویآن
كبابكرده،خوردم،حالچگونهمیتوانمبابقیةهمانچوبخداییبسازمو
آنراسجدهكنم؟«20كسیكهچنینكاریمیكندمانندآناستكهبجای
نان،خاكستربخورد!اوچناناسیرافكاراحمقانةخوداستكهقادرنیست

بفهمدكهآنچهانسانبادستهایخودمیسازدنمیتواندخداباشد.
خدمتگزار تو كه باش داشته خاطر به اسرائیل، »ای میفرماید: 21خداوند

منهستی.منتورابوجودآوردهاموهرگزتورافراموشنخواهمكرد.
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مردم  چگونه که میدهد شرح اشعیا اینجا  44:20-9
بتهایخودرامیسازند.ساختنبتازهماندرختیکه
هیزمازآنبهدستمیآید،چقدرپوچوبیمعنااست.

آیامابتهایخودمانرامیسازیم:بتپول،شهرت،یا
انتظارداشته قدرت؟وقتیمابتیمیسازیم،نمیتوانیم

باشیمکهاختیارزندگیمانرابهدستخودمانبدهد.



22گناهانترامحوكردهام؛آنهامانندشبنمصبحگاهی،بههنگامظهرناپدید

شدهاند!بازگرد،زیرابهایآزادیتوراپرداختهام.«
23ایآسمانهاسرودبخوانید.ایاعماقزمینبانگشادیبرآورید!ایكوهها
وجنگلهاوایتمامدرختها،ترنمنمایید،زیراخداوندبهایآزادیاسرائیلرا

پرداختهوبااینكارعظمتخودرانشاندادهاست.
24خداوندكهآفرینندهوحامیاسرائیلاستمیفرماید:»منخداوندهستم.

همهچیزرامنآفریدهام.منبهتنهاییآسمانهاراگسترانیدموزمینوتمام
موجوداتآنرابوجودآوردم.25منهمانكسیهستمكهدروغجادوگران
رابرمالمیسازموخالفپیشگوییرماالنعملمیكنم؛سخنانحكیمانرا

تكذیبكرده،حكمتآنانرابهحماقتتبدیلمیكنم.
26»اماسخنگویانورسوالنمنهرچهبگویند،همانراانجاممیدهم.آنان
گفتهاندكهخرابههایاورشلیمبازسازیخواهدشدوشهرهاییهوداباردیگر
آبادخواهدشد.پسبدانیدكهمطابقگفتةایشانانجامخواهدشد.27وقتیمن
بهدریامیگویمخشکشود،خشکمیشود.28اكنوننیزدربارةكوروش
میگویمكهاورهبریاستكهمنبرگزیدهاموخواستمراانجامخواهد
داد.اواورشلیمرابازسازیخواهدكردوخانةمرادوبارهبنیادخواهدنهاد.«

44:22
مز9،1:51
اش7:55
اعما19:3

1پطر18:1و19
44:23

مز34:69؛7:98و8

44:24
اش22:40

44:25
1قرن27،20:1

44:26
ار44،15:32

44:27
اش2:50
44:28

2توا22:36و23
اش32:14

1726 اشعیا44

 

؛ 7:17( کنیم خدمت را خود خالق باید ما  44:22
را اینکار بتپرستهاعکس ؛9:45(. ؛15:43 28:40
میکنند؛آنهابهجایپرستشوخدمتبهخالِقیگانه،
ساختهدستخودرامیپرستندوبهآنخدمتمیکنند.
خالقمابهایآزادیماراازگناهانیکهعلیهاومرتکب
شدهایم،پرداخت.هیچبتیهرگزکسیراخلقنکرده،و

هیچبتینمیتواندماراازگناهانمانآزادسازد.
است، ما تعالیم همه معیار خودش خدا  44:25و26
بنابراینماهمیشهمیتوانیمبهکالماوبهعنوانحقیقت
محضاعتمادکنیم.درکالماو»میزاِنسنجِش«کاماًل
آن با را دیگری تعلیم هر میتوانیم که داریم دقیقی
با را آن نیستید، مطمئن تعلیمی مورد در اگر بسنجیم.

بودند فریبکار انبیایدروغین بزنید. کالمخدامحک
زیرارهنمودهاییمیدادندکهبرخالفرهنمودهایالهی

بود.
زندگی ق.م. 681 تا 740 از تقریبًا که اشعیا  44:28
میکرد،نامکوروشراتقریبًا150سالپیشازظهورش
)559تا530ق.م.(پیشگوییکرد!مورخینمتأخرگفتند
کهکوروشاینپیشگوییراخواندوبقدریتحتتأثیر
قرارگرفتکهآنراعملیساخت.اشعیابیشازصد
سالپیشازسقوطاورشلیم)586ق.م.(و200سالقبل
کرد. پیشگویی نیز را واقعه دو این معبد، بازسازی از
سرچشمه خدایی از پیشگوییها این که است مشخص

میگرفتکهازآیندهخبرداشت.

بتپرستی
امروز

بت که کسانی نادانند »چقدر میگوید: ما به اشعیا
امیدهای قرارمیدهند. راخدایخود میسازندوآن
آنهابیپاسخمیماند«)9:44(.مابترامجسمهچوبی
امادرواقعبتهرچیزیمعمولی یاسنگیمیدانیم،
بهآندادهمیشود. یاقدرتمذهبی استکهارزش
اگرپاسخشمابههریکازاینسؤاالت،هرچیزیاهر
کسدیگریبهغیرازخداباشد،حتمًابایدبررسیکنید

کهدرنهایتچهکسیاچهچیزرامیپرستید.

چهکسیمراآفرید؟ *
درنهایتبهچهکسیاتکامیکنم؟ *

کسی چه به غایی، حقیقت به دستیبای برای *
چشمدوختهام؟

کسی چه به سعادت، و امنیت دریافت برای *
چشمدوختهام؟

چهکسیآیندهمرادردستدارد؟ *



یهوهتنهاخدایحقیقیاست

پادشاه45 تا بخشیده توانایی او به و برگزیده را كوروش خداوند
شودوسرزمینهارافتحكندوپادشاهانمقتدرراشكستدهد.
خداونددروازههایبابلرابرویاوبازمیكند؛دیگرآنهابرویكوروش
بستهنخواهندماند.2خداوندمیفرماید:»ایكوروش،منپیشاپیشتوحركت
میكنم،كوههاراصافمیكنم،دروازههایمفرغیوپشتبندهایآهنی
تو به را نهفته ثروتهای و تاریكی در شده پنهان 3گنجهای میشكنم. را
میدهم.آنگاهخواهیفهمیدكهمنخداوند،خدایاسرائیلهستموتورا
بهنامخواندهام.4منتورابرگزیدهامتابهاسرائیلكهخدمتگزارمنوقوم
برگزیدةمناستیارینمایی.هنگامیكهتوهنوزمرانمیشناختی،منتو
رابهنامخواندم.5منخداوندهستموغیرازمنخدایینیست.زمانیكهمرا
نمیشناختی،منبهتوتواناییبخشیدم،6تامردمسراسرجهانبدانندكهغیر
ازمنخداییدیگروجودنداردوتنهامنخداوندهستم.7منآفرینندةنورو
تاریكیهستم،منپدیدآورندةرویدادهایخوبوبدهستم.منكهخداوند
هستمهمةاینچیزهارابوجودمیآورم.8ایآسمان،پیروزیرابباران؛وای
زمین،ازآنسیرابشوتاازتوآزادیوعدالتبروید.منكهخداوندهستم

اینراانجامخواهمداد.«
9وایبركسیكهباخالقخودمیجنگد!آیاكوزهباسازندةخودمجادله
میكند؟آیاگلبهكوزهگرمیگوید:»اینچیستكهتومیسازی؟«یا
كوزهسراوفریادمیزند:»چقدربیمهارتهستی«؟10وایبرفرزندیكهبه

پدرومادرشمیگوید:»چرامرابهاینشكلبهدنیاآوردید؟«
11خداوند،خدایمقدساسرائیلكهآیندهدردستاوست،میفرماید:»شما

حقنداریددربارةآنچهبوجودآوردهامازمنبازخواستكنیدویابهمن
بگوییدكهچهبایدبكنم.12منزمینراساختموانسانرابررویآنخلق
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که  کتابمقدس در است جایی تنها این  45:8-1
حاکمیغیریهودی»برگزیدهخدا«نامیدهمیشود.خدا
قدرتیاستبرترازهمهقدرتها،واوهرکهراکهبرای
کارخودشبرمیگزیند،مسحمیکند.قلمروپادشاهی
یافته گسترش کیلومتر 3000 حدود طول در کوروش
بودوامپراطوریهایبسیاریازجملهآشوروبابلرادر
برمیگرفت)بزرگترازهرامپراطوریبعدازآن(.چرا
خداکوروشرامسحکرد؟چونخدامقررداشتهبودکه
اجازه انجامدهد.کوروش اسرائیل برای اوکارخاصی
دادتااورشلیم،شهرخدا،بازسازیشود،وتبعیدیهارا
بدونهیچچشمداشتیآزادکرد.تعدادکمیازپادشاهان

اسرائیلیایهودابهاندازهکوروشبرایقومخداکارو
خدمتکردند.

است. بد و خوب رویدادهای پدیدآورنده خدا  45:7
زندگیماشاملهردونوِعاینتجربههامیشود،وهر
دوبرایماالزماستتابتوانیمازنظرروحانیرشدکنیم.
وقتیرویدادهایخوباتفاقمیافتد،خداراسپاسگویید
وازسعادتیکهبهشماروکردهدرراستایاهدافاو
اتفاقمیافتدرنجیده بد استفادهکنید.وقتیرویدادهای
نشوید،بلکهازخدابپرسیدکهازاینتجربهتصفیهکننده
خدا برای بهتری خادم تا بیاموزید میتوانید چیزی چه

باشید.



كردم.بادستخودآسمانهاراگسترانیدم.ماهوخورشیدوستارگانزیر
فرمانمنهستند.13اكنوننیزكوروشرابرانگیختهامتابههدفعادالنةمن
جامةعملبپوشاند.منتمامراههایشراراستخواهمساخت.اوبیآنكه
انتظارپاداشداشتهباشد،شهرمناورشلیمرابازسازیخواهدكردوقوماسیر

مراآزادخواهدساخت.«ایناستكالمخداوندقادرمتعال.
14خداوندبهاسرائیلمیفرماید:»مصریها،حبشیها،ومردمبلندقدسباتابعتو

خواهندشدوتمامكاالهایتجارتیآنانازآنتوخواهدگردید.آناندر
زنجیرهایاسارتنزدتوخواهندآمدودربرابرتزانوزده،خواهندگفت:
»یکخداوجوددارد،آنهمخدایتوست!15ایخداینجاتدهندةاسرائیل،

براستیكارهایتشگفتانگیزاست!«
16تمامپرستندگانبتهامأیوسوشرمسارخواهندشد.17امااسرائیلهرگزمأیوس

وشرمسارنخواهدشد،زیراخداوندنجاتجاودانینصیباوخواهدساخت.
18خداوندآسمانهاوزمینراآفریدهوآنهارااستوارنمودهاست.اوجهانرا

بیهودهنیافریده،بلكهبرایسكونتوزندگیآنراساختهاست.اومیفرماید:
»منخداوندهستمودیگرینیست!19منوعدههایمراواضحوروشناعالم
میكنمودرنهانسخننمیگویمتاهمهمقصودمرابفهمند.منبهاسرائیل
گفتهامكهآنچهرابهایشانوعدهدادهامبیشکبجاخواهمآورد.منكه

خداوندهستمبهراستیوصداقتسخنمیگویم.
20»ایقومهاییكهازدستكوروشمیگریزید،جمعشویدونزدیکآیید
وبهسخنانمنگوشدهید.چهنادانندآنانیكهبتهایچوبیراباخودحمل
میكنندونزدخدایانیكهنمیتوانندنجاتشاندهند،دعامیكنند.21باهم
مشورتكنید،واگرمیتوانیددلیلبیاوریدوثابتكنیدكهبتپرستیعمل
درستیاست!غیرازمنچهكسیگفتهكهاینچیزهادرموردكوروش
عملیخواهدشد؟غیرازمنخدایینیست.منخدایعادلونجاتدهنده
هستمودیگرینیست!تاحالكدامبتبهشماگفتهاستكهاینوقایعرخ
خواهدداد؟22ایتمامساكنانزمیننزدمنآییدتانجاتیابید،زیرامنخدا
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45:17تااینزمان،اسرائیلمطالبیدربارهنجاتدنیایی 
شنیدهبود،یعنینجاتازدستدشمنانشان.اکنوناشعیا

داشتازنجاتجاودانیخداسخنمیگفت.
45:18و19وعدههایخداعلنیاستوتحققآنهاقطعی.
پسچرامادرمواقعیبهاوشکمیکنیم؟وقتیماخدای
حقوعدالتراداریم،هرگزنبایددرشکوتردیدبهسر

ببریم.
45:22نجاتفقطبرایاسرائیلیهانیست،بلکهبرایهمه

است.بسیاریازاوقاتچنینبهنظرمیرسدکهگوییاسرائیل
درمرکزنقشهنجاتالهیقراردارد.اماخدابهروشنیفرموده
استکهقوماومتشکلازتمامکسانیاستکهازاوپیروی
میکنند.مقرربودکهاسرائیلوسیلهایباشدکهتمامدنیا
ازطریقآنبهشناختخدانائلشود.عیسی،همانمسیح
موعود،وظیفهاسرائیلرابهکمالرساندوفرصتپیرویاز
خدارابههمهمردمداد.)همچنینر.ش.بهرومیان11:11؛

غالطیان28:3؛افسسیان6:3؛فیلیپیان10:2(.



هستموخداییدیگرنیست.23بهذاتخودقسمخوردهاموهرگزازقسم
خودبرنمیگردمكههرزانوییدربرابرمنخمخواهدشدوهرزبانیبهمن

سوگندوفادارییادخواهدكرد.
24»مردمخواهندگفت:»عدالتوقوتماازخداونداست.«وكسانیكه
ازمنخشمناکبودند،شرمندهخواهندشد.25منتمامبنیاسرائیلرانجات

خواهمدادوآنانمراستایشخواهندكرد.«

خدایاندروغینبابل

»زمانیمردمبابلبتهایخود،»بل«و»نبو«رامیپرستیدند،اما46
اینکایندوبترویگاریگذاشتهشدهوچهارپایاِنخستهآنها
رامیكشند.2خدایانبابلاسیرشدهاندوبهجایدیگریبردهمیشوند؛آنها

قادرنیستندخودرانجاتدهند.
3»ایبازماندگانبنیاسرائیل،بهمنگوشدهید.منشماراآفریدهاموازبدو
تولدتاكنونازشمانگهداریكردهام.4منخدایشماهستموتاوقتیپیر
شویدوموهایتانسفیدشودازشمامراقبتخواهمكرد.منشماراآفریدهام
وازشمانگهداریخواهمنمود.شماراباخودخواهمبردونجاتدهندةشما

خواهمبود.«
5خداوندمیگوید:»مراباچهكسیمقایسهمیكنید؟آیاكسیرامیتوانید

پیداكنیدكهبامنبرابریكند؟6آیامرابهبتهاتشبیهمیكنیدكهمردمباطال
ونقرةخودآنرامیسازند؟آنهازرگررااجیرمیكنندتاثروتشانرابگیرد
وازآنخداییبسازد؛سپسزانومیزنندوآنراسجدهمیكنند!7بترابر
دوشمیگیرندوبهاینطرفوآنطرفمیبرند.هنگامیكهآنرابرزمین
میگذارندهمانجامیماند،چوننمیتواندحركتكند!وقتیكسینزدشدعا

میكند،جوابینمیدهد،چونبتنمیتواندناراحتیاورابرطرفسازد.
8»ایگناهكاراناینرافراموشنكنید،9وبهیادداشتهباشیدكهمنبارهاشما
راازرویدادهایآیندهآگاهساختهام.زیراتنهامنخداهستموكسیدیگر
مانندمننیستكه10بتواندبهشمابگویددرآیندهچهرخخواهدداد.آنچه
بگویمواقعخواهدشدوهرچهارادهكنمبهانجامخواهدرسید.11مردیرا
ازمشرق،ازآنسرزمیندوردستفرامیخوانم.اومانندیکپرندةشكاری
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46:1-4خدامجازاتبابلراازطریقکوروشعملی 
ساخت.بل)مردوک(خدایاصلیبابلیهابود؛نبوخدای
خانوادهسلطنتیبود.امااینخدایانمحتاجانسانهابودند
کهآنهاراازاینجابهآنجاحملکنندوحتینمیتوانستند
خودراازافتادنازگارینجاتدهند!آنهاهیچقدرتی

نداشتند.خدایمابرعکسخدایانیکهازرویناتوانیاز
گاریمیافتادندوانسانهابایدآنهاراکشانکشانحمل
میکردند،ماراخلقکردهواواستکهازمامراقبت
میکند.محبتاوبهقدریماندگاراستکهدرطولزندگی
وحتیدرموقعمرگماننیزازمامراقبتبهعملمیآورد.



فرودخواهدآمدوآنچهراارادهنمودهامانجامخواهدداد.آنچهگفتهامواقع
خواهدشد.12ایمردمدیرباوركهفكرمیكنیدآزادیشمادوراست.بهمن
گوشدهید.13منروزآزادیتانرانزدیکآوردهام.منتأخیرنخواهمكردو

اورشلیمرانجاتخواهمدادواسرائیلراسرافرازخواهمساخت.«

پیشگویینابودیبابل

خداوندمیگوید:»ایبابل،ازتختخودبهزیربیاوبرخاک47
بنشین،زیرادورانعظمتتوبسرآمدهاست.توزمانیمانندیک
شاهزادةباكره،لطیفونازنینبودی،امااینکبردهایبیشنیستی.2دستاس
رابگیروگندمراآردكن.روبندترابردار،دامنتراباالبزنتاازنهرها
عبوركنی.3توعریانورسواخواهیشد.منازتوانتقامخواهمگرفتوبه

تورحمنخواهمكرد.«
4بلی،خدایمقدساسرائیلكهنامشخداوندقادرمتعالاستماراازدست

بابلنجاتخواهدداد!
5خداوندبهبابلمیگوید:»ایبابل،درتاریكیبنشینوخاموشباش.دیگرتو

را»ملكةممالک«نخواهندخواند.6ایبابل،منبرقومخوداسرائیلخشمگین
بودموبرایاینكهآنانراتنبیهكردهباشم،اجازهدادمبهچنگتوبیفتند،اماتو
برآنانرحمنكردیوحتیپیرانرابهانجامكارهایسختواداشتی.7توگمان

كردیهمیشهملكهخواهیبود؛وهرگزبهعاقبتكارخودنیندیشیدی.
8»ایمملكتخوشگذرانكهفكرمیكنیدرامنوامانهستی،گوشكن.
توخودرامانندخدا،بینظیرمیدانی.میگویی:»منهرگزبیوهنخواهمشد.
هیچگاهفرزندانمراازدستنخواهمداد.«9اماباوجودتمامجادوگریهایت،
دریکلحظهودریکروزایندوبالبرسرتخواهدآمد:همبیوهمیشوی

وهمبیاوالد.
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مراثی10:2
دان37:2

47:6
تث50:28
زکر15:1

47:8
اش13:22؛11،9:32

مکا7:18

47:9
اش16:13
1تسا2:5و3

مکا23،10،8:18

1730 اشعیا47،46

46:13بیشترکتاباشعیاازنجاتآیندهسخنمیگوید، 
اززمانیکههمهمادرصلحکاملباخدازندگیخواهیم
کرد.خدانهتنهااینامیدآیندهرابهمامیدهد،بلکهدر

رفعنیازهایفعلینیزبهماکمکمیکند.
47:1بباشعیاسقوطبابلرا150سالپیشازوقوع
بهعنوان هنوز بابل موقع، این در کرد. پیشگویی آن،
قدرتمندتریننیرویمنطقهظاهرنشدهبود.وقتیبابلبه
قدرتجهــانیرسید،یهوداواورشلیمرانابـودکرد.اما
بابلیهاکهمردمیهودارااسیرکردند،درساِل539ق.م.
خودشـانبهاسارتدرآمدند.قدرتغاییدردستخدا
است،نهبابل.اوازبابـلبرایتنبیهقومگناهکــارش
برای را پارسها و مادها آینده در او کرد؛ استفاده

نابـودیبابـلوآزادیقومـشبهکـارخواهـدگـرفت.
47:8و9بابلکهغرقتالشبرایرسیدنبهقدرتو
لذتبود،عظمتوبزرگیخودراباورداشتومدعی
بودکهتنهاقدرترویزمیناست.بابلکاماًلاحساس
»خدا« را خود نبوکدنصر، آن، پادشاه میکرد. امنیت
اوگرفتو از را اماخدایحقیقیهمهچیز میخواند.
درسمهمیبهاوداد)دانیال27:4-37(.جامعهماشیفته
لذتوقدرتاست،امالذتوقدرتمیتواندسریعازبین
برود.نگاهیبهزندگیخودبیندازیدوازخودبپرسیدکه
چگونهمیتوانیدبامهارتهاواموالیکهخدابهشماداده
است،مسؤوالنهتربرخوردکنید.چطورمیتوانیداززندگی

خودبرایجاللخدااستفادهکنیدنهبرایجاللخود؟



10»توباخیالراحتبهشرارتخودادامهدادیوگمانكردیهیچكستو
رانمیبیند.علمودانشتوباعثشدمنحرفشویوبهخودبگویی:»من
خداهستم.غیرازمنخدایینیست.«11بنابراین،بالبرتوخواهمفرستادوتو
نخواهیتوانستباسحروجادویتآنرادفعكنی.ویرانیغیرمنتظرهایكه

فكرشرانكردهایبرتوخواهدآمد.
12»ارواحناپاکراكهطیاینسالهاپرستشمیكردیاحضاركن.آنهارا
صداكنتابیایندوبهتوكمکكنندتاشایدبازبتوانیدردلدشمنانتترس
ووحشتایجادكنی!13تومشاورانزیادیداریطالعبینانوستارهشناسانی
كهمیكوشندتوراازرویدادهایآیندهآگاهسازند.آنهارافراخوانتابه
توكمکكنند.14امابدانكهآنانهمچونكاهدرآتشخواهندسوخت.
آنانقادرنخواهندبودحتیخودرانجاتدهند،زیراآنآتش،آتشینخواهد
بودكهآنانبخواهندخودراباآنگرمكنند،بلكهآتشیكههمهچیزرا
اینمشاوراندیرینهعایدتمیشودهمین از 15تنهاسودیكه میسوزاند!
است!همهآنانبهراهخودخواهندرفتوتوراتنهاخواهندگذاشت،و

كسینخواهدماندتاتورانجاتدهد.«

برایگناهکارانآرامشینیست

ایقوماسرائیل،ایكسانیكهازنسلیهوداهستید،گوشكنید:48
شمابهنامخداوندقسممیخوریدوادعامیكنیدكهخدایاسرائیل
انجامنمیدهید.2با اینكارراازرویصداقتوراستی اما رامیپرستید،
وجوداین،افتخارمیكنیدكهدرشهرمقدسزندگیمیكنیدوبرخدای

اسرائیلكهنامشخداوندقادرمتعالاستتوكلدارید.
3خداوندمیگوید:»آنچهراكهمیبایسترخدهد،ازمدتهاپیشبهشمااطالع
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47:10ثروتیکهسرچشمهاششرارتباشد،احساس 
کاذبامنیتبهشخصمیدهد.علمودانشهممیتواند
مردمرادرداماحساسبیندازدوایشانرابهاینتصور
و وفور در ما ندارند. نیازی دیگران به که دهد سوق
فراوانینعمت،ممکناستحتیاحساسکنیمکهبهخدا
همنیازنداریم.اماحکمتوثروِتماهرگزنمیتواند
چیزیرابهمابدهدکهخدامیتواندبهمابدهد.بهخود
یادآوریکنیدکهبرایدستیافتنبهثروتحقیقیبه

حکمتاوتکیهکنید.
و ستارهشناسان، طالعبینان، از بابل مردم  47:15-12
دوستاندورانکودکیخودمشورتوکمکمیگرفتند.
نمیتوانستند یاطالیی،حتی بتهایچوبی مانند آنها اما

خودرانجاتبدهند.چرابایدبهکسانیاتکاکردکهفاقد
قدرتند؟ناتواناننمیتوانندبهماکمککنند.اگرکمک
میخواهید،آنرادرخداجستجوکنیدکهقدرتشرادر

خلقتودرتاریخبهاثباترساندهاست.
در زیرا میکردند اطمینان احساس اسرائیلیها  48:1
اورشلیم،شهریکهمعبدخدادرآنقرارداشت،زندگی
بهمیراثخود،شهرخود،ومعبدخود میکردند.آنها
به زیرا بود امنیْتکاذب احساس این اما بودند؛ متکی
خدااتکانداشتند.آیاچونبهکلیسامیرویدیادرکشور
میکنید؟ امنیت احساس میکنید، زندگی بهخصوصی
میراث،ساختمان،یاکشورنمیتواندمارابهخدامرتبط
سازد؛مابایدشخصًاباتمامقلبوفکربهاواتکاکنیم.



دادموآنگاهناگهانآنهارابهعملآوردم.4میدانستمكهدلهایتانهمچونسنگ
وسرهایتانمانندآهنسختاست.5اینبودكهآنچهمیخواستمبرایشماانجام
دهمازمدتهاپیشبهشماخبردادمتانگوئیدكهبتهایتانآنهارابجاآوردهاند.

6»پیشگوییهایمراشنیدهایدووقوعآنهارادیدهاید،امانمیخواهیداعتراف
كنیدكهپیشگوییهایمندرستبودهاست.اكنونچیزهایتازهایمیگویم
كهتابحالازوجودآنهابیاطالعبودهاید.7وچیزهاییرابهوجودمیآورمكه
قباًلنبودهاستودربارةآنهاچیزینشنیدهاید،تادیگرنگویید:»اینچیزها

رامیدانستیم!«
8»بلی،چیزهایكاماًلتازهبهشمامیگویم،چیزهاییكههرگزنشنیدهاید،
چونمیدانماشخاصخیانتكاریهستیدوازطفولیتهمیشهیاغیبودهاید.
9باوجوداین،بخاطرحرمتنامم،خشمخودرافروبرده،شماراازبیننخواهم
برد.10شمارادرآتشمصیبتآزمایشكردمهمانگونهكهنقرهرادركوره
میآزماینداماهیچچیزخوبوباارزشدرشمانیافتم.11بلی،بخاطرخودم
شماراازبیننخواهمبردمبادااقوامبتپرستبگویندكهبتهایشانمرامغلوب

كردند.منبهبتهایآنهااجازهنمیدهمدرجاللمنشریکشوند.
12»ایاسرائیل،ایقومبرگزیدةمن،گوشكنید!تنهامنخداهستم.مناول
وآخرهستم.13دستهایمنبودكهزمینرابنیادنهادوآسمانهاراگسترانید.

آنهاگوشبهفرمانمنهستند.
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مصیبت آتش در را اسرائیل خدا وقتی  48:11-9
شما در ارزش با و خوب چیز »هیچ فرمود: آزمود،
اسرائیل اقدامات یا رفتار، اعمال، در چیزی نیافتم.«
وجودنداشتکهخداراناچاربهمحبتویاریبهایشان

سازد.اماخداایشانرانجاتدادتانشاندهدکهکیست
کهخوب دلیل این به را ما خدا بکند. میتواند چه و
و دارد رادوست ما بلکهچون نمیدهد، نجات هستیم

بخشایشگراست.

بتهایمهمیکه
درکتابمقدس
نامبردهشده

است

نـام

بل)مردوک(

نبو)پسرمردوک(

عشتاروت

کموش

مولک

بعل

داجون

درکجاپرستش
میشدند

بابل

بابل

کنعان

موآب

عمون

کنعان

فلسطین

مظهرچهچیزیبودند

هوا،جنگ،خدایخورشید

یادگیری،ستارهشناسی،علم

الههعشق،تولیدمثلوباروری

خدایملی

باران،محصول،قوتوباروری

محصول،غله،موفقیتدر
کشاورزی

پرستشآنهاشاملچه
چیزیبود

روسپیگری،قربانیکردن
کودکان

روسپیگری

قربانیکردنکودکان

قربانیکردنکودکان

روسپیگری

قربانیکردنکودکان



14»همةشمابیاییدوبشنوید.هیچكدامازخدایانشماقادرنیستپیشگوییكند
كهمردیراكهمنبرگزیدهامحكومتبابلراسرنگونخواهدكردوآنچهاراده
كردهامبجاخواهدآورد.15امامناینراپیشگوییمیكنم.بلی،منكوروشرا

خواندهاموبهاواینمأموریترادادهامواوراكامیابخواهمساخت.
16»بهمننزدیکشویدوگوشدهید.منهمیشهآشكاراگفتهامكهدرآینده

چهرخخواهددادتاشمابتوانیدآنرابفهمید.«
)اكنونخداوندمراباروحخودنزدشمافرستادهاست.(

استچنین ایشان مقدس وخدای اسرائیل قوم دهندة نجات 17خداوندكه

میگوید:»ایاسرائیل،منخداوند،خدایشماهستمكهشمارابرایخیریت
خودتانتنبیهمیكنموشمارابهراههاییكهبایدبرویدهدایتمینمایم.

18»ایكاشبهاوامرمنگوشمیدادید،آنگاهبركاتمانندنهربرایشما
جاریمیشدوپیروزیمانندامواجدریابهشمامیرسید.19نسلشمامانند
شنهایساحلدریابیشمارمیشدندومننمیگذاشتمایشانهالکشوند.«

20ایقوماسرائیل،ازبابلبیرونبیایید!ازاسارتآزادشوید!باصدایبلند
»خداوند برسانید: جهان مردم تمام گوش به را پیام این و بخوانید سرود
قوماسرائیلراكهخدمتگزاراناوهستند،آزادساختهاست!«21هنگامیكه
خداوندقومخودراازبیابانخشکعبوردادایشانتشنگینكشیدند،زیرااو

صخرهراشكافتوازآن،آبجاریساختتاایشانبنوشند.
22خداوندمیفرماید:»گناهكارانازسالمتیبرخوردارنخواهندشد.«

48:14
ار29-21:50

48:15
اش2:41؛1:45و2
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اعالمکردکه»خداکوروش  اشعیا وقتی 48:14و15
رادوستدارد،«حتمًاشنوندگانحیرتکردند.خداوند
چطورمیتوانستپادشاهیبتپرستودشمنرادوست
داشتهباشد؟اماخداهمینکوروشرابرایآزادیقومش
ازاسارتدربابلبهکاربرد.مأموریتکوروشاینبود
کهبافتحبابل،اسرایقوماسرائیلراآزادسازدوسپس
فرماندهدکههمهیهودیانمیتوانندبهسرزمینخودباز
گردند.چهکسیبهجزنبیخدامیتوانستچنینداستان
غیرقابلدرکاماحقیقیراتقریبًا200سالقبلازوقوع

آن،بگوید؟
48:16خداهمیشهپیغامشرابهسادگیوبهوضوحبیان
کردهاست،نهبارمزوراز.ماوقتیمیخواهیمچیزیبه
پیغامخدااضافهکنیم،تمایلداریمکهآنراپیچیدهسازیم.
وقتیخداازطریقپیامآورخودسخنمیگوید،وظیفهما

گوشدادناست،حالپیامآورهرکهمیخواهدباشد.
بهخاطر مهربان، مادری یا پدر مانند خدا  48:17و18
خیریتخودمانماراتنبیهیامجازاتمیکند.مابایدبه
خداگوشدهیم،زیراوقتیازکالمخدااطاعتمیکنیم،

فکرودلماپرازآرامشمیشود.نااطاعتیتنبیهبهدنبال
میآوردوآرامشفکرودلراکهاینقدرخواهانآن

هستیم،تهدیدمیکند.
48:20آیامیبینیدکهسالهابعد،اسرادرحالترک
زیرا میخوانند، سرود آنها که ندارد تعجبی بابلند؟
هنگامیکه دریایسرخ، از عبور از پس هم اجدادشان
شدند،سرودخواندند! آزاد درمصر اسارت از سرانجام
چهچیزیشمارااسیرنگاهمیدارد؟آزادشوید!خداوند
خادمینشراازاسارتگناهآزادکردهاست.وقتیاجازه
دهیداوشماراازاسارتآزادکند،دوستخواهیدداشت

کهسرودبخوانید.
48:22گناهکارانازآرامشوسالمتیبرخوردارنخواهند
شد.بسیاریازمردمبرایتسلییافتن،وبرخورداریاز
قدمی اما برمیآورند، فریادکمک امنیتوآسودگی
برایرفعگناهدرزندگیخودوبازکردنراهبرایخدا
برنمیدارند.آنهادرصددآننیستندکهتوبهکنندوبهاو
اتکانمایند.اگرخواهانآرامشواقعیهستید،اولخدارا

بجویید.درآنصورتبهآرامشدستخواهیدیافت.



2ـرهانندهآینده
خدمتگزارخدانورخواهدبود

ایمردمسرزمینهایدوردستبهمنگوشدهید!پیشازآنكه49
منبدنیابیایمخداوندمرابرگزید،وهنگامیكههنوزدرشكم
مادرمبودماومرابهاسمخواند.2خداوندسخنانمرامانندشمشیر،تیزكرده
است.اومرازیردستشپنهاننمودهومرامانندیکتیرتیزدرتركشخود

گذاشتهاست.
3خداوندبهمنگفت:»توخدمتگزارنیرومندمنهستی.توباعثخواهیشد

كهمردممرابستایند.«
4جوابدادم:»اماكارمنبرایمردمبیهودهبودهومنبیجهتنیرویخود

بهخداوند تمام را اینحالخدمتخود با آنانصرفكردهام.« برای را
واگذارمیكنمتااوآنرابهثمررساند.

5خداوندكهمراازشكممادرمبرایخدمتشبرگزیدوبهمنمأموریتداد

تاقومآوارةاواسرائیلرابسویاوبازگردانم،وبرایانجاماینكاربهمن
نیرویكافیبخشیدوافتخارانجامآنرانصیبمكرد،بهمنفرمود:6»اینک
كاریمهمترازبازآوردنواحیایاسرائیلبهتوواگذارمیكنم.توراای
خدمتگزارمن،برایقومهایجهاننورمیسازمتانجاتمرابرایهمةمردم

جهانبهارمغانببری.«
7خداوندكهنجاتدهندهوخدایمقدساسرائیلاست،بهاوكهازطرفمردم

حقیروطردشدهوزیردستحاكمانقرارگرفتهاست،چنینمیفرماید:
برخواهندخاست ازجایخود تو احترام به ببینند، را تو پادشاهان »وقتی
وشاهزادگانبهتوتعظیمخواهندكرد،زیرامنكهخداوندامینوخدای

مقدساسرائیلهستمتورابرگزیدهام.«

خداقومشراتسلیخواهدداد
8خداوندمیفرماید:»دروقتمناسبدرخواستتورااجابتخواهمكردو

توراازهرگزندیحفظخواهمنمودوتوسطتوباقوماسرائیلعهدخواهم
بستوسرزمینشانراازنوآبادكرده،آنرابهمردمشبازخواهمگرداند.
9منتوسطتوكسانیراكهاسیرندودرتاریكیزندگیمیكنندآزادكرده،
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49:1-7پیشازآنکهخدمتگزاریعنیمسیحموعودمتولد 
شود،خدااورابرگزیدهبودتانورانجیلرابرایتمامجهان
بهارمغانبیاورد)یعنیپیغامنجاترا؛ر.ک.اعمال47:13(.
مسیحنجاتورستگاریرابهتمامملتهاارزانیداشته

است؛پولسرسولخدمتبشارتیخودرامعطوفساخته
خدمت جهان. نقاط اقصا به انجیل پیام رساندن به بود
بشـارْتامروزنیـزمأموریتبزرگعیسیراادامهمیدهد

)متی18:28-20(،ونورانجیلرانزدتماممللمیبرد.



بهایشانخواهمگفت:»بیرونبیائیدودرروشنائیزندگیكنید.«سپسآنان
همچونگوسفندانیكهدرچراگاههایسرسبزوتپههایپرعلفمیچرند،
ازوفورنعمتبرخوردارخواهندشد.10گرسنهوتشنهنخواهندشدوحرارت
خورشیدبهایشانآسیبنخواهدرسانید،زیراكسیكهایشانرادوستدارد

آنانراهدایتخواهدكردونزدچشمههایآبرهبریخواهدنمود.
11»منتمامكوههایمرابرایقومخودبهراههایصافتبدیلخواهمكرد
وبرفرازدرهها،جادههاخواهمساختتاایشانازآنعبوركنند.12قوممن
ازجاهایدوردستبازخواهندگشتعدهایازشمال،عدهایازغربو

عدهایازسرزمینجنوب.«
13ایآسمانها،آوازشادیسردهید!ایزمین،شادمانباش!وایكوههابا
شادیسرودبخوانید،زیراخداوندبرقومرنجدیدةخودترحمكرده،ایشان

راتسلیمیدهد.
14باوجوداین،ساكناناورشلیممیگویند:»خداوندماراترکگفتهوفراموش
كردهاست.«15خداوندچنینپاسخمیدهد:»آیایکمادرجگرگوشةخود
رافراموشمیكند؟یابرپسرخودرحمنمیكند؟حتیاگرمادریطفلش
رافراموشكند،منشمارافراموشنخواهمكرد!16ایاورشلیم،مننامتو
نوشتهامودیوارهایتهمیشهدرنظرمناست.17بزودی رابركفدستم
فرزندانتوخواهندآمدتاتورادوبارهبناكنندوتمامكسانیكهتوراویران
كردهاند،ازتوبیرونخواهندرفت.18سرتراباالكنوبهاطرافخودنظر
انداز.ببینچگونهقومتوجمعشدهاندوبسویتومیآیند.بهحیاتخودقسم
كهآنهانزدتوخواهندآمدوتوبهآنهافخرخواهیكردهمانطوركهیک
از بهزیورآالتخودفخرمیكند.19خرابههاوزمینهایویرانتو عروس
مردمپرخواهندشدودشمنانتكهتورااسیركردهبودند،ازتودورخواهند
شد.20فرزندانتوكهدردیارتبعیدبدنیاآمدهاندبهتوخواهندگفت:»این
سرزمینبرایماكوچکاست.مابهجایوسیعترینیازداریم.«21آنگاهاز
خودخواهیپرسید:»چهكسیاینهارابرایمنزاییدهاست؟چهكسیاینها
رابرایمنبزرگكردهاست؟بیشترفرزندانمكشتهشدهاندوبقیهبهاسیری

رفتهمراتنهاگذاشتهاند.پساینهاازكجاآمدهاند؟«
22خداوندقادرمتعالبهقوماسرائیلمیفرماید:»اینکمنقومهایجهانرا

بسیجخواهمكردوآنهاپسرانترادرآغوشگرفته،دخترانترابردوش
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را  آنها میکردندخدا فکر اسرائیل مردم  49:14و15
ساخت خاطرنشان اشعیا اما است؛ ترککرده بابل در
کهخداهرگزآنهاراترکنخواهدکرد،همانطورکه

مادرطفلکوچکخودراترکنمیکند.وقتیاحساس
میکنیمکهخداماراترککردهاست،بایدببینیمکهآیا

ماخودماناوراترکنگفتهایم.



بازخواهندآورد.23پادشاهانوملكهها خواهندگذاشتوآنانرانزدتو
ماننددایهازتومراقبتخواهندكردودربرابرتزانوزده،خاکپایترا
خواهندلیسید.آنگاهخواهیدانستكهمنخداوندهستموكسانیراكه

چشمامیدشانبهمنباشد،نومیدنخواهمكرد.«
24چهكسیمیتواندغنائمراازچنگفاتحجنگدرآورد؟چهكسیمیتواند

اسیرانراازدستحاكمستمگربرهاند؟
25خداوندجوابمیدهد؟»منغنائمراازچنگفاتحجنگدرخواهمآورد

واسیرانراازدستحاكمستمگرخواهمرهانید.منبادشمنانتوخواهم
جنگیدوفرزندانتراخواهمرهانید.26كسانیراكهبهتوظلمكنندبهجان
همخواهمانداختتاگوشتیكدیگررابخورندوخونیكدیگررابنوشند.
آنگاهتماممردمدنیاخواهنددانستكهمنخداوند،خدایقادراسرائیلهستم

كهتورانجاتمیدهموحفظمیكنم.«

خدمتگزارخدااطاعتمیکند

از50 را شما من میكنید فكر »آیا میگوید: خود قوم به خداوند
سرزمینخودبیرونكردمهمانگونهكهیکمردزنشراطالق
داده،ازخانهبیرونمیكند؟اگرچنیناست،پسكجاستطالقنامه؟آیا
فكرمیكنیدمنبودمكهشمارابهاسارتفروختمچنانكهپدریفرزندانش
راچونبردهمیفروشد؟نه،هرگز!شمابهسببگناهانخودبهاسارتبرده

شدید.
2»چراهنگامیكهبهنجاتتانآمدممرانپذیرفتید؟چراهنگامیكهصدایتان
كردمپاسخندادید؟آیافكرمیكنیدمنقدرتندارمشماراآزادكنم؟با
یکاشارهدریاراخشکمیسازمورودخانهرابهبیابانخشکتبدیلمیكنم
بطوریكهماهیهایآنازبیآبیمیمیرندومیگندند.3منهمانهستمكه

پوششیبرآسمانمیكشموسراسرآنراتاریکمیسازم.«
بهكالمخود بهمنآموختهكهچهبگویموچگونهخستگانرا 4خداوند

تا میسازد روشن مرا فهم و میكند بیدار مرا هرصبح او بخشم. توانایی
خواستاورابدانم.5خداوندبامنصحبتكردومنبهسخنانشگوشدادم.
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مز3:25؛9:72
اش16،14:60

49:25
ار33:50و34

49:26
اش4:14
حز7:39

50:1
تث30:32
اش2:59

ار8:3

50:2
پیدا14:18
خرو21:14
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49:24و25خداباانجامغیرممکنهابهدنیاثابتکرد 
کهخدااست؛اوکاریکردکهاسیرکننده،اسیرخودرا
آزادسازد،وحتیبهآنهاکمککندکهمحلاسارترا
ترککنـند.اوقباًلاینکاررابههنگامخروجازمصر
انجـامدادهبود؛وبههنگـامبازگـشتتبعـیدیهاازبابـل
بهاسرائیل،دوبــارهاینکارراتکــرارکرد.ماهرگز

نبایدشککنـیمکهمباداخدابهوعدههایشعملنکند.
50:2خداوعدهدادکهبرایاسرائیلبجنگد،امااسرائیل
خودرابهگناهفروخت.اسرائیلخودشسببمشکالتش
سایر به و بردند یاد از را خدا اسرائیل مردم بود. شده
ممالکاتکاکردندتاازآنهاکمکبگیرند.خدااسرائیل

راردنکرد،اسرائیلخداراردکرد.



بااومخالفتنكردموازاوبرنگشتم.6پشتمرابهضربشالقكسانیكه
مرامیزدندسپردمودربرابركسانیكهریشمرامیكندندوبصورتمتف

میانداختندوبهمناهانتمیكردند،مقاومتنكردم.
7ازاهانتآنانترسیندارم،زیراخداوندیاورمناست.بنابراین،رویخود
راهمچونسنگخاراساختهامتاخواستخداوندرابجاآورم.یقیندارم
پیروزخواهمشد،8زیراخداوندنزدیکاستوازحقمندفاعخواهدكرد.
پسكیستكهجرأتكندبامنبجنگد؟دشمنانكجاهستند؟بگذارجلو
بیایند!9خداوندپشتیبانمناست،پسكیستكهبتواندمرامحكومسازد؟

تمامدشمنانممانندلباسبیدخوردهازبینخواهندرفت!
10ایكسانیكهترسخداوندرادردلداریدومطیعخدمتگزاراوهستید،به
خداونداعتمادكنید.هرچندراهشماتاریکباشدوهیچنوریبهآننتابد،اما
شمابهخدایخوداطمینانداشتهباشید.11كسانیكهبهروشناییخوداعتماد
میكنندوخودراباآتشخویشگرممیكنندونهباآتشخداوند،زندگی

راباغمواندوهسپریخواهندكرد.

مردمبایدازخدابترسند

ای51 یابید، نجات میخواهید كه كسانی »ای میفرماید: خداوند
كسانیكهچشمامیدتانبهمناست،سخنانمرابشنوید.بهمعدنی
كهازآناستخراجشدهایدوبهصخرهایكهازآنجداگشتهاید،توجهنمایید.
2بهاجدادتانابراهیموسارهفكركنیدكهازایشانبوجودآمدید.هنگامیكه
ابراهیمرادعوتكردماوفرزندینداشتوتنهابود،امامناورابركتدادم

وملتبزرگیازاوبوجودآوردم.
3»منباردیگراسرائیلرابركتخواهمدادوخرابههایآنراآبادخواهم
ساخت.زمینهایبایروبیابانهایخشکآنچونباغعدنسرسبزخواهند
شد.خوشیوشادمانیهمهجاراپرخواهدساخت،وشكرگزاریهمراهبا

سرودهایشاددرهمهجابهگوشخواهدرسید.
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50:6-11اینتصویریاستازخدمتگزاراعظم،یعنی 
میگوید، سخن خدا از نمایندگی به نبی موعود. مسیح
بهگونهایکاملآشکارخواهد را امامسیحموعودخدا

ساخت)عبرانیان1:1و2(.
50:10و11اگرماخودرابا»آتشخویش«گرمکنیم،
خودکفاخواهیمشد،ونتیجهخودکفاییغمواندوهاست.اگر
بههوشیاظاهریاموفقیتهایخوداتکاکنیم،روزیکهآنها

راازدستدادیم،درخطرغمواندوهقرارخواهیمگرفت.

51:1و2باقیماندگانوفاداراحساستنهاییمیکردند
زیراتعدادشانکمبود.اماخدااجدادشان،ابراهیموساره
رابهیادایشانآوردکهسرچشمهمیراثروحانیآنان
بودند.ابراهیمفقطیکنفربود،اماازایمانووفاداری
مسیحیان ما اگر آمدند. بهوجود بزرگی ملتهای او
وفاداربمانیم،حتیاگرتعدادمانکمباشد،تصورشرا
انجام ماچهکارهاییمیتواند ازطریق بکنیدکهخدا

دهد!



4»ایقوممن،بهمنگوشدهید.مناحكاموقوانینخودراصادرمیكنم
تابوسیلةآنهابهقومهایجهانروشناییببخشم.5بزودیمیآیمتاآنهارا
نجاتدهموباعدلوانصافبرآنهاحكومتكنم.سرزمینهایدوردست
دنیاكهچشمبهراهمنهستندبهقدرتمناعتمادخواهندكرد.6چشمانخود
رابهآسمانبدوزیدوبهزمینزیرپایتاننگاهكنید،روزیخواهدآمدكه
آسمانماننددود،ناپدیدخواهدشدوزمینهمچونلباس،پوسیدهخواهدشد
ومردمشخواهندمرد.امانجاتیكهمنبهارمغانمیآورمبرایهمیشهباقی

خواهدماندوعدالتمنهرگزازبیننخواهدرفت.
7»ایكسانیكهاحكاممرادوستمیداریدوخوبراازبدتشخیصمیدهید،
بهمنگوشكنید.ازسرزنشوتهمتمردمنترسید؛8زیرابید،آنهارامانند
لباسازبینخواهدبردوكرم،ایشانراهمچونپشمخواهدخورد.اماعدالت
منهرگزازبیننخواهدرفتوكارنجاتبخشمننسلاندرنسلباقیخواهد

ماند.«
9ایخداوندبرخیزوباقدرتتمارانجاتدههمانگونهكهدرگذشتهمارا
نجاتدادی.توهمانخداییهستیكهاژدهایرودنیل،یعنیمصررانابود
كردی.10تودریاراخشکساختیوراهیازمیانآنبازكردیتاقومی
كهآزادساختهبودیازآنعبوركنند.11ایخداوندبگذاركسانیكهآزاد
كردهایسرودخوانانوشادیكنانبهاورشلیمبازگردند.بگذارغمواندوه

آنانپایانیابدوخوشیوشادمانیجاودانینصیبشانشود.
12خداوندمیفرماید:»منهستمكهبهشماتسلیمیدهموشماراشادمیسازم؛

پسچراازانسانفانیمیترسیدانسانیكهمانندگیاه،خشکشده،ازبین
میرود؟13آیامراكهآفرینندةشماهستموزمینرابنیادنهادموآسمانهارا
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میکردند  خدمت خدا به که را کسانی اشعیا  51:7
تشویقکردکهخوبراازبدتشخیصدهندوازاحکام
امیدوارکردکه را آنها اوهمچنین پیرویکنند. خدا
وقتیباکسانیروبرومیشوندکهبهخاطرایمانشانآنها
مأیوس میزنند، تهمت آنها به و میکنند سرزنش را
نشوند.وقتیمردممارابهخاطرایمانمانمسخرهمیکنند
سرانجام حقیقت و است ما با خدا زیرا بترسیم، نباید
به را ایمانتانشما بهخاطر اگرمردم چیرهخواهدشد.
تمسخربگیرندیاازشمامتنفرشوند،بهیادداشتهباشید
کهایشانبرضدشخصشمانیستند،بلکهبرضدخدا
هستند.خدابهحسابآنهارسیدگیخواهدکرد؛توجه
شمابایدمعطوفباشدبهمحبتکردنبهخداواطاعت

ازاو.

بزرگ معجزات اسرائیل قوم ایجاد برای خدا  51:10
بسیاریانجامدادکهشایدهیچیکمهیجترازبازکردن
خدایی همان ما خدای .)14 )خروج نبود سرخ دریای
استکهراهیازمیاندریاایجادکرد.روشهایماشاید

تغییرکند،امامحبتوتوجهاوبهماتغییرنمیکند.
خدا از اما میترسید، آشور از اورشلیم  51:16-12
نمیترسید.اورشلیمبهدلیلصدمهایکهآشورمیخواست
باید نیز را این اما میترسید، آنها از واردسازد برآن
میدانستکهقدرتخدابهمراتببیشترازقدرتآشور
اماخدا داشت، مردمعالقه اسیرکردن به است.آشور
بهآزادکردنآنها.ترسوعشقآنهاجابجاشدهبود.
اورشلیممیبایستازقدرتخدامیترسیدوبهرحمتو

فیضاوعشقمیورزید.



برآنگسترانیدم،فراموشكردهاید؟چرادایمازظلموستمانسانهامیترسید
وتمامروزازخشمآنانمیهراسید؟14شمااسیران،بزودیآزادخواهیدشد.
دیگردرسیاهچالهاگرسنهنخواهیدماندونخواهیدمرد.15منخداوند،خدای
شماهستمهمانخداوندقادرمتعالكهازمیانامواجخروشاندریا،راهی
خشکبرایشماپدیدآورد!16منكهزمینرابنیادنهادموآسمانهارابرقرار
ساختم،بهاسرائیلمیگویم:»شماقوممنهستید.مناحكامخودرابهشما

دادهاموبادستخودشماراحفظمیكنم.«
17برخیزایاورشلیم،برخیز!بهاندازةكافیازكاسةغضبخداوندنوشیدهای.
باقی ازساكنانت 18كسی تهسركشیدهایوسرگیجهگرفتهای. تا را آن
نماندهتادستترابگیردوتوراراهنماییكند.19بالیمضاعفبرتوعارض
شدهاست؛سرزمینتخرابشدهومردمانتازقحطیوشمشیربههالكت
رسیدهاند.دیگركسیباقینماندهتاتورادلداریوتسلیدهد.20مردمتو
مانندآهوانیهستندكهدردامصیادگیركردهباشند؛آنهادركوچههایت
افتادهاندوقدرتندارندازجابرخیزند،زیراخداوندغضبخودرابرآنها
نه اما هستید، گیج و مست كه مصیبتزدگان ای 21اما است. كرده نازل
ازشراب،اكنونگوشدهید.22خداوند،خدایتانكهمدافعشماستچنین
میگوید:»منكاسةغضبخودراكهباعثسرگیجةشماشدهازدستشما
میگیرموشمادیگرمجبورنخواهیدشدازآنبنوشید.23كاسةغضبخود
رابدستكسانیخواهمدادكهبرشماظلممیكنندوشماراوامیدارنددر

كوچههادرازبكشیدتاشمارامانندخاکزمینلگدمالكنند.«

خداقومشرابهوطنشانبازخواهدگرداند

برخیزایاورشلیم،برخیزوباردیگرخودراقویساز!ایشهر52
تو وارد گناهكاران دیگر زیرا بپوش، را زیبایت لباس مقدس،
اورشلیم، اسیرشدگان ای بلندشو! ازمیانخاک اورشلیم، نخواهندشد.2ای
بندهایاسارتراازگردنخودبازكنید!3زیراخداوندمیفرماید:»مفت
اسیرشدهایدومفتنیزآزادخواهیدشد.4درگذشتهبامیلخودبهمصر
رفتیدتادرآنجازندگیكنید،امابعدآشورشمارااسیركرد؛5واینکدر
بابلبیجهتبرشماظلممیكنند.آنهاشمارااسیركردهاندوازشادیفریاد
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51:52-17:10اورشلیمشهرمقدسخدابود،شهری 
کهمعبدخدادرآنقرارداشت.امامردمیهودابهجای
آزادی، بهجای و کردند، تجربه را بدبختی سعادت،
عذاب و رنج گناهانشان، بهخاطر مردم را. نابودی

احیاکند را اورشلیم دادکه اماخداوعده میکشیدند.
نتوانند گناهکاران که سازد مبدل شهری به را آن و
در را کنترل او میکند. سلطنت خدا شوند. آن وارد

دستدارد.



برمیآورندوهرروزناممرابیحرمتمیسازند.6اماروزیخواهدآمدكه
شما،ایقوممن،بهقدرتیكهدرناممناستپیخواهیدبردوخواهیدفهمید

كهاینمنهستم،بلیمنهستم،كهباشماسخنمیگویم.«
7چهزیباستپاهایپیکخوشخبریكهازكوهستانمیآیدوخبرصلح

ونجاترامیآوردوبهاسرائیلمیگوید:»خدایتوسلطنتمیكند!«8دیده
بانانازشادیباصدایبلندسرودمیخوانند،زیراباچشمانخودمیبینندكه
خداونددوبارهبهاورشلیمبازمیگردد.9ایخرابههایاورشلیمباصدایبلند
آوازشادمانیسردهید،زیراخداونداورشلیمراآزادخواهدساختوقومخود
راتسلیخواهدداد.10خداونددربرابرچشمانتمامقومها،قدرتمقدسخود

رابكارخواهدبردوقومخودرانجاتخواهددادتاهمهآنراببینند.
11اینکخودراازقیداسارتآزادسازیدوبابلوتماممظاهرآنراپشت
سربگذارید،زیراآنهاناپاکهستند.شماقوممقدسخداوندهستید.ایهمة
شماكهظروفخانةخداوندراحملمیكنیدوبهوطنبازمیگردید،خود
راپاکسازید!12اینباردیگرباعجلهازسرزمیناسارتتاننخواهیدرفتو
الزمنخواهدبودكهبگریزید،زیراخداوندپیشاپیششماخواهدرفتوخود

خدایاسرائیل،حافظشماخواهدبود.

خدمتگزارخداخوارخواهدشد
13خداوندمیفرماید:»خدمتگزارمندركارخودكامیابوبسیارسرافراز

خواهدشد.14بسیاریازمردمبادیدناومتحیرمیشوند،زیراصورتاوبقدری
عوضشدهكهدیگرشكلانسانندارد.15اوخونخودرابرقومهایبسیار
خواهدپاشیدوآنهاراازگناهپاکخواهدساخت.پادشاهانجهاندرحضور
اودهانخودراخواهندبست،زیراچیزهاییراخواهنددیدكهكسیبرای
آنهاتعریفنكردهوچیزهاییراخواهندفهمیدكهازكسینشنیدهبودند.«

اماچهكمهستندكسانیكهاینحقیقتراباورمیكنند!چهكماند53
كسـانیكهخداونداینحقیقترابهآنـانآشكارساختهاست!
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52:12مردمباعجلهوترسازسرزمیناسارتشانخارج 
نشدندزیراکوروش،برگزیدهخدا)1:45(،فرمانیصادرکرد
مبنیبراینکهتبعیدیهاییهودیمیتواننددرامنوامانبه
اورشلیمبازگردند)عزرا1:1-4(.آنهاازرضایتوحمایت

پادشاهبرخورداربودند.خداازآنهاحفاظتمیکرد.
52:13دراینجامنظورازخدمتگزارخداوند،همانمسیح
موعود،خداوندعیسیاست.اوبهواسطهقربانیشدنشکه

درفصل53شرحآنآمده،بسیارسرافرازشد.

»صورتش مسیح، یعنی خدمتگزار این  52:14و15
بقدریعوضخواهدشدکهدیگرشکلانسانندارد«!او
بهواسطهرنجودردیکهخواهدکشید،ملتهاراپاک

خواهدساخت)1پطرس2:1(.
53:1بباینفصلازمسیحموعود،یعنیعیسیسخن
میگوید،همانکسیکهبهخاطرگناهاِنهمهمردمرنج
خواهدکشید.چنینپیشگوییایحیرتانگیزاست!چه
شد خواهد آن بر خدا که کند باور میتوانست کسی



2درنظرخدااوماننددرختسبزیبودكهدرزمینخشکوشورهزارروئیده
وریشهدواندهباشد؛امادرنظرمااوزیباییوجلوهاینداشتكهمشتاقش

باشیم.
3مااوراخوارشمردیموردكردیم،امااودردوغمراتحملكرد.همةما
ازاوروبرگردانیدیم.اوخوارشدوماهیچاهمیتندادیم.4ایندردهایما
بودكهاوبهجانگرفتهبود،اینرنجهایمابودكهاوبرخودحملمیكرد؛
اماماگمانكردیمایندردورنجمجازاتیاستكهخدابراوفرستادهاست.
5برایگناهانمابودكهاومجروحشدوبرایشرارتمابودكهاورازدند.
اوتنبیهشدتاماسالمتیكاملداشتهباشیم.اززخمهایاوماشفایافتیم.6ما
همچونگوسفندانیكهآوارهشدهباشند،گمراهشدهبودیم؛راهخداراترک
كردهبهراههایخودرفتهبودیم.باوجوداین،خداوندتقصیرهاوگناهانهمة

مارابهحساباوگذاشت!
7بااوبابیرحمیرفتاركردند،امااوتحملكردوزبانبهشكایتنگشود.او
رامانندبرهبهكشتارگاهبردند؛واوهمچونگوسفندیكهنزدپشمبرندهاش
بیزباناست،خاموشایستادوسخنینگفت.8بهناحقاورابهمرگمحكوم
كرده،كشتندومردمنفهمیدندكهاوبرایگناهانآنهابودكهكشتهمیشد
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کهدنیارانهبهوسیلهپادشاهیباعظمتوشکوه،بلکه 
ازطریقخدمتگزاریافتادهورنجبرنجاتبخشد؟این
انسانیوروشهای مقابلغروروتکبر نقطه اندیشهدر
میکند عمل طرقی به اغلب خدا اما دارد. قرار دنیوی
کهماانتظارشرانداریم.قوتمسیحموعوددرفروتنی،

رنجدیدگی،ورحمتاودیدهمیشود.
نبودکهجذاب اینخدمتگزار چیزیدرچهره 53:2
نجاتو نبود، باآنکهعیسیدرظاهرجذاب اما باشد.
شفارابهارمغانآورد.آیابیشترجذبظاهرمیشویدیا

خصوصیاتدرونی؟
53:3اطرافیاناینمرِدغمواندوهها،اوراردکردند،و
امروزنیزاوراردمیکنند.برخیبامقابلهکردنبااو،او
راردمیکنند.برخیدیگربهاووعطیهبزرِگبخشش
اوبیاعتناهستند.آیاشمااوراردمیکنید،یانسبتبهاو

بیاعتنایید،یااورامیپذیرید؟
53:4و5چگونهفردیدرروزگارعهدعتیقمیتوانست
ایناندیشهرادرککندکهمسیحموعودبهخاطرگناهان
گناه را ما گناهان عماًل اینـکه یعنی مرد، خواهـد ما
خودشبداند؟قربانیحیواناتتداعیکنندههمیناندیشه
درذهنبود؛اماکشتنبرهیکچیزاست،وخدمتگزار
متفاوتی کاماًل چیز کردن تصور بره را خدا برگزیده
است.اماخداداشتپردهزمانراکنارمیزدتابگذارد

مردِمزماناشعیا،ازپیشمسیحموعوِدآیندهوبخشایشی
راببینندکهازاوبهثمرخواهدرسیدودراختیارهمه

انسانهاقرارخواهدگرفت.
از آنها شدن دور و اسرائیل گمراهی از اشعیا  53:6
خداسخنمیگویدوآنهارابهگوسفنداِنآوارهتشبیه
میکند.اماخدامسیحموعودراخواهدفرستادتاآنهارا
بهگلهبازگرداند.مااینامکانراداریمکهبارجوعبه
برای و آمده که را موعود مسیح هویت کتابمقدس،
گناهاِنمامردهاست،بشناسیم.امااگرمامیتوانیمهمه
کارهاییراکهعیسیکرد،ببینیموبازاوراردکنیم،از
اسرائیلیهایآنزمانکهنتوانستندآنچهراکهمادیدیم،
بهعیسی را آیازندگیخود ببینند،گناهکارترهستیم.
یا 11:10-16(؟ )یوحنا سپردهاید نیکو« »شبان مسیح،

هنوزمانندگوسفندیآوارههستید؟
53:7-12درعهدعتیق،مردمحیواناترابرایگناهان
اینجا،خدمتگزاربیگناِهخداوند قربانیمیکردند. خود
خودرافدایگناهانماکرد.اوآنبرهایاست)7:53(
؛ 29:1 )یوحنا شد فدا مردم همه گناهان برای که
مکاشفه6:5-14(.مسیحموعودبهخاطرمارنجکشیدو
گناهانمارابرخودگرفتتامارامقبولخداسازد.ما
بهچنینعشقیچهمیتوانیمبگوییم؟چهواکنشینسبت

بهاونشانخواهیمداد؟



بلی،اوبجایمردممجازاتشد.9هنگامیكهخواستنداوراهمراهخطاكاران
دفنكنند،اورادرقبرمردیثروتمندگذاشتند؛اماهیچخطاییازاوسرنزده

بودوهیچحرفنادرستیازدهانشبیروننیامدهبود.
10خداوندمیفرماید:»اینخواستمنبودكهاورنجبكشدوبمیرد.اوجانش

راقربانیكردتاآمرزشگناهانبهارمغانآورد،بنابراینصاحبفرزندان
بیشمارخواهدشد.اوزندگیراازسرخواهدگرفتوارادةمنبدستاواجرا
خواهدشد.11هنگامیكهببیندعذابیكهكشیدهچهثمریبهبارآورده،راضی
وخشنودخواهدشد.خدمتگزارعادلمنبارگناهانبسیاریازمردمرابه
دوشخواهدگرفتومنبخاطراوآنهاراخواهمبخشید.12بهاومقامیبزرگ
وقدرتیعظیمخواهمداد،زیرااوخودرافداكرد،ازخطاكارانمحسوبشد،

بارگناهانبسیاریرابردوشگرفتوبرایخطاكارانشفاعتكرد.«

اسرائیلازنوبناخواهدشد

ایاورشلیم،ایزنبیاوالد،شادباشوسرودبخوان،زیرافرزندان54
راترک او فرزندانزنیخواهندشدكهشوهرش از زیادتر تو
نگفتهباشد!2خیمهایراكهدرآنزندگیمیكنیوسیعتركنوپردههای
آنراپهنترساز،طنابهایشرادرازكنومیخهایشرامحكمساز؛3زیرا
بزودیجمعیتتوزیادخواهدشد.فرزندانتنزدتوبازخواهندگشتو
اینسرزمینراكهبدستبیگانگانافتاده،تصاحبخواهندكردوشهرهای

ویرانرادوبارهآبادخواهندساخت.
4نترسونگراننباش،زیرادیگررسواوخوارنخواهیشد.خیانتیراكه
درجوانیتمرتكبشدهایبهیادنخواهیآوردوتنهاییزمانبیوگیاترا
فراموشخواهیكرد؛5زیراآفرینندةتوكهنامشخداوندقادرمتعالاست،
شوهرتوخواهدبود.خدایمقدساسرائیلكهخدایتمامجهاناست،نجات
دهندةتوخواهدبود.6ایاسرائیل،تومانندزنجوانرنجدیدهایهستیكه

53:9
متی60-57:27

1پطر22:2

53:10
مز30:22
یو29:1

53:11
یو18-14:10
روم18:5و19

53:12
متی38:26و42،39

لو37:22
2قرن21:5
فیل11-9:2

54:1
اش4:62
غال27:4

54:3
پیدا14:28
اش1:14و2

54:5
هو19:2

54:6
اش4:62

1742 اشعیا54،53

خواهد  دوش به را مردم از بسیاری »گناهان  53:11
گرفت«؛اینآیهازخانوادهبزرگیازایماندارانسخن
میگویدکهنهبااعمالخود،بلکهباکاربزرگمسیح
موعودرویصلیبجزواین»بسیار«شدهاند.آنهاعادل
شمردهمیشوندچونقبولکردهاندکهمسیح،»آنعادل«،
نجاتدهندهوخداوندآنهااست)ر.ش.بهرومیان18:5؛
2قرنتیان21:5(.رختزندگیگناهآلودازآنهادرآمده،

رختنیکوییمسیحبهآنهاپوشاندهخواهدشد.
ننگ بزرگترین بودن بیاوالد روزگار، آن در  54:1
حیات، ادامه برای خانوادهها میآمد. بهشمار زن برای

بهخصوصوقتیکهوالدینسالخوردهمیشدند،بهفرزندان
خودمتکیبودند.اسرائیلبیثمربود،مانندزنبیاوالد،
اماخدااینامکانرابهاودادکهفرزنداِنبسیاریداشته

باشدوعزایاورابهشادیمبدلکرد.
54:6-8خدامیفرمایدکهاسرائیلرابرایمدتیترک
کردهاست،ازاینرومانندزنجوانیاستکهشوهرش
اوراترکگفتهباشد.اماهنوزاواسرائیلراازآنخود
میداند.خداییکهمابهاوخدمتمیکنیممقدساست،
ونمیتواندگناهراتحملکند.وقتیاسرائیلآشکاراگناه
کرد،خدادرغضبخودبرآنشدکهاوراتنبیهکند.اما



شوهرشاوراترکگفتهباشد.اماخداوندتورادوبارهنزدخودمیخواند
ومیگوید:7»برایاندکمدتیتوراترکگفتم،امااینکبامحبتیعمیق
تورانزدخودبرمیگردانم.«8خداوندكهحامیتوستمیفرماید:»درلحظة
را تو بامحبتجاودانی اینک اما برگردانیدم، تو از را غضب،رویخود

دوستخواهمداشت.
9»همانگونهكهدرزماننوحقسمخوردمكهدیگرنگذارمطوفانجهانرافرا
گیرد،اكنوننیزقسممیخورمكهباردیگربرتوخشمگیننشوموتوراتنبیه
نكنم.10هرچندكوههاجابجاشوندوتپههانابودگردند،امامحبتمننسبت
بهتوهرگزازبیننخواهدرفتوپیمانسالمتیایكهباتوبستهامهیچوقت

شكستهنخواهدشد.«خداوندكهتورادوستدارداینرامیگوید.
بازسازی را تو من نیافتهای، تسلی كه من رنجور و داغدیده شهر 11»ای
خواهمكرد؛توراباسنگهایقیمتیبنیادخواهمنهاد.12برجهایترابالعل
بناخواهمكرد.13همة باگوهرهایدرخشان را ودروازههاودیوارهایت
ساكنانتازمنتعلیمخواهندگرفتوسالمتیوكامیابیروزافزونینصیب
ایشانخواهدشد.14عدلوانصافدرتوحكمفرماخواهدشدوتوازظلمو
آزاردیگراندرامانخواهیماند.درصلحوآرامشبسرخواهیبردودیگر
نخواهیترسید.15اگرقومیبرتوهجومآورند،اینامربااجازةمننخواهد

بود.پسآنانیكهباتوبجنگند،ازپایدرخواهندآمد.
16»آهنگرراكهآتشكورهرامیدمدواسلحهمیسازد،منآفریدهام.سرباز
بوجودآوردهام؛17ومن اسلحهبدستمیگیردومیجنگد،من نیزكه را
میگویمهراسلحهایكهبرضدتوساختهشودكاریازپیشنخواهدبردو
توبرتماممدعیانتغالبخواهیشد.منخدمتگزارانمراحمایتمیكنمو

بهآنانپیروزیمیبخشم.«ایناستآنچهخداوندمیفرماید.

برکتبرایکسانیکهطالباوهستند

خداوندمیفرماید:»ایهمةتشنگان،نزدآبهابیایید؛ایهمةشما55
كهپولندارید،بیاییدنانبخریدوبخورید!بیاییدشیروشرابرا
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اگرمابهگناهانخوداعترافوازآنهاتوبهکنیم،خدا 
مارامیبخشد.آیاتابهحالازکسیکهدوستشدارید
جداماندهایدوسپسوقتیاوبازمیگرددطعمشادیرا
گردید، باز خدا بهسوی و کنید توبه وقتی چشیدهاید؟

میتوانیدازهمانشادیبرخوردارشوید.
54:9و10خدابهنوحوعدهایدادکههرگزآنرازیرپا
نگذاشت)پیدایش8:9-17(.بههمینشکل،خدابهاسرائیل
وعدهدادکهزمانیخواهدآمدکهازمالمتکردناو

دستخواهدکشید،سالمتیاشرابهاوبازخواهدگرداند،
وشخصًابهفرزنداناسرائیلتعلیمخواهدداد.

55:1-6خوراکهزینهدربردارد،فقطمدتکوتاهی
اما رفعمیکند. را نیازهایجسمانی تنها و است، باقی
خداخوراکرایگانیبهمامیدهدکهروحماراتغذیه
میکند.چگونهمیتوانآنرابهدستآورد؟باآمدنبه
نزدخدا)1:55(،گوشدادنبهاو)3:55(،وطلبیدنو
فراخواندناو)6:55(.نجاتخدابهرایگاندادهمیشود،



بدونپولبخریدوبنوشید!2چراپولخودراخرجچیزیمیكنیدكهخوردنی
نیست؟چرادسترنجخودراصرفچیزیمیكنیدكهسیرتاننمیكند؟به
منگوشدهیدوازمناطاعتكنیدتابهترینخوراکرابخوریدوازآن

لذتببرید.
3»ایقوممن،باگوشهایبازوشنوانزدمنبیاییدتازندهبمانید.منباشما
عهدیجاودانیمیبندموبركاتیراكهبهداودپادشاهوعدهدادهامبهشما
میدهم.4همانگونهكهاوسرزمینهاراتسخیركردوقدرتمراظاهرساخت،
5شمانیزقومهایبیگانهرافراخواهیدخواندوآنهاآمده،مطیعشماخواهند
شد.منكهخداوند،خدایمقدساسرائیلهستماینكاررابرایخودمخواهم

كردوبهشماعزتوافتخارخواهمبخشید.«
6خداوندرامادامیكهیافتمیشودبطلبید،ومادامیكهنزدیکاستاو

بكشید دست خود فاسد فكرهای و كارها از گناهكاران، 7ای بخوانید. را
وبسویخداوندبازگشتكنید،زیرااوبسیاربخشندهاستوبرشمارحم

خواهدكرد.
هم من راههای و نیست، شما فكرهای من »فكرهای میفرماید: 8خداوند

راههایشمانیست.9بههماناندازهكهآسمانبلندتراززمیناست،راههای
مننیزازراههایشماوفكرهایمنازفكرهایشمابلندتروبرتراست.

10»كالممنمانندبرفوباراناست.همانگونهكهبرفوبارانازآسمان
میبارندوزمینراسیرابوبارورمیسازندوبهكشاورزبذروبهگرسنهنان
میبخشند،11كالممننیزهنگامیكهازدهانمبیرونمیآیدبیثمرنمیماند،

بلكهمقصودمراعملیمیسازدوآنچهراارادهكردهامانجاممیدهد.
12»ایقوممن،شماباشادیازبابلبیرونخواهیدآمدوباآرامشآنجارا
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امابرایتغذیهروحخود،بایدبااشتیاقآنرابپذیریم. 
همانطورکهبدونناِنروزانهقطعًاازگرسنگیخواهیم
مرد،بدوناینخوراکنیزازنظرروحانیخواهیممرد.

بود مبتنی بست، پادشاه داود با عهدیکهخدا 55:3
از بهدور اسرائیلیها برای دائمی سرزمینی اعطای بر
خطراقوامبتپرستوجنگ)2سموئیل10:7و11(.اما
از زیرا نیاورد، بهجا عهد این در را خود سهم اسرائیل
خدانااطاعتیکردوبهبتپرستیدستزد.حتیبااین
وصف،بازهمخداحاضربودعهدخودراتجدیدکند.او

خدایبخشندهایاست!
55:6اشعیابهمامیگویدکهمادامیکهخداوندنزدیک
است،اورابخوانیم.خداقصدنداردازمادورشود،اما
مااغلبازاودورمیشویمیامانعیبینخودواوایجاد

میکنیم.منتظرنشویدکههروقتازخدادورماندید،
اورابطلبید،زیراممکناستبازگشتبهسویاوبسیار
دشوارباشد.شایدعمرتانکفافندهدیاشایدهمقبلاز
آنکهتصمیمبگیریداورابطلبید،اوبرایداوریجهان
بیاید.اکنونکهفرصتهست،اینکارراانجامدهید،

پیشازآنکهخیلیدیرشود.
میکردند عمل احمقانه چنان اسرائیل مردم  55:8و9
کهگوییافکارآنهاافکارخدااست.دانشوحکمت
خداقابلمقایسهبادانشوحکمتانسانیاست.بسیار
قالب در را کنیمخدا اگرسعی احمقانهعملکردهایم
خودمانبگنجانیم،یعنیافکارواهدافاوراباافکارو
اهدافخودمنطبقسازیم.بهجایاینکار،بایدبکوشیم

تاخودراباافکاراوهماهنگسازیم.



ترکخواهیدگفت.كوههاوتپههایاطرافشماباشادیسرودخواهند
خواندودرختهایصحرابرایشمادستخواهندزد!13بجایخاروخس،
معجزه، این رویید. خواهند وآس خوشبوییچونصنوبر و سبز درختان

یادبودیجاودانیخواهدبودازآنچهمنانجامدادهام.«

برکتبرایغیریهودیان

خداوندبهقومخودچنینمیگوید:»باانصافرفتاركنیدوآنچه56
راكهراستودرستاستانجامدهید،زیرابزودیمیآیمتاشما
راآزادسازم.2منكسانیراكهحرمتروز»َسَبت«رانگاهمیدارندواز

انجامدادنهركاربدیدوریمیكنند،بركتخواهمداد.«
3قومهایغیریهودنیزوقتیخداوندرابپذیرند،ازبركتاوبرخوردارخواهند
شد.پسایشاننگویند:»خداوندماراازقومخودنمیداند.«همچنینمردانی
كهنمیتوانندصاحبفرزندشوندگماننكنندكهازقومخداجداهستند؛
4زیراخداونددربارةآنهامیگوید:»اگرایشانحرمتروزسبترانگهدارند
وآنچهراكهموردپسندمناستبجاآورندوبهعهدمنوفاداربمانند،
5آنگاهنامایشاندرخانةمنودرمیانقوممنتاابدبهیادگارخواهدماندو

نامیپرافتخارترازنامكسانیخواهدبودكهصاحبفرزندهستند.«
6همچنینخداونددرموردقومهایغیریهودكهبهقوماوملحقمیشوندو
اومیشوند،چنین اورادوستداشته،خدمتگزار اوراخدمتمیكنند،و
میگوید:»اگرحرمتروزسبترانگاهدارندوبهعهدمنوفاداربمانند،
7ایشانرانیزبهكوهمقدسخودخواهمآوردودرخانةعبادتمایشانراشاد
خواهمساختوقربانیهاوهدایایایشانراقبولخواهمكرد.خانةمن»خانة

عبادتهمةقومها«نامیدهخواهدشد.«
8خداوندكهبنیاسرائیلراازتبعیدبهوطنبازمیگرداند،میفرماید:»عالوه

خواهم اسرائیل به كرده، جمع نیز را دیگر قومهای اسرائیل، خود قوم بر
آورد.«
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درروزسّبت  دادکه دستور قومخود به خدا 56:2
استراحتکنندواوراعبادتنمایند)خروج8:20و9(.
اما اوخدمتکنیم، به مامیخواهدکههرروز از او
به دهیم اختصاص را روز یک که میخواهد ما از
روِز این اسرائیلیها، برای او. بر تمرکز و استراحت
خاْصسّبت)شنبه(بود.معدودیازمسیحیانشنبهرابه
یکشنبه روز مسیحیان بیشتر اما میدهند، اختصاص او
عبادت و استراحت روز میدانند، خداوند« »روز را

خدا.

56:3اسرائیلبهوضوحاینپیغاماساسیرااعالممیکند
کهبرکاتخدابرایهمهمردماست،حتیغیریهودیان
وافرادمقطوعالنسلکهاغلبدراسرائیلحتیشهروند
هممحسوبنمیشدند.هرنژادومقاماجتماعیوکارو
برای اندازه برکاتخداهمان دارید، مالیکه موقعیت

شمااستکهبرایهرکسدیگری.
میراند، بیرون معبد از را صرافان وقتی عیسی  56:7
ازاینآیهنقلقولکرد)مرقس17:11(.نگاهکنیدبه

توضیحاتمربوطبهمرقس17-15:11.



9خداوندبهقومهایبیگانهدستورمیدهدكهمانندحیواناتدرندهبهقوماو

حملهكنندوآنانرابدرند.10اومیگوید:»رهبراناسرائیلكهمیبایست
قوممراازخطرآگاهسازند،خودكورهستندوشعورندارند.مانندسگهای
گلهایهستندكههنگامخطرپارسنمیكنند؛فقطدوستدارنددرازبكشند
وبخوابند.11سگهایحریصیهستندكههرگزسیرنمیشوند.اینرهبران
قوم،فهموشعورندارند.هرچهدلشانمیخواهدمیكنندوفقطدنبالسود
خودهستند.12آنهامیگویند:»بیاییدشراببیاوریموبنوشیمومستشویم.

زندگیهمیناست.فرداروزبهتریخواهیمداشت!«

خداشناسانازآرامشبرخوردارخواهندشدو
استراحتخواهندیافت

انسانهایخوب،دیدهازجهانفرومیبندندواشخاصخداشناس57
پیشازوقتمیمیرندوكسینیستكهدراینبارهفكركند
است راه در كه مصیبتی از تا میمیرند ایشان بفهمد. را امر این دلیل و
نجاتیابند.2هنگامیكهخداشناسانمیمیرند،ازآرامشبرخوردارمیشوند

واستراحتمییابند.
3واماشماایبدكاران،جلوبیایید!ایاوالدجادوگرانوزناكاران،نزدیک
بیایید!4و5شماچهكسیرامسخرهمیكنید؟بهچهكسیدهنكجیمیكنید؟
ایآدمهایگناهكارودروغگو،شماهماناشخاصیهستیدكهزیرسایة
درختهازنامیكنیدودردرههاوزیرشكافصخرههایبلندفرزندانخودرا
برایبتهاقربانیمیكنید.6سنگهایصافراازمیاندرههابرمیداریدوآنها
راچونخدامیپرستیدوهدایایگوناگونبهآنهاتقدیممیكنید.آیافكر
میكنیداینرفتارتانخداراخشنودمیكند؟7بهكوههایبلندمیرویدتادر
آنجازناكنیدوبرایبتهایتانقربانیكنید.8شمابتهایتانراپشتدرهای
بستهقرارمیدهیدوآنهارامیپرستید.اینعملشمازناكاریاست،زیرا
بجایاینكهخدارادوستداشتهباشیدوعبادتكنید،بهبتهاعشقمیورزید
وآنهارامیپرستید.9باعطروروغنبهحضوربت»مولک«میرویدتا
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بهرویخطرات  اسرائیلچشمشان رهبران  56:11-9
فقط و بودند بیاعتنا مردم نیازهای به آنها بود. بسته
امتیازاِت میکردند. فکر خود آز و حرص ارضای به
را خود رهبْر که شود سبب میتواند یا رهبری خاص
فدایخیریتمردمسازدیامردمرافدایطمعخود.اگر
درمقامرهبریهستید،ازآنبرایخیریتمردمخود

استفادهکنید.

57:7و8ازدواجرابطهمنحصربهفردیاستکهدرآن
مردوزنیکیمیشوند.زناایناتحادزیبارامیشکند.
وقتیمردمازخدارویبرگرداندندوعشقخودرانثاربتها
کردند،خداگفتکهزنامیکنندوتعهدمنحصربهفرد
خودرابااوزیرپامیگذارند.مردمچطورمیتوانستندعشق
خودرانثارچوبوسنگبیارزشکنند،ونهنثارخدایی
کهآنهارابهوجودآوردهواینقدرآنهارادوستمیدارد؟



آنهاراتقدیمشكنید.بهسفرهایدورودرازمیروید،حتیبهجهنمهم
10آنقدر ببندید. دل آنها به و بیابید تازهای خدایان شاید تا میگذارید، پا
میگردیدتاخستهودرماندهمیشوید،ولیدستازجستجوبرنمیدارید.به

خودقوتقلبمیدهیدوپیشمیروید.
11خداوندمیفرماید:»اینبتهاچههستندكهازآنهامیترسیدوبهمنخیانت

میكنید؟چرامرادیگربهیادنمیآورید؟آیاعلتاینكهازمننمیترسید
نیستكهسكوتكردهاموچیزینگفتهام؟12شمافكرمیكنیدكار این
درستیانجاممیدهید،ولیوقتیمنكارهایزشتشمارابرمالسازم،آنگاه
بتهایشمانیزقادرنخواهندبودشمارایاریدهند.13ازدستاینبتهاییكه
برایخودجمعكردهایدكاریساختهنیستوآنهابهفریادشمانخواهند
رسید؛آنهابقدریضعیفندكهیکوزشبادمیتواندآنهاراازجابركندوبا
خودببرد.امابدانیدكسانیكهبهمنتوكلدارندمالکزمینووارثكوه

مقدسمنخواهندشد.«
14خداوندمیگوید:»قوممنبسویمنبازمیگردند!پسراهراآمادهسازید

وسنگهاوموانعراازسرراهبردارید.«
15خدایمتعالومقدسكهتاابدزندهاست،چنینمیگوید:»مندرمكانهای

بلندومقدسساكنمونیزدروجودكسیكهروحیمتواضعوتوبهكاردارد،
تادلاورازندهسازمونیرویتازهبهاوبخشم.16منتاابدشمارامحكوم
نخواهمكردوبرشماخشمگیننخواهمماند،زیرااگرچنینكنمتمامجانهایی
كهآفریدهامازبینخواهندرفت.17منبهعلتطمعكاریشماغضبناکشدم
وتنبیهتانكردموشماراترکگفتم.اماشماراهخودراادامهدادیدوازآن
دستنكشیدید.18كارهایشمارامیبینم،اماباوجوداینشماراشفاخواهم
داد.شماراهدایتخواهمكردوتسلیخواهمداد.بهشماكمکخواهمكرد
تابرایگناهانتانماتمبگیریدوبهآنهااعترافكنید.19همةمردمازسالمتی
برخوردارخواهندشدچهآنانیكهدورندوچهآنانیكهنزدیكند؛زیرامن
ایشانراشفاخواهمبخشید.20امابدكارانماننددریایمتالطمیهستندكه
هرگزآرامنمیگیرد،بلكههمیشهگلولجنباالمیآورد.21برایبدكاران

سالمتیوآرامشوجودندارد.«ایناستآنچهخداوندمیفرماید.
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57:12اشعیابهاینمردمهشداردادکهعدالتواعمالنیک 
آنهابهسانبتهایضعیفوبیارزششان،ایشانرانجات
رستگار نمیتوانیم نیک اعماِل ازطریق ما داد. نخواهد
شویم،زیراحتیبهتریناعمالماآنقدرخوبنیستکه
خدا هدیه رستگاری و نجات کند. خنثی را ما گناهان

است.

57:15-21آیات1تا14ازغروروشهوتسخنمیگوید؛
آیات15تا21بیانمیکندکهچطورخداباکسانیکه
فروتنوتوبهکارهستند،رابطهبرقرارمیکند.خدایبزرگ
ومقدسپایینآمدوهمسطحماشدزیرابرایماممکن
نیستکهباالبرویموهمسطحاوشویمتاخودرانجات
دهیم)ر.ش.به2تواریخ18:6؛مزمور17:51؛فیلیپیان2(.



نصیحتدربارهکمکبهنیازمندان

خداوندمیفرماید:»صدایخودراچونشیپوربلندكنوگناهان58
قوممرابهایشاناعالمكن.2آنهاهرروزمراعبادتمیكنندووانمود
میكنندكهمایلنداحكاممرابدانندواوامرمرااجراكنند.میگویندكههرگز

احكامعادالنةمرازیرپانگذاشتهاندوهمیشهازپرستشمنلذتبردهاند.«
چرا نمیبیند؟ خداوند میگیریم روزه وقتی »چرا میگویند: اسرائیل 3قوم

وقتیبهخودریاضتمیدهیماوبهماتوجهنمیكند؟«
خداوندچنینپاسخمیدهد:»دلیلشایناستكهدرایامروزهداریبازدنبال
سودخودهستیدوبركارگرانزیردستخودظلممیكنید.4روزهداریشما
باعثمیشودبایكدیگرباخشونترفتاركنیدوبجنگید.آیافكرمیكنید
ایننوعروزهمقبولمناست؟5هنگامیكهقصدداریدروزهبگیرید،خود
راریاضتمیدهیدوسرتانرامثلنیخممیكنیدورویپالسوخاكستر

درازمیكشیدوگمانمیكنیدبااینكارهامقبولمنخواهیدشد.
6روزهایكهمنمیپسندمایناستكهزنجیرهایظلمراپارهكنیدویوغستم
رابشكنیدومظلومانراآزادكنید؛7خوراكتانراباگرسنگانتقسیمكنید
وفقیرانبیكسرابهخانةخودبیاورید؛اشخاصبرهنهرالباسبپوشانیدو
ازكمکبهبستگانتاندریغنكنید.8اگرچنینكنیدمننیزرحمتخودرا
همچونسپیدهدمبرشماخواهمتاباندوامراضشمارافوریشفاخواهمداد.
حضورپرجاللمنهمیشهباشماخواهدبودوشماراازهرطرفمحافظت
خواهدكرد.9وقتیدعاكنیداجابتخواهمكردوهنگامیكهكمکبطلبید،

بهیاریشماخواهمآمد.
»اگرازظلمكردنبهضعفادستبرداریدوناحقبهكسیتهمتنزنیدو
سخناندروغشایعنكنید؛10ازخوراکخودبهگرسنگانبدهیدوبهكسانی
كهدرتنگناهستندكمکكنید،آنگاهنورشمادرتاریكیخواهددرخشید
وتاریكیاطرافتانمانندروزروشنخواهدشد؛11ومنشماراهمیشههدایت
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مراسم  ورای بود چیزی حقیقی پرستش  58:1بب
مذهبی،رفتنروزانهبهمعبد،وگوشدادنبهقرائتهایی
مفهوم مردم این میآمد. بهعمل کتابمقدس از که
رابطهایزندهوحیاتیباخدارادرکنکردهبودند.اواز
مانمیخواهدکهباگناهاِننابخشودهوبادستهاییآلوده
بهگناهروزهبگیریمیاتظاهربهدینداریکنیم.مهمتراز
پرستشصحیحوتعلیمدرست،نشاندادنمحبتیاصیل

بهفقرا،بیچارگان،وستمدیدگاناست.
58:6-12ماباخدمتبهخدابدونایماننمیتوانیمرستگار

شویم،امااگرایمانماننیزخیریبرایدیگراننداشتهباشد،
ایماندرستینیست.روزهداریازنظرروحانیوجسمانی
میتواندسودمندباشد،امادرنهایتفقطبهکسیکهروزه
میگیرد،نفعمیرساند.خدامیخواهدکهعبادتهایمانه
فقطباعثرشدشخصیماشود،بلکهمحبتونیکوکاری
وعدالتوسخاوتمندینسبتبهدیگرانرانیزپدیدآورد.
خشنودکردنخدافقطایننیستکهازخوراکهاواعمال
حرامبپرهیزیم؛خشنودکردنخداکارهاییاستکهبرای

اوودیگرانانجاممیدهیم.



نموده،باچیزهایخوبسیرتانخواهمكرد.شماراقویوسالمنگاهخواهم
باغیپرباروچشمهایپرآبخواهیدبود.12هموطنانتان داشت.شمامانند
خرابههایقدیمیشهرهایتانرادوبارهبناخواهندكردوشمابهقومیمعروف

خواهیدشدكهحصارهاوشهرهایخودرابازسازیمیكند.«
13خداوندمیفرماید:»اگرروزمقدسسبترانگاهداریدودرآنروزكار

نكنیدوبهخوشگذرانینپردازید،بلكهآنرامحترمومقدسبداریدودرآن
روزمراعبادتكنید،ودرپیهویوهوسخودنرویدوسخنانبیهوده
نگویید،14آنگاهشادیمننصیبشماخواهدشد.منشمارادرتمامجهان
سربلندخواهمكردوبركاتیراكهبهجدتانیعقوبوعدهدادهامنصیبشما

خواهمساخت.منكهخداوندهستماینرامیگویم.«

هشدارعلیهگناه

ایمردمفكرنكنیدكهخداوندضعیفشدهودیگرنمیتواندشمارا59
نجاتدهد.گوشاوسنگیننیست؛اودعاهایشمارامیشنود.2اما
گناهانشماباعثشدهاوباشماقطعرابطهكندودعاهایشماراجوابندهد.
3دستهایشمابهخونآلودهاستوانگشتهایتانبهگناه.لبهایشماسخنان
دروغمیگویدواززبانتانحرفهایزشتشنیدهمیشود.4دردادگاهعدالت
رازیرپامیگذاریدوبادروغهاییكهمیگوییدرأیدادگاهرابهنفعخود
تغییرمیدهید.شماگناهكاروظالمهستید.5و6نقشةشومتانمانندتخمافعی
استكهوقتیشكستهمیشودافعیازآنبیرونمیآیدومردمرابههالكت
میرساند!امابدانیدكهنقشههایتانعملینخواهدشدوهیچفایدهایبهشما
نخواهدرسانید.آنهامانندلباسیهستندكهازتارعنكبوتبافتهشدهباشند.
7بافكرتاندایمنقشههایپلیدطرحمیكنیدوباپاهایتانبدنبالبیگناهان
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دلیل  این به فقط نباید را استراحت روز  58:13و14
این به بلکه است، الهی دستور یک که داشت حرمت
دلیلکهبهنفعمااستوبهاینوسیلهخداگرامیداشته
میشود.نگهداشتنسّبتباعثاحترامبهخداییاستکه
مااست،کسیکهخودشهمدرروزهفتم آفریدگار
استراحتکرد)پیدایش3:2(.روزسّبتخانوادهمارانیز
متحدمیکندوحقتقدمرابهآنهامیدهد.روزاستراحت
ما،ازنظرروحانیوجسمانیماراتروتازهمیسازد،
چونوقتکافیدراختیارمامیگذاردتابتوانیمبرای
پرستشدورهمجمعشویموبدونفشارهایروزانه،به

خدابیندیشیم.
59:1-12گناهباعثرنجشخدایمقدسمامیگردد.از

آنجاکهخدامقدساست،نمیتواندگناهرانادیدهبگیرد،
یاآنراتوجیهکند،یابیاهمیتبینگارد.گناهموجب
جداییانسانازخدامیشود؛بیناووانسانیکهدوستش
این نداردکه تعجبی بهوجودمیآورد.پس دارد،دیوار
فهرستطویلازگناهانوشرارتهاخداراخشمگین
میسازدوسببمیشودکهرویخودرابرگرداند.اگر
کسیبمیردبدونآنکهگناهانشبخشیدهشدهباشد،تاابد
ازخداجداخواهندماند.خدامیخواهدکهانسانابدیترا
درحضورمقدساوسپریکند،امااینمیسرنمیگردد
مگرآنکهنخستگناهانشزدودهشود.آیاشماخشمگین
نمیشدیداگرمیدیدیدکسانیکهدوستشانداریدخودرا
ازشماجدامیکنند،خصوصًااگراینجداییابدیباشد؟



میدویدتاآنهارابكشید.هرجامیرویدخرابیوویرانیبرجایمیگذارید
8وسلبآرامشمیكنید.تمامكارهایشماازرویبیانصافیاست.راههای
نخواهد برخوردار ازآسایش بگذارد قدم شماكجاست،وهركهدرآن

شد.
نجات دشمنانمان ازدست را ما خدا چرا فهمیدیم »االن میگویند: 9مردم
نمیدهدوچراهنگامیكهدرانتظارنوربودیم،تاریكیبهسراغمانآمد!
10ماننداشخاصنابینا،كورمالكورمالراهمیرویمودرروزروشنجایی
دنیایمردگانزندگیمیكنیم! بهزمینمیافتیم؛گوییدر نمیبینیمو را
11همةماهمچونخرسهایگرسنهخرناسمیكشیمومانندفاختههامینالیم.
بهخداوندرویمیآوریمتامارانجاتدهد،امابیفایدهاست؛زیرااواز
ماروگردانشدهاست.12گناهانیكهنسبتبهخداوندمرتكبشدهایمدر

حضوراورویهمانباشتهشدهوعلیهماشهادتمیدهند.
»ایخداوند،میدانیمكهگناهكاریم.13ماتوراترکگفتهوردكردهایمو
ازپیرویتودستبرداشتهایم.ماظالمویاغیهستیم.فكرهایماكجاست
وحرفهایماپرازدروغ.14انصافرازیرپاگذاشتهایم؛عدالتراازخود
فراموشی بوتة به را انداختهایموصداقت دركوچهها را راندهایم؛حقیقت
سپردهایم.15راستیازبینرفتهاست؛وهركهبخواهدازناراستیدوریكند،

موردسرزنشواقعمیشود.«
خداوندتماماینبدیهارادیدهوغمگیناست.16اوتعجبمیكندكهچراكسی
نیستبهدادمظلومانبرسد.پساوخودآمادهمیشودتاایشانرانجاتدهد،
زیرااوخدایعادلیاست.17خداوندعدالترامانندزرهمیپوشدوكالهخود
نجاترابرسرمیگذارد.سراسروجوداوآكندهازحسعدالتخواهیاست؛
اوازظالمانانتقامخواهدكشید.18دشمنانخودرابهسزایاعمالشانخواهد
رسانیدومخالفانخودراحتیاگردرسرزمینهایدوردستنیزباشند،جزا
خواهدداد.19همةمردم،ازشرقتاغرب،ازقدرتاوخواهندترسیدوبهاو

احترامخواهندگذاشت.اومانندسیالبیعظیموطوفانیشدیدخواهدآمد.
اورشلیمظهورخواهد قومخودمیگوید:»نجاتدهندهایدر به 20خداوند
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قوم  مکرر و عمدی سرکشی بهخاطر خدا  59:15
ایشان اسرائیل)فصلهای56تا59(،اعالمداشتکه
دیگرقادرنیستنداقدامیبرایرفعگناهانخودبکنند.
گناه نسازد، پر را ما زندگی دیگر الهی حقایق وقتی
نجات را ما میتواند خدا فقط میگیرد. را آن جای

دهد.
59:16و17خدامیتوانستقومخودراازدستسپاهیان

دشمن)آشوریهاوبابلیها(نجاتدهد.اومیتواندایشان
راازگناهنیزنجاتبخشد.ازآنجاکهاینکاربرایانسان
برای موعود مسیح یعنی خداخودش، است، غیرممکن
ما چه 26:11و27(. )رومیان میشود عمل وارد کمک
یکبارگناهکنیمچههزارانبار،گناهماراازخداجدا
خدا که موقعی تا مییابد ادامه وضع همین و میسازد

گناهانماراببخشد)ر.ش.بهارمیا1:5(.



كردتاكسانیراكهازگناهانشاندستمیكشند،نجاتبخشد.21وامامن
باشمااینعهدرامیبندم:روحمنكهبرشماستوكالممنكهدردهان
شماست،هرگزازشمادورنخواهندشد.ایناستعهدمنباشماوبانسلهای

شماتاابد.«

3ـپادشاهیآینده
وعدهجاللبرایقومخدا

ایاورشلیمبرخیزوبگذارنورتوبدرخشد،زیراجاللخداوندبر60
توتاباناست!2تمامقومهایجهاندرتاریكیفروخواهندرفت،
امانورجاللخداوندبرتوخواهدتابید،3وپادشاهانوقومهابسویتوخواهند

آمدتانورجاللخداوندراكهبرتوتاباناستمشاهدهكنند.
4بهاطرافخودنگاهكنوببینچگونهقومتوجمعشدهبسویتومیآیند.
باز وطن به دور راه از گرفته، آغوش در را دخترانت و پسران ایشان

میگردند.
5تواینرابهچشمخواهیدیدوشادخواهیشدوازشدتهیجانخواهی
لرزید.گنجهایجهانازراهدریابسویتوخواهدآمدوثروتقومهانزدتو
جمعخواهدشد.6كاروانهایشتراز»مدیان«و»عیفه«و»شبع«خواهندآمد
وباخودطالوبخورخواهندآورد.مردمخداوندراستایشخواهندكردو
كارهایاورابشارتخواهندداد.7تمامگلههای»قیدار«و»نبایوت«رانزد
توخواهندآوردتابرقربانگاهخانةخداوندقربانیكنند.درآنروزخداوند

خانةپرشكوهخودرازینتخواهدداد.
به ایشان درحركتند؟ اسرائیل بسویسرزمین ابر مانند 8اینهاكیستندكه
كبوترهاییمیمانندكهبهالنههایخودبازمیگردند.9اینهاقومخداهستند
كهسواربركشتیازسرزمینهایدوردستبهوطنبازمیگردندوباخود
طالونقرهمیآورند،زیراخدایمقدساسرائیلكهدرتمامدنیامشهوراست،

قومخودرادرنظرهمةقومهاعزتواحترامبخشیدهاست.

59:21
اش3:44

ار34-31:31

60:1
افس14:5

60:2
کول13:1

60:3
اش3:2

60:5
مز5:34
اش6:61

60:6
مز10:72

60:9
اش22:49
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59:21وقتیروحمقدسخدادرقومشساکنمیشود، 
آنهادگرگونمیشوند.عالئقپیشینآنهادیگرایشانرا
آنهاخشنودساختن اصلی نمیکند؛حاالهدف وسوسه
خدااست.مامسیحیانامروزوارثاینپیشگوییهستیم؛
تمییز نادرست از را راست داریمکه را قابلیت این ما
دهیمزیراروحالقدسدرماساکناست)یوحنا26:14؛

فیلیپیان13:2؛عبرانیان14:5(.
60:1-3نورخدابراسرائیلتابانخواهدشدوایشانآنرا
برملتهاخواهندتابانیدوتاریکیراازدنیایپیرامونخود

زایلخواهندساخت.نورخدابهتنهاییمیتواندتاریکی
اطرافمارازایلکند.ماجداازاوهیچنورینداریم.

60:6و7مکانهاییکهنامبردهشدهبهقبایلناشناختهای
دربیابانعربستان،صدهاکیلومتردورازاسرائیل،اشاره
دارد.همهمردمبهاورشلیمخواهندآمدچونخدادرآنجا
ساکنخواهدبودوآنهاجذبنوراوخواهندشد.وقتی
میبینیدکهعدهکمیبهسویخدامیآیند،ناامیدنشوید؛
روزیمردمسراسردنیااورابهعنوانتنهاخدایحقیقی

خواهندپذیرفت.



بازسازی را تو دیوارهای آمده، »بیگانگان میگوید: اورشلیم به 10خداوند

خواهندكردوپادشاهانآنهاتوراخدمتخواهندنمود،زیراهرچنددر
خشمخودتورامجازاتكردم،امابهلطفخویشبرتورحمخواهمكرد.
11روزوشب،دروازههایتبازخواهدبودتاپادشاهانجهانثروتكشورهای
خودرانزدتوبیاورند.12هرقومیكهنخواهدتوراخدمتكند،هالکشده،

ازبینخواهدرفت.
ای تو برای را چنار و وكاج درختانصنوبر لبنانچوبهای 13»ازجنگل
اورشلیمخواهندآوردتاتورابازسازیكنندوخانةمراتزئیننمایندوشهر
مراباشكوهسازند.14پسرانكسانیكهبرتوظلمكردهاندخواهندآمدودر
مقابلتوزانوزده،تعظیمخواهندكردوكسانیكهتوراتحقیركردهاندبر
افتادوتوراسجدهخواهندكرد.آنهاتوراشهرخداوند، پاهایتخواهند

خدایمقدساسرائیلخواهندنامید.
15»توزمانیمتروکومطرودبودیوكسیازتوعبورنمیكرد،امااینک
بود. ابدمحلشادمانیخواهی تا تو باشكوهمیسازمو برایهمیشه را تو
16قومهاوپادشاهانجهاننیازهایتورابرآوردهخواهندساختومانندیک
مادرازتومراقبتخواهندنمود.آنگاهخواهیفهمیدكهمنخداوند،خدای

قادراسرائیل،حامیونجاتدهندةتوهستم.
17»منمفرغتورابهطالتبدیلمیكنموآهنتورابهنقره،چوبتورابه
مفرغ،وسنگتورابهآهن.رهبرانوحاكمانیبهتوخواهمدادكهباصلح
وعدالتبرتوحكومتكنند.18ظلموخرابیراازتودورخواهمكردو
ماننددیواریمحافظ،تورااحاطهخواهمنمودوتومراسپاسخواهیگفت

چراكهتورانجاتدادهام.
احتیاجنخواهیداشت،زیرامنكه ماه بهروشناییخورشیدو 19»تودیگر
خداوندهستمنورجاودانیتووزیباییتوخواهمبود.20آفتابتوهرگزغروب
نخواهدكردوماهتوزوالنخواهدپذیرفت،زیرامننورجاودانیتوخواهم
بود،وروزهایسوگواریتپایانخواهندیافت.21همةافرادقومتومردمانی
درستكارخواهندبودوسرزمینخودراتاابدحفظخواهندكرد.منایشانرادر
آنجاخواهمكاشتتاعظمتوجاللخودراظاهركنم.22حتیكوچكترینو
ضعیفترینخاندانتوبزرگشده،بهقومینیرومندتبدیلخواهدشد.هنگامیكه

زمانمعینفرارسدمنكهخداوندهستماینرابیدرنگانجامخواهمداد.«

60:10
اش23:49

60:11
اش2:26
60:12

زکر17:14

60:13
مز7:132

60:14
اش26:1؛1:14و2

مکا9:3

60:15
اش18:65
ار17:30

60:16
اش11،3:43؛16:63

60:18
اش1:26

60:19
اش2:9
زکر5:2

مکا23:21
60:20

مکا4:21
60:21

مز22:37
اش24:45و25

60:22
اش2:51
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60:19و20نگاهکنیدبهمکاشفه23:21و24کهدرآنجا 
نیزاینواقعیتزیباوعدهدادهشدهاست.

60:22وقتیاینوعدههارامیخوانیم،آرزومیکنیمکه

زودترتحققشانراببینیم.امابایدباصبرمنتظرزمانمعین
خداشویم.اوبرتاریخمسلطاستوتمامیجوانبزندگی

مارادرنقشهایکهبرایجهاندارد،خواهدگنجانید.



بشارتبهرنجدیدگان

روحخداوندبرمناست.خداوندمرابرگزیدهتابهرنجدیدگان61
بشارتدهم،دلشكستگانراشفابخشم،بهاسیرانمژدةآزادی
دهموكورانرابیناسازم.2اومرافرستادهتابهقوماوكهسوگوارندتسلی
اوبرای ایشانوروزغضب دهموبگویمكهزمانرحمتخداوندبرای
دشمنانشانفرارسیدهاست.3منغممردمماتمزدهاورشلیمرابهشادیو
آنان تبدیلخواهمكرد. ستایش و بهسرودحمد را آنان نوحة و سرور،
همچوندرختانبدستخداوندكاشتهخواهندشدوآنچهراكهراستو
درستاستانجامداده،باعثسرافرازیوستایشویخواهندبود.4ایشان
خرابههایقدیمیرابازسازیخواهندكردوشهرهاییراكهازمدتهاپیش

ویرانبودهاندآبادخواهندنمود.
5ایقوممن،بیگانگانشماراخدمتخواهندكرد.ایشانگلههایتانراخواهند
خواهند نگهداری باغهایتان از و زد خواهند شخم را زمینهایتان و چرانید
كرد.6شما»كاهنانخداوند«و»خدمتگزارانخدایما«نامیدهخواهیدشد.
گنجهایقومهاراتصاحبخواهیدكردوثروتآنانازآنشماخواهدشد.
7رسواییوسرافكندگیشماپایانخواهدیافتوسعادتمضاعفوشادی

ابدینصیبتانخواهدشد.
8خداوندمیفرماید:»عدلوانصافرادوستدارموازغارتوستمبیزارم.

پاداشرنجوزحمتقومخودراخواهمدادوباایشانعهدجاودانیخواهم
بست.9فرزندانشاندرمیانقومهایجهانمعروفخواهندشد.هركهآنانرا

ببینداعترافخواهدكردكهقومبرگزیدهومبارکخداوندهستند.«

61:1
اش9:49

لو18:4و19

61:2
متی4:5

61:3
مز5:23

ار7:17و8

61:4
حز33:36
عا14:9

61:5
اش2:14

61:6
اش21:66

61:7
زکر12:9

61:8
پیدا7:17
اش16:5
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نقل 21-18:4 لوقا در را سخنان این عیسی  61:1و2
قولکرد.وقتیاواینقسمترابرایمردمدرکنیسه
میخواند،دروسط2:61ازخواندندستکشیدوفقط
تاآنجاخواندکهمیفرماید:»زمانرحمتخداوندبرای
میبست، را کتاب وقتی او است«. رسیده فرا ایشان
.)21:4 )لوقا رسید« انجام به نوشته این »امروز فرمود:
بقیه2:61،یعنیاینقسمتکهمیفرماید:»روزغضب
اوبرایدشمنانشانفرارسیدهاست«،زمانیتحققخواهد
درحال ما بازگردد. بهجهان دوباره عیسی یافتکه
حاضر،زیررحمتخداهستیم؛غضباوهنوزنازلنشده

است.
را اسرائیل کاهنان خدا قدیم، پیمان موجب به  61:6
مقررفرمودتامیاناووقومشواسطباشند.آنهاکالم
خدارابرایمردمبیانمیداشتندونیازهاوگناهانمردم

رابهحضورخدامیبردند.بهموجبپیمانجدید،همه
ایمانداراندرحضورخداکاهنهستند؛ایشانمیتوانند
بدونواسطهکالمخدارابخوانندودرککنند،وگناهان
خودرامستقیمًابهاواعترافکنندوبهدیگرانخدمت

نمایند.
61:8مابهدالیلمختلفرنجوزحمتمیکشیم،به
و دیگر، کسی اشتباهاِت یا خودمان، اشتباهات دلیل
خودمان اشتباهات بهخاطر وقتی بیعدالتیها. اثر در یا
رنجمیکشیم،آنچیزینصیبمانمیشودکهسزاوارش
هستیم.اگردراثرخطایدیگرانیابیعدالتیرنجبکشیم،
خداخشمگینمیشود.خدادررحمتخودمیفرمایدکه
قومشبهاندازهکافیرنجکشیدهاند.خدابهکسانیکه
بهدلیلبیعدالتیرنجمیکشند،پاداشخواهدداد.اوبه

همهحسابهارسیدگیخواهدکرد.



ساخته شاد مرا و داده من به عظیمی میگوید:»خداوندخوشی 10اورشلیم
است!اولباسنجاتوردایعدالترابهمنپوشاندهاست!منماننددامادی
هستمكهبرسرشتاجنهادهاندوهمچونعروسیهستمكهبازیورآالت،
خودراآراستهاست.11خداوندعدالتخودرادرتمامجهانآشكارخواهد
كردوهمةقومهااوراستایشخواهندنمود.عدالتاودرباغجهانخواهد

روییدوشكوفهخواهدآورد!«

اشعیابرایاورشلیمدعامیکند

منبرایاورشلیمدعاخواهمكردوساكتنخواهمنشست.آنقدر62
دعاخواهمكردتااورشلیمنجاتیابدوپیروزیاومانندمشعلی
درتاریكیبدرخشد.2ایاوشلیم،قومهاپیروزیتورابهچشمخواهنددید
وپادشاهانشكوهوعظمتتورامشاهدهخواهندكرد.خداوندنامجدیدی
برتوخواهدنهاد،3وتوبرایخداوندتاجافتخارخواهیبود.4تورادیگر
»متروک«نخواهندخواندواسرائیلرا»زنترکشده«نخواهندنامید.نام
جدیدتو»مرغوب«ونامجدیداسرائیل،»عروس«خواهدبود،زیراخداوند
بهتورغبتخواهدداشتواسرائیلراهمسرخودخواهددانست.5همانگونه
كهیکمردجوان،دوشیزهایرابهعقدخوددرمیآورد،آفرینندةتونیزتو
راهمسرخودخواهدساخت.همانگونهكهدامادبهتازهعروسشدلمیبندد،

خداوندنیزبهتودلخواهدبست.
دعا شب و روز كه گماشتهام دیدهبانانی حصارهایت بر اورشلیم، 6و7ای
میكنند.آنانساكتنخواهندشدتاهنگامیكهخداوندبهوعدههایشعمل
كه هنگامی تا ندهید آرامی را خداوند میكنید، دعا كه كسانی ای كند.

اورشلیمرااستواركندوآنرامحلعبادتتماممردمجهانسازد.
بهآنعملخواهد باقدرتخویش اورشلیمقسمخوردهو برای 8خداوند

كرد.اوگفتهاست:»دیگراجازهنخواهمداددشمنانتوبرتویورشآورند
وغلهوشرابتراكهبرایشزحمتكشیدهایغارتكنند.9ساكنانتونانی
راكهازغلةخودبدستآوردهاندخواهندخوردوخداوندراشكرخواهند

61:10
اش3:51؛1:52

62:1
اش13:46

62:2
اش5:56

62:3
زکر16:9
1تسا19:2

62:4
اش6:54و7

ار41:32
صف17:3و18

62:6
ار21:14
حز7:33

صف19:3و20
لو8-1:18

62:8
الو16:26

تث33،31:28

62:9
اش23-21،13:65
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روح  با که موعود مسیح به میتواند »مرا«  61:10
به یا باشد، خداوندمسحشدهاست)1:61(اشارهداشته
داماد استعاره است. خدا قوم مظهر که )1:62( صهیون
غالبًادرکتابمقدسبرایتوصیفمسیحموعودبهکار
رفته)ر.ش.بهمتی15:9(؛استعارهعروسنیزبهقومخدا

اشارهدارد)ر.ش.بهمکاشفه8-6:19(.
62:1-7غیرتاشعیابرایمملکتشوعالقهاوبهدیدن

تکمیلشدِنکارنجات،اوراواداشتتابدونوقفهدعا
دیدن برای ما یابد. نجات اسرائیل امیدکه این به کند
انجامکارخدا،بایدغیرتاشعیاراداشتهباشیم.اینمعنای
همانچیزیاستکهبههنگام»دعایخداوند«میگوییم:
در که آنچنان تو خواست گردد؛ برقرار تو »ملکوت
آسمانمورداجرااست،برزمیننیزاجراشود.«خوب

استکهباپشتکاربرایدیگراندعاکنیم.



گفت؛آنهاشرابیراكهبادستخوددرستكردهانددرصحنخانةخداوند
خواهندنوشید.«

10ایمردماورشلیمازشهرخارجشویدوجادهایبرایبازگشتقومخود
آمادهسازید!سنگهاراازسرراهبرداریدوپرچمرابرافرازیدتاقومهاآن
راببینندوبدانند11كهخداوندبهتماممردمجهاناعالنمیكندكهبهشما
بگویند:»ایمردماورشلیم،خداوندبهنجاتشمامیآیدوقومخودراكه
آزادساختهاستهمراهخودمیآورد!«12ایمردماورشلیم،شما»قوممقدس
خدا«و»نجاتیافتگانخداوند«نامیدهخواهیدشدواورشلیم»شهرمحبوب

خدا«و»شهرمبارکخداوند«خواندهخواهدشد.

داوریولطفخدا

»اینكیستكهازبصرةادوممیآید؟اینكیستكهدرلباسی63
باشكوهوسرخرنگ،باقدرتواقتدارگامبرزمینمینهد؟«

»اینخداونداست.اوقدرتنجاتداردومیآیدتاپیروزیخودرااعالن
كند.«

2»چرالباساواینچنینسرخاست؟مگراودرچرخشت،انگورزیرپایخود
فشردهاست؟«

3خداوندپاسخمیدهد:»بلی،منبهتنهاییانگوررادرچرخشت،زیرپافشردم.

كسینبودبهمنكمکكند.درغضبخود،دشمنانمرامانندانگورزیرپا
لهكردم.خونآنانبرلباسمپاشیدوتماملباسمراآلودهكرد.4وقتشرسیده
بودكهانتقامقومخودرابگیرموایشانراازچنگدشمناننجاتدهم.5نگاه
كردمببینمكسیبهكمکمنمیآید،اماباكمالتعجبدیدمكسینبود.
پس،خشممنمرایاریكردومنبهتنهاییپیروزشدم.6باخشمخودقومها

رازاروناتوانكرده،آنهاراپایمالنمودموخونشانرابهزمینریختم.«
7ازلطفومهربانیخداوندسخنخواهمگفتوبسببتمامكارهاییكه
برایماكردهاستاوراستایشخواهمكرد.اوبامحبتورحمتبیحد

خویشقوماسرائیلراموردلطفخودقرارداد.

62:11
اش6:49
زکر9:9

62:12
تث6:7

1پطر9:2

63:1
ار13:49

صف17:3

63:2
مکا15،13:19

63:3
اش5:22
میکا10:7

63:4
ار6:51

63:7
1پاد66:8

مز6:25و7؛5:86
افس4:2
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داشت:  خواهند جدیدی نامهای اورشلیم مردم  62:12
»قوممقدسخدا«و»نجاتیافتگاِنخدا«.ایمانداراننیز
امروزنامهایجدیدیدارند:»مسیحی«.در1پطرس5:2،

نیز»کاهنانمقدساو«نامیدهشدهایم.
نسل از دو هر اسرائیلیان و ادومیان اینکه با  63:4-1
اسحاقبودند،اماادومهمیشهبااسرائیلخصومتمیورزید
)پیدایش23:25(.ادومازهرمشکلیکهاسرائیلباآنروبرو

میشد،شادمانیمیکرد.نگهبانبررویدیواراورشلیمدید
کهادومیهانزدیکمیشوند،وچوندیدکهپادشاِهادوم
باجامهایارغوانیحملهبهاورشلیمرارهبریمیکند،به
وحشتافتاد.اماوقتینزدیکترآمد،معلومشدکهخداوند
استباجامهایخونآلودکهادومرالگدمالونابودکرده
است)برایاطالعازپیشگوییهایبرضدادوم،نگاهکنید

بهعاموس11:1؛عوبدیا10:1و11؛مالکی4-2:1(.



8خداوندفرمود:»بنیاسرائیلقوممنهستندوبهمنخیانتنخواهندكرد.«او

نجاتدهندةایشانشد9ودرهمةمشكالتشانباایشانبود.بلی،خودخداوند
ایشانرانجاتداد.اوبامحبتودلسوزیآنانرارهانیدوسالهایسالاز
رامحزون او نافرمانیكرده،روحمقدس ایشان 10اما مراقبتكرد. ایشان

ساختند.پس،اونیزدشمنایشانشدوباآنانجنگید.
11آنگاهایشانگذشتهرابهیادآوردندكهچگونهموسیقومخودراازمصر
بیرونآورد.پس،فریادبرآوردهگفتند:»كجاستآنكسیكهبنیاسرائیلرابه
رهبریموسیازمیاندریاعبورداد؟كجاستآنخداییكهروحمقدسخودرا
بهمیانقومشفرستاد؟12كجاستاوكهوقتیموسیدستخودرابلندكرد،با
قدرتعظیمخوددریارادربرابرقوماسرائیلشكافتوبااینكارخودشهرت

جاودانیپیداكرد؟13چهكسیایشانرادراعماقدریارهبریكرد؟«
خدابنیاسرائیلرارهبریكردوآنانماننداسبانیاصیلكهدربیابانمیدوند،
هرگزنلغزیدند.14آنانمانندگلهایبودندكهآرامدردرهمیچرد،زیراروح
خداوندبهایشانآرامشدادهبود.بلی،اوقومخودرارهبریكرد،وناماو

برایاینكارشهرتیافت.
15ایخداوندازآسمانبهمانگاهكنوازجایگاهباشكوهومقدستبهما
نظرانداز.كجاستآنمحبتیكهدرحقمانشانمیدادی؟كجاستقدرتو
رحمتودلسوزیتو؟16توپدرماهستی!حتیاگرابراهیمویعقوبنیزمارا
فراموشكنند،توایخداوند،ازازلتاابدپدرونجاتدهندةماخواهیبود.
17خداوندا،چرادلهایمانراسختكردهای؟چراگذاشتیازراههایتومنحرف

شویموتورااحترامنكنیم؟بخاطربندگانتبازگرد!بخاطرقومتبازگرد!18ما،
قوممقدستو،مدتزمانیكوتاهمكانمقدستورادرتصرفخودداشتیم،
امااینکدشمنانماآنراویرانكردهاند.19ایخداوند،چراباماطوریرفتار

میكنیكهگویاهرگزقومتونبودهایموتونیزهرگزرهبرمانبودهای؟

خداوندکوزهگراست

ایكاشآسمانهارامیشكافتیوپایینمیآمدی!حضورتوكوهها64
رامیجنبانید2وآنهارامانندآبیكهبررویآتشبجوشمیآید،

63:8
خرو7:6

63:9
خرو23-20:23

داو16:10
63:10

مز40:78
افس30:4
63:11

اعد29،25،17:11
اش9:51و10

63:12
خرو6:6؛21:14و22

63:13
ار9:31

63:14
یوش44:21

63:15
مز14:80؛1:123

ار20:31

63:16
اش8:41

63:17
اش13:29و14

63:18
مز7-3:74

63:19
مراثی45-43:3

64:1
خرو18:19

داو5:5
نح5:1
64:2

مز1:99
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خدا  از درخواست دو وفادار باقیماندگان  63:19-15
کردند:مهربانیکردنبهآنها)15:63-19(،ومجازات
دشمنانشان)1:64-7(.اینمردمپیشازایندرخواستها،
او به بود، کرده آنها حق در قباًل خدا که را عنایاتی
او خاطر به را او گذشته دلسوزی و کردند یادآوری

آوردند)14-7:63(.

64:1-6جاللخدامانندآتشیسوزاناستکههرچیز
راکهدرسرراهشباشدمیسوزاند.اگرمااینقدرناپاک
هستیم،چگونهمیتوانیمرستگارشویم؟فقطبارحمتخدا.
قوماسرائیلجاللخدارادرکوهسیناتجربهکردهبودند
)خروج16:19-19(.وقتیخداباموسیمالقاتکرد،رعد
وبرقیشدیددرگرفتودودهمهجاراپوشاندوزمین



میلرزانید.ایكاشمیآمدیوقدرتخودرابهدشمنانتنشانمیدادیو
حضورتوآنهارابهلرزهمیانداخت.3زمانیتواینكارراكردی؛هنگامی
كهانتظارآنرانداشتیمتوآمدیوباحضورخودكوههارالرزاندی.4از
آغازجهانتابحال،نهكسیدیدهونهكسیشنیدهكهخدایدیگریغیراز

توبرایپرستندگانشچنینكارهاییبكند.
5توكسانیرانزدخودمیپذیریكهباخوشحالیآنچهراكهراستاست
انجاممیدهند.ولیماآنچهراكهراستاستانجامندادیموتوبرماغضبناک
شدی.آیابرایماكهمدتزیادیدرگناهغوطهوربودهایمامیدیهست؟
بهگناهآلودهاست. تمام نیز ما ماگناهكاریم؛حتیكارهایخوب 6همة
گناهانمانمارامانندبرگهایپاییزیخشکكرده،وخطایایماهمچونباد
ماراباخودمیبردوپراكندهمیكند.7كسینیستكهدستدعابسویتو
درازكندوازتویاریخواهد.تورویخودراازمابرگردانیدهایوبهسبب

گناهانمان،ماراترکكردهای.
8اماایخداوند،توپدرماهستی.ماگلهستیموتوكوزهگر.همةماساختة
دستتوهستیم.9پس،ایخداوند،تااینحدبرماخشمگیننباشوگناهان
ماراتابهابدبخاطرنسپار.برمانظرلطفبیانداز،زیراماقومتوهستیم.
10شهرهایمقدستوویرانشدهاند.اورشلیممانندبیابانمتروکشدهاست.
11عبادتگاهمقدسوزیبایماكهاجدادماندرآنتوراعبادتمیكردند،
سوختهوتمامگنجینههایماازبینرفتهاست.12ایخداوند،آیاپسازاینهمه

مصیبتبازساكتمیمانیومیگذاریبیشازطاقتخودرنجبكشیم؟

آسمانوزمینجدید

نبودند،65 من شناخت پی در قباًل كه »مردمی میفرماید: خداوند
اینکمرامیطلبند؛وقومهاییكهدرصددیافتنمننبودند،اكنون

64:3
مز5:65
64:4

اش31:40
1قرن9:2

64:6
مز5:90و6

اش30:1؛1:48

64:7
تث18:31
اش15:1

64:8
مز3:100
اش9:45

64:9
مز13:79
میکا18:7
64:11

مز7-5:74
64:12
مز1:83

65:1
هو10:1
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مالقات  امروز را ما خدا بود قرار اگر آمد. در لرزه به
کند،جاللاوماراازمیانمیبرد،بهخصوصکهکارهای

خوبمانیزتمامًاگناهآلوداست)6:64(.
ناپاکمیسازدطوریکهنمیتوانیم 64:6گناهمارا
بهخدانزدیکشویم)الویان45:13؛حزقیال17:36(،
همانطورکهگدانمیتواندبالباسژندهوکثیفبهحضور
پادشاهبرودوازسفرهاوبخورد.بهترینتالشهایماباز
آلودهبهگناهاست.بنابراین،تنهاامیدماایناستکه
بهسویعیسیمسیحبرویمتاماراپاکسازدومارابه

حضورخداببرد)رومیانفصل3رابخوانید(.
اینقسمتمیتواندبهراحتیموردسوءتفاهمقرارگیرد.
معنایاینآیهآننیستکهاگرباایمانبهنزداوبرویم،

با ایناستکهاگر خداماراردخواهدکرد؛مقصود
تصور و برویم او نزد خود »خوب« کارهای بر تکیه
کنیمکهاوماراخواهدپذیرفت،خداخواهدگفتکه
نیکوییمادرمقایسهبانیکوییالیتناهیاوهیچاست.
اینپیغامدراصلبرایکسانیاستکهتوبهنکردهاند،نه

برایپیروانواقعیخدا.
میدانستند؛ خدا قوم یگانه را خود اسرائیل قوم  65:1
نیزبهسویاو امازمانیخواهدآمدکهملتهایدیگر
خواهندآمد.پولسجملهاشعیارادررومیان20:10ذکر
میکندوخاطرنشانمیسازدکهاینملتهاغیریهودی
خواهندبود.قومخداامروزکسانیهستندکهعیسیرا
یهودی چه میپذیرند، خداوند و نجاتدهنده بهعنوان



مراپیداكردهاند.2اماقومخاصخودمكهتماممدتآغوشمبرایپذیرفتن
آنانبازبودهاست،نسبتبهمنیاغیشدهاندوبهراههایكجخودمیروند.
3آنهادایممراخشمگینمیسازند.درقربانگاههایباغهایشانبهبتهایخویش
قربانیتقدیممیكنندوبرایآنهابخورمیسوزانند.4شبهابهقبرستانهایداخل
غارهامیروندتاارواحمردگانراپرستشكنند.گوشتخوکوخوراكهای
حرامدیگرمیخورند،5ولیبهدیگرانمیگویند:بهمانزدیکنشوید،مارا
نجسنكنید،ماازشماپاكتریم.«اینمردممراازخودسختبیزاركردهاندو

بهآتشخشممندامنزدهاند.
6»حكممحكومیتاینقومدرحضورمننوشتهشدهاست.مندیگرتصمیم
خودراگرفتهاموساكتنخواهمنشستوآنانرابهسزایاعمالشانخواهم
رساند.7آنانرابرایگناهانیكهخودواجدادشانمرتكبشدهاندمجازات
خواهمكرد.آنانبررویكوههابرایبتهابخورسوزاندهاندوبهمناهانت

كردهاند.بنابراین،آنانرابهسزایاعمالشانخواهمرساند.«

65:2
مز11:81و12
روم21:10

65:3
ایو5:2
65:4

الو7:11

65:5
متی11:9

65:6
مز21،3:50
اش14:42

65:7
ار25:13

حز27:20و28
هو13:2
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باشندچهغیریهودی.پیغامنجاتبرایهمهاست.وقتی
پیغامنجاترااعالممیکنید،هیچکسرانادیدهنگیرید
یاردنکنید.شایدشگفتزدهشویدکهببینیدچهتعداد

زیادیازمردمصادقانهطالبخدامیباشند.
بتپرستی اسرائیل قوم وقتی که فرمود خدا  65:5-3
کردند)خروج1:20-6(،وروحمردگانوارواحشریر
حرام خوراکهای و ،)26:19 )الویان کردند احضار را
نااطاعتی او احکام از مستقیمًا ،)11 )الویان خوردند

کردند.اماآنهابهقدریگمراهبودندکهفکرمیکردند
ازدیگرانمقدسترند.عیسیچنیناشخاصیراریاکار

مینامید)متی36-13:23(.
65:6خداگفتکهقوماسرائیلرابهسزایاعمالشان
خواهدرساند.رساندنمکافاتوظیفهمانیستبلکهکار
خدااست،زیراتنهااوعادلاست.چهکسیجزاوازدل
وفکرماباخبراست؟چهکسیجزاومیداندکهچه

پاداشیامجازاتیمنصفانهاست؟

روحالقدسدر
کتاباشعیا

محلآیات
2:11

15:32

16:34

13:40

1:42

5-3:44

16:48

1:61

10:63و11

14:63

تعلیمعمده
روحخداوندحکمتوفهم،شناختوترسازخدارابهارمغانمیآورد.

روحخداوندبرکاتبهارمغانمیآورد.

روحخداوندکالمخدارابهاجرادرمیآورد.

روحخداوندمشاوراعظماست.

مسیحموعود،خدمتگذارخدا،روحراعطاخواهدکرد.

فرزندانحقیقیخداازطریقروحالقدسرشدونموخواهندکرد.

روحخداونداشعیارابراینبوتفرستاد.

خدمتگزارانخدا)اشعیاوسپسعیسی(باروحمسحشدندتاخبرخوشرااعالمکنند.

قومخدا،روحخداوندرامحزونکردند.

روحخداوندآرامشمیدهد.



آن از بلكه نمیبرد، بین از را انگورخوب میفرماید:»هیچكس 8خداوند

شرابتهیهمیكند.منهمتمامقومخودراازبیننخواهمبرد،بلكهكسانیرا
كهمراخدمتمیكنند،حفظخواهمكرد.9اسرائیلیهاییراكهازقبیلةیهودا
هستندبركتخواهمدادونسلآنانسرزمینكوهستانیمراتصرفخواهند
كرد.قومبرگزیدةمنكهمراخدمتمیكننددراینسرزمینزندگیخواهند
دشتهای در را گلههایخود دیگر بار و پرستید خواهند مرا 10آنان كرد.

شارونودرةعاكورخواهندچرانید.«
11اماخداوندبهبقیةقومخودكهاوراترکكردهاندچنینمیگوید:»شما
عبادتگاهمرابدستفراموشیسپردهایدوخدایان»بخت«و»سرنوشت«را
میپرستید.12پسبدانیدكهتیرهبختشده،بهسرنوشتشومیدچارخواهید
شدوازبینخواهیدرفت!هنگامیكهشماراصداكردمجوابندادید،و
وقتیسخنگفتمگوشندادید؛بلكهعمدًاآنچهراكهدرنظرمناپسندبود
انجامدادید.13بنابراینبهشمامیگویمكهخدمتگزارانمنسیرخواهندشد،
ولیشماگرسنهخواهیدماند؛آنانآبخواهندنوشید،اماشماتشنهخواهید
بود؛آنانشادیخواهندكرد،ولیشماغمگینوشرمندهخواهیدشد؛14آنان
ازخوشحالیآوازخواهندخواند،اماشماازغموناراحتیفریادخواهیدزد.
15نامشمادربینقوممننامیملعونخواهدبود.منكهخداوندهستمشمارا

خواهمكشتوبهخدمتگزارانراستینخودنامیجدیدخواهمداد.«
16خداوندمیفرماید:»روزیخواهدآمدكههركسبخواهدبركتیبطلبدیا

سوگندییادكند،تنهانامخدایحقرابرزبانخواهدراند.سختیهایگذشته
بكلیفراموششده،ازبینخواهدرفت،17زیرامنزمینجدیدیمیسازم.هر
چهدرگذشتهبودهكامالفراموششده،دیگربهیادآوردهنخواهدشد.18ای
قوممن،ازاینآفرینشجدید،تاابدشادومسرورباشید،زیرااورشلیمرانیز
ازنومیآفرینمتاشهرشادیوسرورشماباشد.19منخودنیزبرایوجود
اورشلیموساكنانششادیخواهمكرد.درآنجادیگرصدایگریهوزاری

شنیدهنخواهدشد.
20»نوزاداندیگردرسنكمنخواهندمردوصدسالگانجوانمحسوبخواهند

65:9
عا15-11:9

65:10
یوش24:7
اش9:33

65:11
اش28،4:1

65:12
2توا15:36و16

امث24:1

65:13
اش13:5

65:14
متی12:8
لو28:13

65:15
ار9:24

65:16
اش23:45

65:17
2پطر13:3

65:18
مز98

اش10:35
65:19

ار41:32

65:20
جا12:8و13
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65:8و9خداهمیشهباقیماندگانیوفادارازقومخودرا 
حفظخواهدکرد.دنیاهرچقدربدباشد،همیشهعدهای
هستندکهبهاووفادارمیمانند.عیسیدرمتی43-36:13

همینمطلبرابیانداشت.
65:10دشتهایشاروندربخشغربیاسرائیلقراردارد.
درهعاکوردرشرق،نزدیکاریحاواقعاست.درهعاکور،
درهبالنیزنامیدهمیشدزیرادرآنجاعخانبهخاطرپنهان

.)26-10:7 )یوشع شد اعدام حرام جنگی غنائِم کردن
حتیدرایندرههمصلححکمفرماخواهدشد؛تفقدیکه

درآیندهصورتخواهدگرفت،کاملخواهدبود.
65:16-25دراینجاتصویریداریمازآسمانوزمین
جدید.آسمانوزمینجدیدابدیهستند،ودرآنهاامنیت،
صلح،وفراوانیبرایهمهمهیاخواهدبود)همچنینر.ش.

به22:66و23؛2پطرس13:3؛مکاشفه1:21(.



لعنت ازوقتخواهندمردكهگناهمیكنندوزیر تنهاكسانیپیش شد.
هستند.21و22درآنروزها،هركهخانهایبسازدخوددرآنساكنخواهدشد
وهركهباغانگوریغرسكندخودازمیوةآنخواهدخورد،زیرادیگر
خانههاوباغهایانگورقوممنبدستدشمننخواهدافتاد.ایشانماننددرختان،
عمرطوالنیخواهندكردوازدسترنجخودبهرهمندخواهندشدولذتخواهند
برد.23دیگرزحمتهایشانبربادنخواهدرفتوفرزندانشانرنگمصیبترا
نخواهنددید،زیراهمآنانراوهمفرزندانشانرابركتخواهمداد.24حتی
پیشازآنكهمرابخوانندبهآنانجوابخواهمداد،وپیشازاینكهدعایشان
راتمامكنندآنرااجابتخواهمكرد.25گرگوبرهباهمخواهندچرید،
شیرمانندگاوكاهخواهدخوردوماردیگركسیرانیشنخواهدزد.دركوه

مقدسمنهیچچیزوهیچكسصدمهنخواهددیدونابودنخواهدشد.«

جهاننیکوییخداراخواهددید

خداوندمیفرماید:»آسمان،تختسلطنتمناستوزمین،فرش66
زیرپایمن!پسچهخانهایمیخواهیدبرایمنبسازیدتادرآن
ساكنشوم؟2دستمنتماماینهستیراآفریدهاست.مننزدكسیساكن

میشومكهفروتنوتوبهكاراستوازكالممنمیترسد.
دوست را خود گناهان و میروند خود راههای به كه آنان از من 3»اما
میدارند،دورهستموقربانیهایشانراقبولنمیكنم.اینگونهافرادوقتی
برقربانگاهمنگاویقربانیمیكنند،مانندآنستكهانسانیرامیكشند،
وهنگامیكهگوسفندیراذبحمیكنند،مانندآنستكهسگیراقربانی
میكنند.وقتیهدیهایبهمنتقدیممیكنندمثلآنستكهخونخوکرا
تقدیممیكنند،ووقتیبخورمیسوزانندمانندآنستكهبترامیپرستند.
4مننیزمصیبتهاییراكهازآنوحشتدارندبرآنهاعارضمیكنم،زیرا
وقتیآنانراخواندمجوابندادندوهنگامیكهباآنانصحبتكردمگوش
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66:1حتیمعبدزیبایاورشلیمنیزبرایخداییکههمه 
جاحاضراست،بسیارنامناسببود.خدانمیتوانددرهیچ
بنایساختهانسانمحبوسشود)ر.ش.به2تواریخ18:6؛
اعمال49:7و50(.اینفصلنقطهاوجمناسبیاستبرای
را مردم برخواهدخیزاند،همه را فروتنان کتاب.خدا
خواهد نابود را شریران داد، خواهد قرار داوری مورد
کرد،همهایماندارانرایکجاگردخواهدآورد،وآسمان

وزمینجدیدیپدیدخواهدآورد.
و هستند اشعیا کتاب کلیدی آیههای اینها  66:2و3
هم با زندگی روش نوع دو آن. برای مناسبی اختتامیه

که است فروتن شخص زندگی یکی شدهاند: مقایسه
احترامزیادیبرایپیغامهایخداوکاربردآنهادرزندگی
قائلمیباشد؛ودیگریزندگیکسانیاستکهخودشان
به نسبت خدا میکنند. انتخاب را خود زندگی طریق
فروتنانمهرباناست،امااشخاصمغرورومتکیبهخود
رالعنتمیکند)ر.ش.بهلوقا51:1-53(.جامعهامروزما
راترغیبمیکندکهمتکیبهخودبوده،اعتمادبهنفس
آزادیای باشیمکه مراقب باید اما باشیم. داشته زیادی
کهبرایانتخابداریم،ماراازمسیرخدابرایرسیدنبه

زندگیابدیدورنکند.



انجامدادندوآنچهراكه بود ناپسند نظرمن بلكهآنچهراكهدر ندادند،
نخواستماختیاركردند.«

5ایكسانیكهازخداوندمیترسیدواورااطاعتمیكنید،بهكالماوگوش
دهید.اومیفرماید:»برادرانتانازشمانفرتدارندوشماراازخودمیرانند،
زیرابهمنایماندارید.آنهاشمارامسخرهكرده،میگویند:»خداوندبزرگ
استوسرانجامشمارانجاتخواهددادوماشادیشماراخواهیمدید!«اما

خودایشانبزودیرسواوسرافكندهخواهندشد.
6درشهرچهغوغاییاست؟اینچهصداییاستكهازخانةخدابهگوش

میرسد؟اینصدایخداونداستكهازدشمنانشانتقاممیگیرد.
7و8خداوندمیگوید:»چهكسیتابحالچنینچیزعجیبیدیدهیاشنیدهاست

كهقومیناگهاندریکروزمتولدشود؟اماقوماسرائیلدریکروزمتولد
خواهدشد؛اورشلیمحتیقبلازاینكهدردزایمانششروعشود،فرزندانخود
رابدنیاخواهدآورد.9آیافكرمیكنیدكهمنقومخودراتابهمرحلةتولد

میرسانم،امااوراهمانجارهامیكنمتامتولدنشود؟نه،هرگز!«
10ایهمةكسانیكهاورشلیمرادوستداریدوبرایشسوگواریمیكنید،
اینکخوشحالباشیدوبااوبهشادیبپردازید!11مانندكودكیكهازشیر
مادرتغذیهمیكند،شمانیزازوفورنعمتاورشلیمبهرهمندخواهیدشدو
لذتخواهیدبرد.12زیراخداوندمیگوید:»منصلحوسالمتیدراورشلیم
پدیدخواهمآوردوثروتقومهایجهانرامانندرودخانهایكهآبشهرگز
خشکنمیشودبهآنجاسرازیرخواهمكرد.شمامانندكودكانشیرخوار،
ازاورشلیمتغذیهخواهیدكردودرآغوشاوبهخوابخواهیدرفتوبر
زانوانشنوازشخواهیدشد.13منمانندمادریكهفرزندشرادلداریمیدهد،
شمارادراورشلیمتسلیخواهمداد.14هنگامیكهاینرویدادهاراببینید،
دلشماشادخواهدشدوقوتونشاطسراسروجودتانرافراخواهدگرفت.
آنگاهخواهیدفهمیدمنكهخداوندهستمخدمتگزارانخودرایاریمیدهم،

امابادشمنانخودباغضبرفتارمیكنم.«
15اینکخداوندباآتشوباعرابههایتندرومیآیدتاكسانیراكهمورد
غضباوهستندبهسختیمجازاتكند.16اوباآتشوشمشیرخودتماممردم

گناهكارجهانرامجازاتخواهدكردوعدةزیادیراخواهدكشت.
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66:7-9خداتفقدواحیایقومخودراناتمامنخواهد 
گذاشت.اودرتمثیلیکهازتولدمیآورد،نشانمیدهد
کهبهآنچهکهوعدهدادهاست،عملخواهدکرد.این
آنگـاه اسـت. توقف غیرقابـل طفل، تولد مانـند تولد

کههمهدردهابهپایـانرسد،شادیآغـازخواهدشد.
66:15-17اینتصویریاستروشنازداوریعظیم
گرفت خواهد صورت مسیح بازگشت بههنگام که

)2تسالونیکیان9-7:1(.



بت درختها پشت در خود، باغهای در كه »كسانی میگوید: 17خداوند

میخورند، دیگر حرام خوراكهای و موش و وگوشتخوک میپرستند
هالکخواهندشد.18منازكارهاوفكرهایآنانآگاهیكاملدارم.من
میآیمتاهمةقومهاونژادهایجهانراجمعكنموایشانرابهاورشلیم
بیاورمتاجاللمراببینند.19درآنجامعجزهایبرضدآناننشانخواهمداد
وآنانرامجازاتخواهمكرد.اماازبینایشانعدهایراحفظخواهمكرد
وآنانرابهسرزمینهایدوردستكههنوزناممرانشنیدهاندوبهقدرت
وعظمتمنپینبردهاندخواهمفرستاد،یعنیبهترشیش،لیبی،لیدیه)كه
تیراندازانماهردارد(،توبالویونان.آری،ایشانرابهاینسرزمینهاخواهم
فرستادتاعظمتمرابهمردمآنجااعالمكنند.20سپسایشانهموطنانشمارا
ازآنسرزمینهاجمعخواهندكردوآنانرابراسبها،عرابهها،تختهایروان،
قاطرهاوشترهاسواركرده،بهكوهمقدسمندراورشلیمخواهندآوردوبه
عنوانهدیهبهمنتقدیمخواهندكرد،همانگونهكهبنیاسرائیلهدایایخود
رادرظروفپاکبهخانةمنمیآوردندوبهمنتقدیممیكردند.21ومن

برخیازایشانراكاهنوالویخودخواهمساخت.
22»همانگونهكهآسمانهاوزمینجدیدیكهمنمیسازمدرحضورمنپایدار
میماند.همچناننسلشماونامشمانیزپایدارخواهندماند.23همةمردمماهبه
ماهوهفتهبههفتهبهاورشلیمخواهندآمدتامراپرستشكنند.24هنگامیكه
آناناورشلیمراترکمیكنند،جنازةكسانیراكهبرضدمنبرخاستهبودند،
مالحظهخواهندكرد.كرمیكهبدنهایآنهارامیخوردهرگزنخواهدمردو
آتشیكهایشانرامیسوزاندهرگزخاموشنخواهدشد.همةمردمبانفرت

بهآناننگاهخواهندكرد.«
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66:22و23خدابرایچیزیتازهوشگفتانگیزبرنامه 
باشد، که کجا هر و چه هر اورشلیم این است. ریخته
یعنیمسیحموعود راخدمتگزارخدا بنیادآن و اساس

مینهدواینآیندهپرشکوهراامکانپذیرمیسازد.
66:22-24اشعیاکتابخودراباشوروهیجانزیادی
تصویری بیایمانان برای قسمت این میبرد. پایان به
جدیاستازداوری،وبرایایماندارانتصویریاست
نسلشما بزرگ:»همچنان پاداش ازدریافت باشکوه

ونامشمانیزپایدارخواهندماند«.تضادایندوتصویر
بهقدریزیاداستکهبهنظرمیرسدهمهبخواهندپیرو
امامااغلبدرستمانندقوماسرائیل،برای باشند. خدا
مثلآنها مادرست بیمیلهستیم. نادانو عوضشدن
درغذادادنبهفقرا،کارکردندرراهعدالت،واطاعت
کردنازکالمخدابیتوجههستیم.یقینحاصلکنیدکه
درجمعکسانیخواهیدبودکهبرکاتزیادینصیبشان

خواهدشد.


