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معرفي
» اشعیا بزرگترین نبي و ناطق عبرانيي اتي ا او
بخاطر بیان پرشكوه و ذهن درخشان و تبك زیبا و
ماهرا نهاش ،بي رق یب ا ت ا او را به در تتي

«پادشاه انبیاء عهد عتیق» نامیدهاندا«
— مریل ا اف ا آنگر

Iي جایگاه منحصر به فرد صحیفه اشعیا
در كانون
بازديدكنندددگان يايتخددت زيبددايي ايرلنددد كدده
ً به د يدار يك
فره نگ م سيحي را مي ستايند غال با
خا نه خصو صي مي رو ند كهروزي بزرگ ترين قط عات
مو سيقي در آن جا سروده شده ا ست  .در سيزدهم
آوريل  2471قطعه «مسيحا»ي هندل سدروده شدد .هدي
ان سان آ گاهي تاكنون نتوان سته ا ست عظ مت و شكوه
ا ين قط عه مو سيقايي ه ندل را زير سوال ب برد .ا ما
اين قطعه مشهور چه مي گويد؟ اين قطعه اختصاص به
تات
دد عتي د و نب دو
دي عهد
ً در كتد
ددا مخصوص دا
ك د خ خد
م سيحائي دارد و ن بياي كه ن قش ع مدهاي در ا ين
تات دارد يك نوي سنده ع بري ا ست كه هفت صد سال
ن بو
ييش از تج سم م سيحا و ه ندل و شما و من مي زي ست.
ناخ او ا شعيا ا ست و او بل ندترين ،دو ست دا شتني
تتي ع هد عت ي را
ترين و م سيحائي ترين قط عات ن بو
نوشته است.

 IIي نویسنده
ا شعيا (ي هوه ن جات ب خش ا ست يا ن جات از آن
ته ا ست) ي سر آ موص رؤ يائي د يد كه زيرب ناي
ي هو
كتابي به ناخ صحيفه اشعيا نبي گرديد.
ما بخاطر تئوريهاي انتقادي در رابطه به «دو
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جزئي» بودن اين كتاب ميخواهيم به معرفي جامعتري
از اين كتاب بپردازيم.
اشعیا یك نفر بود
تئوري هاي چ ندي از با صط ح منت قدين بزرگ
وجود دارند كه طي قرنها آنها را نه به عنوان يك
دروغ بل كه به ع نوان يك حقي قت ،تع ليم دادها ند و
گف تها ند كه مو سي تورات را ننو شته ا ست؛ دان يال
نوي سنده ك تاب دان يال ني ست؛ ي طرس ر سالة دوخ را
ننوشته است؛ يولس (احتماالً) رساالت را ننوشته است
و ا شعيا هم ف قط نوي سنده او لين ب خش از ش صتو شش
فصل اين كتابي است كه به او نسبت دادهاند.
ب خاطر اين كه صحيفه ا شعيا يك شاهكار بزرگ و
ً در قسمت هايي از
تت هاي مسيحائي (مخصوصا
ير از نبو
دبت
دران نسد
ده ديگد
دا را بد
ددين آنهد
ده منتقد
داب كد
كتد
ً در ع هد جد يد ن قل قول
ميده ند) ا ست كه اك ثرا
شدهاند ،ما تصورميكنيم الزخ است كه فضاي بيشتري
به اين ابهاخ انتقادي نسبت به ساير كتي همطراز
خودش براي آ گاهي ايما نداران مع مولي ،اخت صاص
دهيم.
نخ ست اين كه ما معت قديم كه ا شعيا نوي سنده
تمامي فصول اين صحيفه است ،سپس به تك تك سواالتي
كه در مورد دو ن فر يا بي شتر بودن ا شعيا م طرح
شده است ،ياسخ ميدهيم.

1ي گواهي تاریخ و تن
ت مامي ا ساتيد ي هودي و م سيحي تا اوا خر سال
 2411مي دي يذيرفته بودند كده صدحيفه اشدعيا يدك
تتي طوالني و به قلم يك نويسنده است كه
كتاب ن بو
داراي استعداد درخشاني بوده است و او اشعيا يسر
آموص ميباشد.
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اما در سدال  ،2471جدي .سدي دئدودرلين 1فرضديه
«اشعيا دوخ يا ثاني » را به عنوان نويسنده فصول
 71تا  66مطرح نمود .البته تفداوت در محتويدات و
دورنماي فصول  2تدا  97و  71تدا  66قرنهدا مدورد
تو جه خوان ندگان دق ي ا ين ك تاب بوده ا ست ،و لي
ً م بين تاليف ا ين ك تاب تو سط
ا ين ت فاوت ها لزو ما
نويسندگان مختلف نيست .در سال  2971بدي .دوهدم،2
يكدست بودن فصول  71تدا  66را منكدر و قائدل بده
وجود «اشعيا سومي» بدراي نگدارش فصدول  11تدا 66
گرد يد .عدهاي هم معت قد به و جود نوي سندگان
بي شتري براي ا ين ك تاب بودها ند ،ا ما دو يا سه
ا شعيا ب طور ك لي مورد يذيرش محا فل ليبرا لي ا ست.
هي سنتي قديمي معت قد به و جود دو و يا نوي سنده
بي شتري براي ا ين ك تاب ني ست .در وا قع اعت قاد به
يك نفر بودن ا شعيا يك باور قديمي ،يك سان و
غيرقابل بحث است.

2ي گواهي عهد جدید
تتي عهد عتي بعد
صحيفه اشعيا دومين رسالة نبو
از مزام ير ا ست كه در ع هد جد يد از آن ن قل قول
شده ا ست و همي شه در طي ا ين ن قل قول ها فر ضيه
يگا نه بودن نگار نده ا ين صحيفه م فروض بوده ا ست.
تت ها تو سط
ابها مات مر بوط به ن گارش ب خش دوخ ن بو
اشعيا ،توسط يحيي تعميددهنده (متي  9:9و لوقا 7:9
و يوحنا  )19:2و متي ( 24:9؛

29:21دد ،)12و يوحندا

(99:21د )72ويولس (روميان 14:7د 99؛ 26:21د )12ياسخ
ً جا لي تو جه نو شته يوح نا در
داده شدها ند .مخصو صا
ً يك كتداب،
99:21د 72است كه كتاب اشعيا را نه صرفا
بلكه كتابي نو شتة شخصي به ناخ اشعيا معرفي كرده

1- J. C. Doederlein
2- B. Duhm
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است و ميفرمايد «اين ك خ را اشعيا گفت وقتي كه
ج ل او ( خدا) را د يد و در بارة او تك لم كرد»
(آيه  .)72عبارت «اين ك خ» اشاره به اشدعيا 2:19
ميباشد كه در يوحنا  99:21و اشعيا  21:6ميباشد كه
در يوحنا 97:21د 71نقل قول شدهاند.

3ي طرح یكسان و پیشرفته
صحيفه ا شعيا ن شانده ندة طر حي يك شكل و نظ مي
ا ست كه با فر ضيه ن گارش آن تو سط دو يا سه
نويسنده مختلف ،نميسازد.

4ي عظم

محض شاعرانه كتاب

زي بائي فوقال عاده ب خش دوخ ا ين ك تاب ناد يده
گرفتن چ نين نوي سنده توا نايي را م شكل مي سازد .
گذ شته از آن ت ماخ انب ياء متو سط ن يز ر ساالت خود
را بددا افددزودن نامشددان بددر آن بدده خددود نسددبت
دادهاند.

5ي طومارهاي دریاي مرده
طومار هاي در ياي مرده از ك تاب ا شعيا ( قرن دوخ
ق بل از مي د) ،هي ا شارهاي به تفك يك ا ين ك تاب
به دو بخش و يا دو نويسنده نكردهاند.

پاتخ
«اشعیا»

به

مباحثي

بر

علیه

یكي

بودن

سه ب حث ع مده بر عل يه يك يارچگي ا ين ك تاب
مطرح است :ديدگاه تاريخي آن ،موارد زبان شناسي،
و مباحث ديني.

1ي دیدگاه تاریخي
تفكيك كتداب اشدعيابه دو بخدش ( 97:2و 71دد)66
ً مورد يذيرش هم گان قرار گرف ته ا ست .ف صول
تقري با
96د 97نوعي ميان يردههداي تداريخي در ايدن كتداب
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ميباشند .جالي توجه اينست كه چگونه فصول  2تا 97
بازتاب عهد عتي و فصول 71د 66بازتاب عهدد جديدد
د حتي از نظر تعداد :يعني يك فصل از
ميباشند
كتاب در برابر يك كتاب در عهد جديد د شايد اين
مورد ت صادفي با شد ،چون كه تفك يك ف صول موردي
الهامي نيست.
ً ديدگاهي مربدوط بده
ديدگاه فصول  2تا  97قطعا
دوران قبل از تبعيد و ديدگاه فصول  71تدا  66بده
رو شني د يدگاهي مر بوط به دوران ب عد از تبع يد
ا ست .آ يا ا شعيا ميتوان ست به آي نده برود و از
ديدگاه آينده بنويسد؟
ب سياري از منت قدين ميگوي ند خ ير ،و لي با ا ين
و جود ارم يا ،دان يال و ح تي خداو ند ما عي سي م سيح
در يارهاي از مواقع چنين كردند (متي .)29
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اگر فصول  71تا  66كتاب اشعيا در سال  11قبدل
از مي د نوشته شده باشند ،چرا اين كتاب به مذاق

فلسطينيان خوش آمد و نه بابليان؟

2ي موارد زبان شناتي
منت قدين ميگوي ند سبك ن گارش «ا شعيا دوخ» با
سبك ن گارش ك تاب ا شعيا مت فاوت ا ست .ت ماخ ا ين
ف صول حاوي يك گس ست ع مده ا ست كه در ا ين ع بارت
خ صه مي شوند «ت سلي ده يد! قوخ مرا ت سلي ده يد!»
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( . )2:71ولي اين مورد فقط نشان دهندده تندود در
سبك ن گارش نوي سنده ا ست  .اف طون ،ميل تون و
شك سپير هم به طور اع جاب انگ يزي داراي سبك هاي
متنوعي براساس محتويات نوشتههايشان بودند.
تسلي يرشكوه مسيحا در فصول 71د 66براي تشدريح
اين تفاوت كافيست.
همچ نين ت شابهات فراوان سبكي بين ا ين دو ب خش
( يا سه ب خش) ك تاب و جود دار ند كه در ب سياري از
موارد آ شنايي با ز بان ع بري را ميطل بد .ي كياز
ا صط حات ا شعيا كه در سرا سر ك تابش م شاهده مي شود
عبارتست از « »The Holy one of Godكه يك لقي خدائي است.

3ي موارد دیني
منت قدين قا ئل به ت ضاد بين اله يات« ،ا شعيا
اول» و «ا شعيا دوخ» به صرف اين كه «ا شعيا دوخ»
ييشرفتهتر از «اشعيا اول» است ،نميباشند.
ا شعيا اول تك يهاش به عظ مت خدا بوده ا ست و
تك يه ا شعيا دوخ بر بيكران گي خدا .مي كا ن بي هم
كه هم ع صر ا شعيا بود داراي عقا يدي شبيه با صط ح
«اشعيا دوخ» بود.
ب حث دي ني در م يان ا ين سه مورد كمر نگ تر ا ست
و لي در گاخ اول ع لت واق عي ا ين فر ضيات را كه
فلسفه ماوراءالطبيعي ميباشد ،عرضه ميدارد.
ا شعيا از كورش ياد شاه ا يران سالها ق بل از
اين كه متو لد شود ،ناخ برده ا ست (الب ته در صورتي
كه ق بول دا شته با شيم ا شعيا ،ي كي ا ست) .ژوز فوس
ُثير مطالي فصل 71
مورخ نوشته است كه كورش تحت تا
اين كتاب واقع شد.
ب سياري از ب خش هائي كه گف ته مي شود به ا ين
تت هاي كام ً و يژهاي
ك تاب ا فزوده شدها ند ،ن بو
ميباشند كه تحق يافتهاند .در اينجا دوباره به
ن ظر مير سد كه يك تما يل ضدماوراء الطبي عي،
ن شانهاي ا ست مب ني بر ان كار قدمت تاريخي ا ين
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كتاب.
گذشددته از آن اگددر خدددا داندداي مطلدد اسددت،
ييشبيني آينده براي او از طري انبيايش با چنان
جزئياتي ،مشكل نيست.
از اينرو عليرغم تماخ تاخت و تازهاي مبني بر
اين كه ا ين ت ئوري ها ساخته و يرداخ تة مفرو ضات
حلقه هاي مسيحي است و داراي بار قدرت قوي بشارتي
و منط قي ا ست ،خل لي وارد ن ميك ند .سرا سر ك تاب
آنطوريكه در  2:2آمده است نوشته اشعيا يسر آمدوس
است.

تاریخ
اشعيا رسالت خود را «در سالي كه عزيا يادشاه
مرد» ( 2:6د  471قبل از مي د) شرود نمود .سالهاي
ر سالت او بخ صوص در ي هودا در طول حكو مت چ هار
ت يا و يو تاخ كه ياد شاه
ياد شاه ادا مه دا شت :عز
َ حاز ياد شاه شرير و حزق يا
كام ً ني كوئي بود؛ ا
يادشاهي بسيار نيكو و دوست صميمي نبي  .از آنجا
كه اشعيا بده مدرگ سدنحاريي ( 692قبدل از مدي د)
اشاره كرده است ،بنظر ميرسد كه حداقل در سال 691
ز نده بوده ا ست و ا ين ن شانه يك ر سالت ب سيار
طوالني مدت است كه حدود  61سال ميباشدد! براسداس
سنت ،اشعيا در زمان سلطنت منسي يادشاه شرير فوت
كرده است.

 IVي پیشینه و زمینه
مع ني ناخ ا شعيا گو ياي مو ضود ا صلي ا ين ك تاب
ا ست :ن جات از آن خدا ست .كل مه «ن جات» بي ست و شش
تتي و تن ها ه فت بار در ساير
بار در ا ين ك تاب ن بو
تتهددا تكددرار شددده اسددت .موضددود ايددن كتدداب
نبددو
نشاندهندة يكدست بودن كتاب است :فصول 2د 97نشدان
دهندة نياز بزرگ انسان بده نجدات و فصدول 71دد66
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نشان دهندة تدارك فياض خدا از نجات است.
ا شعيا به ا سرائيل اخ طار داد كه شرارت او
تنبيه خواهد شد ،ولي با اين وجود خدا در فيض و
رحمت خود ،يك روز نجات دهندهاي براي يهوديان و
ساير امتها خواهد فرستاد.
ً در ت سخير
ك شورهائي كه اسرائيل كو چك را اك ثرا
خود دا شتند ع بارت بود ند از آ شور در شمال ،يا
« قدرت قوي» و مصر در جنوب يا « قدرت ضعيف»  .بخش
تتي دويست ساله از روزهاي
آخر اين كتاب حاوي نبو
آينده ابرقدرت بابل است.

گزارش
ّتهائي در مورد مجازات و بركات
 Iي نبو
دوران اشعیا (فصول 1ي)35
ا لف) داوري ي هودا و اور شليم با تابش ا نوار
ج ل (فصول 2د )1
)2
)1

دعوي خدا برعليه اسرائيل (فصل اول)
بركات آينده از طري

تطهير قوخ (فصول 1

تا ) 7
تنبيه اسرائيل بخاطر گناه (فصل )1
)9
ُموريت او (فصل ششم)
ب) دعوت و مسح اشعيا و ما
ج) كتاب عمانوئيل (فصول 4د)21
)2

تولد معجزه آساي مسيحا (فصل )4

)1

سرزمين يرشكوه مسيحا (فصول  9د )21

)9

يادشاهي هزارسالة مسيحا (فصول  22و )21

د) داوري امتها (فصول  29تا )17
)2

داوري بابل ( 2:29تا )19:27

)1

داوري آشور (17:27د)14

)9

داوري فلسطين (19:27د)91

)7

داوري موآب (فصول  21و )26

)1

داوري دمش

(سوريه د فصل )24
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)6

داوري مما لك نا شناخته در آفري قا (ف صل

)29
)4

داوري مصر (فصول  27و )11

)9

داوري بابل (2:12د)21

)7

داوري دومه (ادوخ د 22:12د)21

)21

داوري اعراب (29:12د)24

)22

داوري اورشليم (فصل )11

)21

داوري صور (فصل )19

)29

داوري بقيه زمين (فصل )17

هد ) سرودها (فصول  11تا )14
)2

سرود ستايش ا سرائيل براي بر كات مل كوت

(فصل )11
)1

سرود ستايش ي هودا از صخرة دوران (ف صل

)16
)9

ِ آمرز يده شده
سرود خدا براي ا سرائيل

(فصل )14
و) سددقوط و تجديددد حيددات دوبدداره اسددرائيل و
اورشليم (فصول  19د )91
 )2واي بر افرايم د اسرائيل (فصل )19
 )1واي بر اريئيل د اورشليم (فصل )17
 )9واي بر متحدان با مصر (فصول  91و )92
)7

حكومت يادشاه عادل (فصل )91

)1

واي بر غارتگر د آشور (فصل )99

)6

واي بر تمامي قوخها (فصل )17

)4

ج ل ملكوت آينده (فصل )91

ّل تاریخي  :كتاب حزقیا (فصول  33ي )33
IIي تحو
الف) نجات يافتن حزقيا از دست آشور (فصدول 96
و )94
)2

آشور خدا را به مبارزه ميطلبد (فصل )96

)1

خداوند آشور را نابود ميكند (فصل )94
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ب) بيماري و شفاي حزقيا (فصل )99
ج) گناه حزقيا (فصل )97
ّتهاي تسلي بخش راجع بيه اتيارت آینيده
IIIي نبو
(فصول  44ي )33
الف) تس ئي به اسرائيل در مورد نجات دهندهاي
كه خواهد آمد (فصول 71د)79
)2

تس ي خدا مبني بر آمرزش و صلح (2:71د)22

)1

تسدد ي خدددا مبنددي بددر دخالددت خددودش

(21:71د)92
)9

تس ي خدا راجع به مددكار اسرائيل (فصل

)72
)7

تس ي خدا به خادمان خودش (فصل )71

)1

تس ي خدا مبني بر احياء اسرائيل (فصول

 79و )77
)6

تس ي خدا مبني بر وجود كورش

د مسيح

خدا (فصل )71
)4

ت س ي خدا مب ني بر سقوط بت هاي با بل

(فصل )76
)9

تس ي خدا مبني بر سقوط بابل (فصل )74

)7

ت س ي خدا مب ني بر بازگ شت ا سرائيل ب عد

ُديي (فصل )79
از تا
ب) مسيحا و طرد او توسط اسرائيل (فصول 77د)14
)2

مسيحا به عنوان خادخ (فصل )77

)1

مسيحا به عنوان شاگرد واقعي (فصل )11

)9

مسيحا به عندوان حداكم عدادل ( 2:12تدا

)21:11
)7

م سيحا به ع نوان قر باني حا مل گنا هان

( 29:11تا )21:19
)1
(فصل )17

مسيحا به عنوان آمرزنده و احياء كننده
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)6

مسيحا به عنوان مبشدر جهداني ( 2:11تدا

)9:16
)4

مسيحا به عنوان داور شدريران ( 7:16تدا

)12:14
ج) گنداه اسدرائيل و اورشدليم ،توبده و احيدا
(فصول  19تا )66
)2

لذات روحانيت واقعي (فصل )19

)1

شرارتهاي اسرائيل (فصل )17

)9

ج ل آينده صهيون (فصل )61

)7

رسالت مسيحائي (فصل )62

)1

شاديهاي آينده اورشليم (فصل )61

)6

روز انتقاخ (2:69د)6

)4

دعاي يهوديان باقي مانده ( 4:69تا )21:67

)9

ياسخ خداوند به دعاي آنان (فصل )61

)7

موخره  :آرامشي چون رود (فصل )66

تفسیر
ّتهائي
Iي نبو

درمورد

مجازات

وبركات

دوران اشعیا(فصول1ي)35
الف) داوري یهودا و اورشلیم با تابش
انوار جالل (فصول 1تا)5
 )1دعوي خدا بر علیه اترائیل (فصل اول)
 )2:2اولين آيه صحيفه اشعيا بيشتر مانندد يدك
ع نوان ا ست .ا شارات تاريخي آن در ب خش مر بوط به
معرفي ،بررسي گرديد.
1:2و )9اينك تمامي كائنات مورد خطداب خداوندد
قرار ميگيرند تا بدانند خدا با اترائیل چه كرده
ا ست .ا ع خ جرخ خدا اين ست كه مردخ خود سر شده و
برعل يه خدا ع صیان ورز يدها ند و از ن شان دادن آن
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نود حر مت و احترا مي كه ح تي از يك ح يوان اه لي
مورد انتظار است ،كوتاهي كردهاند!
7:2د )6ام خطاكار شده روي از قيدوس اسدرائيل
ُديي خداوند مؤثر واقع نمي شود،
برگردانيدهاند .تا
ح تي ا گر بدنها يو شيده از جرا ح و كوفتگي و ز خم
متعفن شود.
4:2ددد )7اشددعيا در اينجددا بدده تشددريح آينددده
مي يردازد ،آنچنان كه گوئي ا مروز وا قع شده با شد.
كردها ند.
م هاجمين و د شمنان ،ي هودا را و یران
اور شليم ،دخ تر صهیون چون يك ك پر و تایبان
موقتي ،به طرز زنندهاي در ميان خرابه ها ايستاده
است .اما اگر فيض خدا نبود و بقیه اندكي باقي
ن ميگذا شت ،آن گاه ويرا ني همان ند تدوم و ع موره
كامل مي بود.
21:2د )21حاكمان و قوم اورشليم (تدوم و عموره)
ميباي ست بدان ند كه خدا ا جراي مرا سم و ت شريفات
را بدون خلوص قلبي و قرباني ها را بدون اطاعت ،و
هدايا را بدون هد يه ده نده ،دو ست ندارد .ماداخ
كه مردخ در گ ناه زي ست ميكن ند مشاركت شان در
مراسم معبد توهين به خدا و پایمال نمودن دربار
او ست .خدا از آمي ختن مرا سم با گ ناه ن فرت دارد
و توجهي به د ت هاي برافرا شته و دعا هاي ب سيار
نخواهد نمود.
دبل يو.اي وا ين 1در مورد چ نين خ طري در روز گار
ما به ايمانداران هشدار ميدهد:
اجراي صرف مراتم ظاهري به منزله ردائي ات
كه گناه را ميپوشاندا خداوند در متي فصل
 23با اخطارهاي شدید پرده از آن خطاها
برداشته ات ا خطاهائي كه با مراتم یهودی
آمیخته بود ،اینك به طور گستردهاي در عالم

- W. E. Vine

1
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گسترش یافته ات ا وجدان یك شخص
مسیحی
ایماندار ممكن ات تا آن اندازه از كار
بیافتد كه به مراتم مذهبي بپردازد ،در حالي
كه هنوز هم در گناه زیس ميكندا

 26:2و )24آنچه كه اين قوخ بايد انجاخ ميدادند
اين بود كه توبه كنند واز شرارت دست بكشند تا
بدان وسيله خود را ياك كنند (بشویند) ،آنگاه به
عدالت و انصاف عمل نمايند.
 29:2د )11چنانچه آنها به خواسدته خددائي عمدل
كن ند ،گناهان شان زدوده خوا هد شد و از نی كوئي
زمين كه خدا بر ايشان تدارك ديده است ،بهرهمند
خواهند شد .مهم اينست كه اولين فصل كتاب بشارتي
ته است» ،شامل دعوت
اشعيا كه معني نامش «نجات يهو
انجيل ييروزمند است.
خداو ند ميگو يد« :بيائ يد ،تا باه مديگر محا جه
نمائيم .اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد ،مانند
برف سفيد خوا هد شد و ا گر م ثل قر مز سرخ با شد،
مانند يشم خواهد شد».
استدالل (محاجه) خدائي ،يذيرفته شده در ايمان
به ما ميآ موزد كه ياك شدن از گ ناه مم كن ا ست و
ا ين ياك شدن كام ً هم رب طي به شاي ستگي و ت ش
ان سان ندارد و تن ها راه تح ق آن آمرز شي ا ست كه
عي سي م سيح خداو ند با اف شاندن خونش بر صليي،
براي انسان مهيا نموده است .حال چند نفر استدالل
خداو ند را يذيرف ته و به او جواب مث بت دادها ند،
چه كسي ميداند؟ و اين دعوت هنوز هم يابرجاست.
ا ما ا گر مردخ ا با ن موده ت مرد كن ند ،آن گاه
جنگ و ويراني در انتظارشان خواهد بود.
12:2د )19اورشليم ديگر شهري امین نيست ،انصياف
درآن و جود ندارد و اي نك ت بديل به شهر
و عدال
زان یه و يناه گاه دزدان و قاتالن شده ا ست .ه مه
چيددز در آنجددا فاسددد شددده و تييروران آن هددرزه
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شدهاند .رشوه و بيانصافي در همه جا ديده ميشود.
17:2د )92بنابراین خداوند خشم خود را به تمداخ
ك ساني كه با گ ناه گردن ن شان داد ند د شمنان او
هستند ،خواهد ريخت .داوري خدا تماخ آلودگي ها را
ياك و اور شليم را در ج ل يي شينش ،ا ستوار خوا هد
ده
ده توبد
داني را كد
دائي كسد
ددا رهد
ددالت خد
داخت .عد
سد
ته صبایوت
كردها ند ،ت ضمين مينما يد .خداو ند ،ي هو
داوري خود را نيز تضمين نموده است.
اما گناهكاران نابود خواه ند شد .بتيرستان از
بتهايشان (درخ بلوط و غان) خجل و مانند بلوطي
كه آب ندارد خ شك
برگش پژ مرده و باغي
كه
خواه ند شد .رهبرا ني كه به خدمت خود اعت ماد
دار ند ،چون يرة كاهي ( پرزه) خواه ند شد كه با
كوچكترين جر قة در اع مال شريرانه خود خواه ند
سوخت.

 )2بركات آینده از طریق تطهیر قوم
(فصول 2ي )4
2:1د )9پسر آموص اينك از ماوراي هرج و مدرجهدا
مل كوت ير شكوه م سيحا را ميبي ند .در آن روز
اور شلیم به ع نوان مر كز دي ني و سيا سي ج هان
ثاب خواهد شد ا صهيون زيارتگاه تمامي قوخ ها
خواهد شد و مردخ براي عبادت و تعليم گرفتن از
خدا ،بدانجا خواهند آمد.
 )7:1يادشاه به معض ت جهاني فيصله خواهدد داد
و ديگر مردخ باهم نخواهند جنگيد .در نتيجه جهان
خ لع س ح خوا هد شد.يولهايي كه قب ً خرج ت سليحات
جنگي مي شدند صرف خريد ابزار كشاورزي خواهند شد.
اين آيات ما را به ياد متي 2:7د 9مياندازد چونكه
هم اين آيات و هم متي 2:7د  9الهداخ شدده از يدك
روح ال قدس ا ست و ن بياي از ن بي دي گر ن قل قول
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كرده است .
 )1:1دورنماي مجلل حكومدت مسديحائي اشدعيا را
برانگي خت تا به مردخ ي هودا بگو يد كه ب فا صله
توبه كنند.
6:1د  )7سپس خداوند خطاب به اشعيا به برشدمردن
گناهاني مي يردازد كه امت ها را به ض لت سوق داده
است.
آن ها به جاي ن گاه كردن به خداو ند با غ يي
گو يان م شرق م شورت ن موده و مان ند فل سطینیان
فالگیر شدها ندا آن ها با كافران مت حد شدها ند.
دود را
يزائن خد
ددا خي
دريعت خد
درد از شد
دا در تمد
آنهد
انبا شته و ا تبان و ارا به ها خر يده و امن يت خود
را در سايه ثروتشان ميجويند .آنها بت هائي را كه
خود ساختهاند يرستش ميكنند .بدين داليل خدا آنها
را خددوار و خفيددف مدديسددازد و آنهددا را نخواهييد
آمرز یدا ع بارت «مم لو از ر توم م شرقي» تو صيف
مناسددبي بددراي محبوبيددت جدداري مددذاهي شددرقي در
كشورهاي غربي است.
 21:1و  )22اينك نبي خطاب به مردخ اخطار ميدهد
پ س ميكند،
از ترس يهو
ته كه چشمان بلند انسان را َ
در صخرهها يناه بگيرند.
 21:1د )29اشعيا ناگهان به روز داوري خداوند
كه م قدخ بر حاكم يت م سيح خوا هد بود ،ا شاره
ته صبایوت با غرور و تك بر ان سان
ميك ند .ي هو
بر خورد خوا هد كرد ،خواه جم عي و خواه فردي
( تروها و ب لوط ها) .حكو مت ها (كوه هاي عالي و
تل ها) ،قدرت هاي ن ظامي ( برج و ح صار) يا ت جارت
(كشتي ها و مصنوعات مرغوب) و كبریائي انسان پس
خواهد شد و خداوند به تنهائي متعال خواهد بود و
ب ها همگي متروك خواهندشد.
27:11د  )11مردخ در همده جدا بده دنبدال جدائي
ميگرد ند كه مخ في شوند و هر چه كه دار ند دور
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دردخ
ده مد
دت كد
ددا اسد
دا خد
دد .در آن روزتنهد
ديريزند
مد
ميتوانند در او يناه برند.
2:9د )1در آن روز ( )11:1خداوند رهبراني را كده
مردخ بر آن ها اعت ماد ميدا شتند دور خوا هد كردا
دور كردن نان و آب احت ماالً ا شاره به شرايط قح طي
است ،اما نان و آب احتماالً آنطور كه از آيات بعد
دط
دان قحد
دت .در آن زمد
دران اسد
داد رهبد
دت ،نمد
ييداسد
الر جال شده و كود كان بر مردخ حاكم يت خواه ند
ن مود .آن روز ز مان ب يداد ،هرج و مرج ،تن هائي،
بيحرمتي و نافرماني خواهد شد.
6:9د )9مردخ به بستگان خود مراجعت ميكنند و از
آنها دعوت ميكنند تا بر اين ويرانه حكومت كنند
و لي هي ك سي ن مي يذيرد ،چون كه مردخ درخا نه خود
نه نان دارند و نه لباس .
اين ب ئي است كه مردخ بر سرخود ميآورند.
7:9د )21از آيه نهم ،اشعيا شرود بده اعد خ يدك
د دو مورد در اين فصل و شش
سري «واي» مينمايد
د «واي» اول خطاب جانهاي
مورد در فصل ينجم
ك ساني ا ست كه مرت كي شرارت شدها ند« .واي» دوخ
خ طاب به شريران ا ست و شرارت آن ها را مح كوخ
ميك ند ،ا ما در ضمن به عادالن بر كت و عده داده
مي شود .ي كي از ن تايج شرارت آن ها ا ين خوا هد بود
كه تو سط ا فراد نا بالغ و بيتجر به (كود كان) و
ضعيفان (ز نان ) و گ مراهكن ندگان ره بري خواه ند
شد.
29:9د )21در اين آيات خداوند اسدرائيل را بده
محاك مه فرا ميخوا ند .او م شايخ قوخ را ب خاطر
اينكدده فقیييران را اسددتثمار كددرده و خددود را
ثروتمند ساختهاند (از طري رشوهگيري واخاذي) به
ُي خداو ند
محاك مه فرا ميخوا ند .ن ظر به اين كه را
مب ني بر گناه گاربودن آ نان ا ست ،ح كم محكوم يت
اع خ ميشود.

19

صحیفه اشعیا نبی

26:9د )17سپس جرمي شديد در مدورد زندان يهدودا
ب خاطر غرور شان و لبا سهاي فاخر شان و جواهرات
نفيس شان ،ا ع خ مي شود .صورتهاي شان را كه با
عطر يات گرانب ها آرا يش دادها ند با ز خم ها يو شيده
خواهدشد .بدنهايشان برهنه خواهد شد و ديگر بجاي
اينكه خانم هاي شيكي باشند تبديل به زناني چرك و
د تزئينات و آرايش و عطريات
آلوده خواهند شد
آنها تبديل به ریسمان و سرهايشان طاس خواهد شد،
و تنها به پالس ملبس خواهند شد.
 11:9تا  )2:7مصيبت افزوده ديگر بر آنان فقدان
مردان جنگي براي جنگ ها خواهد بود .تلفات جمعيت
مردان من جر به ا ين خوا هد شد كه ه ف زن از
یك مرد سرير ستي خود را ميطلب ند و به او يي شنهاد
ازدواج ميده ند تا نام او به آن ها با شد تا از
ننگ بيشوهري و مردن بدون فرزند بگريزند.
1:7د )6بقيه فصل چهارخ بده ملكدوت مجلدل مسديح
مييردازد.
او ه مان شاخة آ يه دوخ ا ست كه زی با و مج لل
است  .تفسير ماتيو هنري از اين آيات چنين است:
او (مسیح) شاخة خداوند ات ا این یكي از
او
دیگر
اتامي
اوت ا
نبوّتي
اتامي
(زكریا  3:3و
عبارتنداز :بندة من شاخه
(ارمیا  5:23و )15:33؛
)12:3؛ شاخه عادل
نهالي كه از تنه یسّي بیرون آمده؛ شاخهاي از
ریشههایش (اشعیا  )1:11و آنچنانكه بعضي
ميپندارند این اشاره به زماني ات كه مسیح
«ناصري» خوانده ميشد (متي )23:2ا در اینجا
او شاخه خداوند نامیده شده چونكه با قدرت
خدا كاشته شده و براي جالل خداوند رشد كرده
ات  ،و در گویش آرامي یا زبان باتتاني كلده
مسیح یا مسیحا ،یا خداوند ،خوانده ميشودا

او همچ نين م یوه ز مين ا ست كه در او افت خار
ا سرائيل اح ياء مي شود .بيايما نان در رج عت دوخ
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عي سي خداو ند نابود خواه ند شد .يهود يان ن جات
يافته كه نامشان در دفتر حیات مكتوب است ،مقدس
ناميده خواهند شد« .شستن» در آيه چهارخ از طري
داوري تكميل خواهد شد و نه با انجيل .كوه صهیون
در روز با سايباني از ا بر ودر شب با آ تش م شتعل
يوشيده خواهدشد ،واين نمادي از حفاظت خدا است.

 )3تنبیه اترائیل به خاطر گناه (فصل
)5
2:1د )1در سرودي كده اشدعيا بدراي محبيوب خيود
ته) مي سرايد به حفا ظت دل سوزانه خداو ند از
(ي هو
تاك ستانش ا شاره ميك ند .خداو ند به ترين م كان را
برگز يده ا ست ،زمي ني حا صلخ يز و مو به ترین را در
آن جا كا شته ا ست ،آن را محاف ظت كرده ا ست ،و به
ا ين ام يد كه مح صول خوبي خوا هد دا شت ،چرخ شتي
آماده كرده است .ولي بجاي محصول خوبي كه انتظار
دا شت (اطا عت ،قدرداني ،مح بت ،ع بادت و خدمت)،
مح صولي نامرغوب يا ان گور بد (ت مرد ،ع صيان و
بتيرستي) به دست آورد.
9:1د )6خداوند با خشم تماخ از يهدودا مدييرسدد
ديگر چه ميتوانست انجاخ دهد كه انجاخ نداده است
و چرا چ نين وا كنش بدي را از آ نان ميبي ند .سپس
نزديك بودن مجازات را اع خ مينمايد .او حصارهاي
ی هودا را كه شهر را حفا ظت ميكرد ند ،بر ميدارد.
ك شور مورد ه جوخ وا قع شده و ت بديل به زمي ني
بيهوده و ير خاروخس و خشك خواهد شد .البته تماخ
اين ب يا موكول به آينده و اسارت يهودا ميباشد.
دد از
ده خداوند
دي كد
دت :وقتد
دن اسد
دتش روشد
 )4:1علد
دا شت،
ا سرائيل و ي هودا انت ظار ان صاف و عدال
چيزي نديد مگر قتل و تعدي وفرياد و خروش.
9:1د )21در آيات  9تا  ،19شاهد شش «واي» هستيم
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سوخ

ميبا شند .ا ين «واي»

ها

كه ادا مة ف صل
عبارتنداز:
واي اول :حرص ز مين خواران كه هر روز خا نهاي
به خا نه و مزر عهاي به مزر عه خود ميافزاي ند ،تا
دي گر جائي براي دي گران باقي ن ميما ند و بازار
خر يد م سكن و ز مين د چار ب حران مي شود ،با ا ين
و جود چ نين ا فرادي تن ها و م نزوي ميبا شند .ا سارت
قوخ مو جي خوا هد شد كه خا نه هاي ب سياري خالي
بمان ند و يا و يران شوند  .قح طي و خ شك سالي بر
زمين حاكم خواهد شد به طوريكه از ده ييمانه بذر
ف قط يك ييما نه مح صول و از يك تاك ستان ينج
هكتاري فقط ينج بطر شراب ،به دست ميآيد.
22:1د )24واي دوخ :خطاب به مييرسدتان اسدت كده
ازصبح تا شب باده نوشي ميكنند .آنها بزمي بريا
ميكن ند و عيا شي مينماي ند ،ا ما توجهي به ع مل
دت هاي خداوند نميكنند.
ب خاطر ا ين نود اع مال بيفكرا نه ا ست كه ا سير
خواهند شد .
شریف و عامي از قحطي رنج خواهند برد و خواهند
مرد .هي طب قهاي از ا ين ب يا نخوا هد توان ست كه
بگر يزد .ا ما خداو ند ان صاف خود را در داورياش،
آن گاه كه ويرا نه هاي ا سرائيل چرا گاه گ لههاي
بيگانه ميگردد ،نشان خواهد داد.
 13:5و  )13واي سوخ :خطاب به دروغگويان بيشرخ
وك ساني ا ست كه خدا را به م بارزه ميطلب ند و با
گ ناه ع هد و يي مان ب ستهاند و ميگوي ند بيائ يد
ببي نيم ا ين داوري كه خدا ما را بدان تهد يد
ميكند چيست.
 )24:1واي چهارخ :خطاب به كساني است كه شناخت
روحدداني ندارنددد و فددرق بددين بييدي و نیكييي را
نميدانند.
 )21:1واي ينجم :خطداب بده انسدانهاي خدودبين
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است.
 22:1و )19واي ششم  :خطاب به كساني است كه در
نو شيدن م سكرات قوي ا فراط ميكن ند و با گرفتن
رشوه عدالت را رعايت نميكنند .
 24:1و  )11اين انسانهاي شرير كده هدي گونده
حرمتي براي ك خ خدا قائل نيستند ،مانند علف خشك
در آ تش مي سوزند .خدا قوم خود را داوري خوا هد
ن مود و بدين ج هت كوه ها به لرزش در خواه ند آ مد
و كو چه ها از اج ساد يرخواه ند شد .و لي ه نوز
داورياش تكميل نشده است!
16:1ددد )91آنگدداه خداونددد بابييل را فراخواهددد
خواند د خستگي نايذير ،كام ً مسلح و آماده براي
ج نگ با ا سبان و كال سكه هائي ت ندرو .ا ين ل شگر
چون شیر به مردخ حمله خواهند برد و سپس همگي را
براي
ِ تاریكي
به ا سارت خواه ند برد و آن روز
يهودا خواهد بود.

ُموری
ب) دعوت و مسح اشعیا و ما
ششم)

او (فصل

 )1:3در تالي كيه عزیيا پادشياه ميرد ،اشدعيا
رؤ يائي از ياد شاه ياد شاهان د يد .ما از انج يل
يوحنا 97:21د 72آموختهايم  ،يا دشاهي كه اشعيا در
رويا ديد كسي نبود جز عيسي مسيح خداوند.
اف  .سي جنينگس 1چنين تفسير ميكند:
اشعیا چون یوحنا در جزیره پطمُس «در روح» شد و
ادو نا ( نام خدا به ع نوان مت عال) و برا تاس
رتاله به رومیيان « 5:3خيداي متبيارت تيا ابيد
اال باد» را بات مامي جالل و شكوهش ميبی ند كه بر
تخ معبد پرشكوه آتماني نشسته ات ا

1:6د )1بر باالي تخت خددا موجدودات آسدماني يدا
1- F . C . Jennings
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ترافین با «چ هار بال براي يو شش و دو بال براي
خدمت» ايستادهاند.
ا ين ن مايش ت قدس خدا اقت ضا مين مود كه «ب ندة
خدا» قبل از خدمت نمودن به او تطهير شود.
ً ملزخ نمود كه به
اين رؤيا اشعيا نبي را عميقا
گنا هان خود بيندي شد و ا ين م سئله مو جي شد كه
توبه كند.
 )9– 6:6و درست بعد از توبه بود كه تطهير شرود
شد و يس از آن بود كه ا شعيا صداي خداو ند را
دود و
دد نمد
دف خداوند
دود را وقد
دله خد
دنيد و ب فاصد
شد
ُموريت خود را آغاز كرد.
ما
ُموريت او اع خ ك خ خداوند بده قيومي
7:6د )21ما
بود كه در ا ثر ان كار مداوخ ك خ خدا از ن ظر
روحاني كور و كر شده بودند .آيدات  7و  21تشدريح
كن نده هدف ن هائي ر سالت ا شعيا ن ميبا شند ،و لي
نتي جه غيرقا بل اجت ناب آن ا ست .ا ين آ يات در ع هد
جد يد به من ظور ت شريح ان كار و طرد م سيحا تو سط
اسرائيل ،نقل قول شدهاند .واين 1مينويسد:
مردم به قدري در منحرف نمودن راههاي خود
اصرار ورزیده بودند كه امكان هرگونه تحوّل
روحاني را براي خود غیرممكن تاخته بودندا
انسان ممكن ات آنچنان دل خود را تخ كند
كه شرایط خود را غیرقابل عالج نماید و این
مرحله ،مجازات كنوني خدا بر علیه اوت ا

 22:6د )29سؤال «تابكجا؟» يعني داوري خددا بدر
مردمش چقدر طول ميكشد؟ ياسخ اين سوال اين بود:
« تا زماني كه شهرها ويران و غيرقابل سكونت شوند
و خا نه ها بدون سرن شين و ز مين كام ً و يران شود و
خداوند مردخ را به جاهاي دور بفرستد ».خدا باقي
ما نده قوخ (ع شري از قوخ) را م عاف خوا هد ن مود،
1- Vine
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ا ما ح تي ا ين م قدار به دوران عذاب بزرگ منت قل
خواهند شد .اين بذر مقدس مانند ريشة درختي بزرگ
است كه بعد از بين رفتن تنه درخت زنده ميماند.

ج) كتاب عمانوئیل (فصول 7ي)12
 )1تولد معجزه آتاي مسیحا (فصل )7
داي
دگوئيهد
داطر ييشد
دول 4د د  21را بخد
 2:4و  )1فصد
روشنش در مورد مسيح ،كتاب عمانوئيل ناميدهاند.
در فاصله بين فصول  6و  4اشدعيا دوران حكومدت
َ حاز
يو تاخ را ي شت سر مين هد و وارد حكو مت ا
مي شودو ا ين ز ماني ا ست كه آرام و ا سرائيل
(ا فرایم) بر عل يه ي هودا مت حد شده و اور شلیم را
تهديد ميكنند.
 )9:4اشعیا و يسرش شاریاشوب در انتهاي قندات
َ حاز
بر كه فو قاني به راه مزر عه گازر به م قات ا
ميرو ند .شايد ياد شاه به آن جا رف ته بوده كه از
م نابع آ بي شهر حفا ظت ك ند .مزر عه گازر در جائي
بود كه مردخ رخت هاي خود را ميش ستند و در آف تاب
يهن ميكردند تا خشك شوند.
َحداز اطميندان
7:4د )7خداوند از طري نبي بده ا
ميد هد كه ن يازي ني ست بتر سد .ياد شاهان آراخ و
ِ مشعل
ُم
اسرائيل (رصین و فقح) چيزي نيستند جز دود
دود اف شان كه در شرف خامو شي ميبا شند .ح تي گر
چه براي حمله به يهودا متحد شدهاند تا آنجا را
تسددخير و پسيير طبئیييل را بدده يادشدداهي يهددودا
بگمارند ،ولي نقشههايشان خنثي خواهد شد (آراخ و
ا سرائيل ي هودا را ت سخير نكرد ند و لي ف شار بر
ي هودا در ز مان يي شرفت آ شور بود) .به ه مان
دوريه (آراخ) و
دده سد
دهر عمد
يق شد
ده دمشي
دان كد
اطميند
تردم شق ر صین ا ت  ،ا سرائيل ش ص و پنج تال دی گر،
ويران خواهدد شدد (ر .ك دوخ يادشداهان  .)24بده
ه مان اطمي نان كه شهر ع مده ا سرائيل تامره و
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َ حاز ك خ خداو ند را باور
تر تامره ف قح ا ست ،ا گر ا
نكند ،سرنگون خواهد شد.
َحاز را فرمدان داد كده آیتيي
21:4د )29خداوند ا
خواه در زمين و يا در آسمان بطلبد مبني براينكه
تد
دودا موف
ده يهد
در عليد
درائيل بد
داد آراخ و اسد
اتحد
َ حاز كه نميخوا ست اعت ماد خود را
نخوا هد شد .ا
برآ شور ترك ك ند درخوا ست خدا را رد كرد .خداو ند
ناراضي از ديدگاه يادشاه ،به هر حال آيت خود را
به او نشان داد.
واين مينويسد:
وقتي كه اَحاز طلبیدن آی را رد كرد ،خدا
آیتي به او به انتخاب خودش نشان داد و آن
آیتي بود فراتوي شرایط زماني اَحاز كه اوج
نبوّت و وعدة خدا بود در رابطه با «خاندان
داودا» و بدین ترتیب اَحاز و كساني نظیر او
در بركات مجلل تحقق آن آی  ،تهمي نداشتندا

تت نيز به نظر ميرسد مانند بسياري
 )27:4اين نبو
َحاز)
تتهاي ديگر ،بخشي در زمان حال (اياخ ا
از نبو
محق شده و تكميل آن موكول به آينده (در رجعت
ً اشاره به
اول مسيح) خواهد شد .آيه  27دقيقا
مسيح است د پسر باكره كه نامش عمانوئیل ،خدا د
با د ما ،خواهد بود.
دوباره از واين نقل قول ميكنيم:
عبارت «بنابراین» در كتاب اشعیا همیشه معرف
واقعهاي در آینده ات ا انتخاب عبارت Almah
به جاي ( Bethulahدوشیزهاي كه در خانة پدرش
زندگي ميكند و موقع ازدواجش رتیده ات )
بسیار مهم ات ا و این اشاره به شخصي ات كه
بالغ شده و براي ازدواج آماده ميباشدا

21:4د )24آيالت  21و  26شايد اشاره به يسر دوخ
اشعيا باشد كه گفته شده با اشعيا در زمره آيات
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ميباشند.
( .)29:9اين باكره زاده در فقر خواهد زيست
(كره و عسل خواهد خورد) تا اينكه به سن تكليف
برسد .اما قبل از اينكه به سن تكليف برسد
يادشاهان آرام و اترائیل معزول و بدين ترتيي
اتحادي كه يهودا از آن ميترسيد ،برهم خواهد
خورد .اما خدا يهودا را با هجوخ پادشاه آشور
مجازات خواهد نمود .چگونه؟
29:4د )11خدا مگسها (مصر) و زنبورها (آشور) را
صدا خواهد زد و آنها به يهودا هجوخ خواهند
آورد .آشور براي خدا اتترهاي (تيغ) خواهد بود
كه موها را به طرز نامرتي خواهد چيد و موجي
شرمساري و زشتي خواهد شد .جنينگ ميگويد:
یهودا
چونكه
گوتفند
آنچنان
هرچقدر

در آن روز واقعاً مفلوت خواهد شد،
ثروت مردم در حد یك گوتاله و دو
یا بز تقلیل خواهد یاف  ،ولي مراتع
ترشار خواهند بود كه این ته حیوان
كه الزم باشد ميچرندا

19:4د )11زميني كه قب ً سرشار از محصوالت بود با
خار و خس ير خواهد شد و ديگر قابل كشت نخواهد
بود و فقط گاوها و گوتفندها ميتوانند در آنها
بچرند.

 )2ترزمین پرشكوه مسیحا (3ي)14
2:9د )7خداوند اشعيا را هدايت ميكند تا بر
لوحهاي با خط درشت و در حضور دو شاهد ي اوریاي
كاهن و زكریاا بن یبركیا اين كلمات را بنويسد:
ً بدان
مهیر ،شالل ي حاش ي بز ،تا آنها بعدا
گواهي دهند .اين عبارت يعني «بشتابيد براي
غارت ،تعجيل كنيد براي تاراج» و اشاره ميكند به
ويراني آراخ و اسرائيل توسط آشور .خداوند وقتي
كه اشعيا را هدايت كرد كه اين ناخ را به فرزند
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تازه تولد يافتهاش بدهد ،آن

را تفسير نمود.

1:9د )21خداوند بار دیگر ك مي راجع به اسرائيل
بر زبان آورد« :چونكه قوم حكومت شمالي آبهاي
جاري ميشود خوار
شیلوه را كه به مالیم
شمردهاند ،از نهر (يعني فرات) سيراب خواهند
شد ».شیلوه (كه در يوحنا  4:7سيلوحا ناميده شده
است) يك منبع مرموز آب در اورشليم بود و در
اينجا از آن به عنوان نماد ك خ خدا از فيض و يا
توكل به خداوند ،استفاده شده است .رود افراته
يا فرات نمودار آشور است كه اسرائيل و آراخ را
تسخير خواهد نمود .آشور همچنين به یهودا هجوخ
خواهد آورد و تمامي سرزمين عمانوئيل را اشغال
تت او كامل نخواهد بود د
خواهد كرد ،ولي موفقي
(فقط تا به گردن) .دشمنان يهودا عليرغم نقشهها
و تمهيدات خود براي يهودا ،به تدريج شكس
خواهند خورد.
ته اشعيا را فرمان ميدهدد تدا بده
22:29د )21يهو
مردخ بگويد از فتنههائي كه بر عليه آنها ميكنند
نتر تند ،بل كه تن ها متو كل به خداو ند با شند .او
( خدا) براي ت ماخ ك ساني كه مت كي به او ميبا شند،
م كان م قدس ،ا ما براي دي گران تنگ م صادم خوا هد
بود.
26:9د )29اشعيا فرمان ميدهد كه ك خ خداوند
توسط شاگردان امين حفظ شود تا اينكه تاريخ تحق
آنها را ثبت نمايد .نبي منتظر خداوند كه اينك
از قوخ خود دلسرد شده ،خواهد ماند و به او
ته نجات ميدهد)،
امیدوار خواهد بود .اشعيا ( يهو
شارياشوب (يسر اشعيا = باقيمانده قوخ باز
خواهند گشت) و مهير ش ل حاش بز (بشتابيد براي
غارت ،تعجيل كنيد براي تاراج) ،از طري معاني
نامشان آیات و عالمات رحمت احتمالي خدا نسبت به
اسرائيل و مجازات دشمنان آنان ميباشند.
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 )27:9نبي به مردخ اخطار ميدهد از مشورت با
اصحاب اجنه (مديوخها) و جادوگران احتياط كنند.
انسان بايد متوسل به خداي زنده شود ،نه اينكه
از مردگان به جه زندگان تؤال كند.
امروز نيز مشورت با واسطههاي ارواح و
جادوگران ،چيز تازهاي نيست:
انسان قبل از هر بحران بزرگي كه در زندگیش
به وجود آمد ،درگیر این خرافات بوده ات ،
چه در یهودا و اترائیل قبل از اتارتش ،چه
در زمان تجسم مسیح و مرگش به خاطر كفاره
گناهان انسان و چه اكنونا خدا آنچه را كه
الزمة هدای و نیازهاي روحاني ات در كالم
حقیقتش تدارت دیده ات (رات دوم تیموتاوس
13:3ي)17ا

11:9د )11تماخ معلمان بايد با كيالم خددا آزمدوده
با ك تاب م قدس
شوند .ا گر تعلي مات آن ها موا ف
نبا شد «رو شني در اي شان ني ست ».و بدين ج هت در
داطر
ده خد
دد و بد
دد شد
ينگي آواره خواهند
ُس يرت و گرتي
ع
درين
يود را نفد
يداي خي
ياه و خي
دان پادشي
گرفتاريهايشد
خواه ند كرد و براي آ سودن به ز مين و آ سمان چ شم
ياریكي و ظلم ي
دز تي
دزي جد
دي چيد
دت ،ولد
دد دوخد
خواهند
پریشاني نخواهند يافت.
2:7د )1اينك به جلدو رفتده و بده رجعدت مسديحا
مير سيم .قل مرو شمالي ا سرائيل ،ز مین نف تالي
نام يده شد كه مهاج مان بر سر آن رقا بت ميكرد ند و
در آي نده مح ترم خوا هد شد( .جل یل ام ها كه م حل
تولد نجات دهنده و صحنه بخشي از رسالت آشكار او
بود) .رج عت اول م سيح نور را به جل يل آورد و
رج عت دوخ م سيح شادي را براي قوخ به ارم غان
خواهد آورد و نقطه ياياني بر بردگي و جنگ خواهد
نهاد.
 )6:7رجعت اول مسيح در آيه ششم الف تشريح شده
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ا ست« :ز یرا كه براي ما و لدي زائ یده و پ سري به
ما بخشیده شدااا» در بخش اول صحبت از انسانيت و
در ب خش دوخ صحبت از الوه يت او ست و بق يه آ يه
اشاره به رجعت دوخ اوست.
ي او به عنوان
 تلطن بر دوش او خواهد بود
يادشدداه يادشدداهان و رباالربدداب سددلطنت خواهددد
تن ج ل اوست.
نمود .بقيه آيه مبي
ي عجيي ،نه يك
 اتم او عجیب خوانده خواهد شد
ناخ بلكه يك ل قي است و صحبت از جلوه شخصيت در
كار او ميكند.
 مشیر ي نشانهاي از حكمت او در كشورداري.
 خداي قدیر ي قادر مطل  ،حاكم اع .
ي و يا به تر ،يدر ( يا من شاء)
 پدر ترمدي
جاودانگي .او خود جاودا نه ا ست و جاودانگي را
به كساني كه به او ايمان دار ند ،عطا مينمايد.
وا ين مينوي سد« :در اين جا يك مكا شفه دوجان به
وجود دارد )2( :او در جاودانگي ساكن است و خود



جاودانه است ( )21:14و ( )1او هددايتگري مشدف ،
مهر بان ،دل سوز ،دا نا ،آموز نده و تدارك كن نده
است».
ترور تالمتي ي كسي كه در نهايت صلح و س متي را
به اين دنياي وحشتناك ارزاني خواهد داشت.

 )4:7يادشاهي و صلح او را نهای نخواهد بيودا
او نش سته بر كر تي داود با ان صاف و عدال سلطنت
خواهد نمود .اين مراحل چگونه تحق خواه ند يافت؟
ّه صبایوت ن سبت به مردمش ،ا ين را ب جا
غ یرت ی هو
خواهد آوردا
9:7د )21اشدعيا نبدي دوبداره بده طوفدان داوري
مي يردازد و ي يامش را به چ هار ب خش تق سيم ميك ند
كه هر كداخ با ع بارت « با ا ين ه مه ،خ شم او
برگردانيده نشده و دت او هنوز دراز ات » (آيات
 12 ،24،21و  )7:21يايان ميدهد.
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ا ترائیل بيتو جه به م جازات هاي ق بل در غرور و
تك بر خود اد عاي ساختن شهري ير شكوهتر از ييش
مينما يد .ا ما خداو ند قول ميد هد كه آن ها مورد
حمله آرامي ها از مشرق و فلسطینیان از مغرب قرار
خواهند گرفت.
 13:9د )71ا ين آ يات شامل اخطار هاي بي شتري در
مورد ه كت ك لي قوخ چه مرد پ یر ،مرد شریف و
نبياي كه تعلیم دروغ ميدهد ،ميباشند.
د  )17زمين بخاطر شرارت در آتش جنگ
7::1
داخ لي ،هرج و مرج ،قح طي ،غارت و آدخ خواري،
خواهد سوخت.
 7:71د « )4واي» بر حاكماني كه حكم بيانصافي
ميدهند و ح فقیران را ضایع ميكنند و ظلم را
مر قوم ميدار ندا وق تي روز داوري خدا بر سد ت ماخ
ثرو تي را كه از طر ي نام شرود و اج حاف ن مودن به
ديگران بدست آوردهاند ،از دست خواهند داد.
د )77خدا از آشور براي مجازات يهودا
0:71
ا ستفاده خوا هد كرد .و لي آ شوريان نق شههاي فرا تر
از آن دار ند! هدف آشور احداث يك امپراتوري بزرگ
از طر ي ت سخير ك شورهاي دي گر ا ست .آ شور به
ترداران ( يا فرما ندهان) خود مي نازد و ه مه آن ها
را پاد شاه ميدا ند و ميگو يد شهرهائي كه بر سر
را هش قرار دار ند بزرگ تر از آن چه كه تاكنون
ت سخير كردها ند ،نميبا شند و ب هاي ا سرائيل و
ي هودا قا بل رقا بت با بت هاي م مالكي كه فتح
كردهاند ،نيستند
 71:71د )71اما خدا غرور و تكبر پادشاه آشور
تقيتت خود را مديون
را م جازات ميك ند ،چون او موف
خود ميدا ند .ع صا و چوب در د ستان
ّت و حك م
قو
خداوند نبايد در برابر دستي كه او را نگه داشته
ا ست ،تك بر نما يد .م صيبتي وح شتناك بر جنگجو يان
نيرومند آشور كه آنها نيز به خود و شوكت جنگل و

31

صحیفه اشعیا نبی

ب ستان خود مينازيد ند ،وارد خوا هد آ مد .نور
اترائیل خداوند است و خار و خسش ،لشكريان آشور
ميباشند .بازماندگان اين لشكر ،قلیل خواهند بود
به طوري كه يك طفلهم ميتواند آنها را بشمارد.
 11:71د )12در آن روز بقيه اسرائيل هرگز بار
َ حاز به آ شور اعت ماد نخواه ند ن مود،
دی گر چون ا
بلكه بر خداوند اعتماد خواهند نمود .قسمت عمدة
تت موكول به آينده و رجعت دوخ مسيح است.
اين نبو
 14:71د )11هر چند كه يادشاه آشور از شمال به
اورشليم خواهد تا خت ،ولي مردخ يهودا نيازي نيست
ته صبایوت وارد كار خوا هد
كه بتر سند ،چون كه ي هو
شد ،آنچنانكه در هجوخ مدیان و مصر دخالت نمود،
و يهودا از ترس تسلط آشور ،آزاد خواهد شد.
د  )24اينك ما تصويري زنده از شهرهاي
1::71
ياد شده و تو صيفي جا ندار از رژه ل شكر آ شور
دار يم .به م حض ورود م هاجمين ا هل شهر وح شت زده
ميگريزند و به كوه اورشلیم ميرسند .سپس خداوند
وارد ع مل مي شود و ار تش م هاجم و مت جاوزان را
همچون بريدن بوتههاي جنگل نابود ميكند.

 )3پادشاهي هزار تاله مسیح (فصول  11و)12
 )7:77ف صل يازدهم صحيفه ا شعيا ن بي ي كي از
بزرگ ترين ب خش هاي مر بوط به هزاره ،هم در ع هد
عت ي و هم در ع هد جد يد ميبا شد .ا شعيا در يك
گردش سريع اينك ما را به جلوو رجعت دوباره مسيح
ميبرد.
د نهالي از تنة
نخست ما شجره نامه يسر داود
د را ميبينيم .يستي يدر داود بود (اول
یسّي
سموئيل .)71:71
 )1:77مسح مسيحا ،روح خداوند در سه بخش تعريف
ً به ت شريح ا ين
شده ا ست .دبل يو.اي  .وا ين مخت صرا
سه بخش مييردازد:
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نخ س «روح حك م و ف هم» ،مرتبط ا ت با قدرت
ف كريا حك م ذات ا مور را ت شخیص ميد هد و ف هم
تفيياوت آنهييا راا دوم« ،روح مشييورت و قييوت»،
مرتبط ا ت با ا مور عم ليا م شورت یع ني توا نائي
قبول نتیجهگیري درت ا قوّت عبارت س از كاربرد
نتیجههاي درت ا توم «روح معرف و ترس خداوند»
و این مربوط ات به متابع و همراهي با یهوّها
معر ف در این جا یع ني شناخ ی هوّها عی سي م سیح
فرمود «او (خدا) را نميشناتید ،اما من او را
ميشناتم» (یوحنا )55:3ا

 2:77د )0سپس ان صاف مط ل م سيح در حاكم يت در
عبارتي شاعرانه و يرشكوه بيان مي شود ،و سپس به
داوري او بر شریران ،عدال شخ صي او ،و ياد شاهي
سرشار از صلح و امنيت او يرداخته ميشود.
د  1الف) حتي حيوانات وحشي نيز مطيع
1:77
حاكم يت م سيحا مي شوند ،ح كومتي كه ا ين ام كان را
به و جود آورده ا ست كه ط فل كو چك با توراخ مار
بازي كندا
 1:77ب ) يكي از مجللترين وعدههاي كتاب مقدس،
در نيمه دوخ آيه نهم است كه بيان كننده علت اين
شرايط ا يدهآل در دوران هزاره حكو مت م سيح ا ست:
ز یرا كه ج هان از معر ف خداو ند پر خوا هد بود،
مثل آبهائي كه دریا را ميپوشاندا
ََم قوخ ها خواهد شد و
د  )71مسيحا عَل
71:77
ام ها به سوي او خواه ند آ مد و م قر حاكم يت او
مج لل خوا هد بود .خداو ند بق یه قوم خویش را از
تمامي نقاط جهان دوباره جمع خواهد كرد .یهودا و
ا سرائيل (ا فرایم) با هم در صلح و صفا خواه ند
زي ست و د شمنان خود را يع ني فل سطين ،ادوخ ،موآب
و ع مون را مط يع خود خواه ند ن مود .زبا نة در یاي
م صر (در ياي سرخ) خ شك خوا هد شد ،و نهر( فرات) به
شاخه تقسيم خواهد شد و مردخ خواهند توانست
هف
با ك فش از آن ع بور كن ند .شاهراهي آ شور را به
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ا سرائيل خوا هد ييو ست و ر فت وآ مد به شمال آ سان
خواهد شد.
 7:71د  )1در آن روز اسرائيل سرود شكرگزاري
و تو كل سر خواه ند داد .باقي ما نده ن جات ياف ته
قوخ با شادماني ت شنگي خود را از چ شمههاي ن جات
ر فع خواه ند ن مود .در آن روز ا سرائيل خدا را به
خاطر مبلغتين در م يان امت ها و د عوت ن مودن آ نان
به آرامش مسيح ،شكر خواهند گفت.

د) داوري ام ها (فصول 13ي )24
 )1داوري بابل ( 1:13تا )23:14
د  )0يازده فصل بعد صحيفه اشعيا نبي
7:72
تت ها بر عليه اقواخ بيگانه است .نخست به
شامل نبو
با بل قدرت ج هاني كه آ شور را شك ست داد (در حدود
سال  111قبل از مي د) يرداخته مي شود .در فصل 72
م شاهده ميكنيم كه با بل تو سط ماد و يارس ت سخير
مي شود (  021ق  .خ) .به هر حال بع ضي از ا ين
تت ها ا شاره به ان هداخ ن هائي با بل در دوران
نبو
عذاب بزرگ است (مكاشفه  71و .)7:
خدا ار تش ماد و يارس («مقد تان خود») را فرا
خوا هد خوا ند كه از دروازه هاي شهر نج يا ( شهر
بابل) وارد شوند و تمامي زمين را ويران كنند.
 1:72د )72سپس به وح شت نا شي از ا ين ه جوخ
د ترس و درد ،اغتشاش در نظم
يرداخته مي شود
آ سماني و تقل يل ده شتناك جمع يت .بع ضي از ا ين
آ يات مر بوط به ي يروزي ماد و يارس در روز
خداوند است كه در آن روز تحوالتت عظيم آسماني اثر
خود را بر تماخ جهان باقي ميگذارد.
74:72د )11در آن روز فراري بزرگ در بابل آغاز
خواهد شد ،بيگانگان به ديار خود خواهند گريخت و
آن هائي كه باقي ميمان ند ك شته خواه ند شد .آ يات
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تت هائي ا ست كه بخ شي از آن ها تح ق
 71د 11حاوي نبو
يافتها ند ،و لي تح ق ك لي آن ها مو كول به آي نده
است.
تت هاي مربوط به ويراني
مشك تي چند در مورد نبو
ك شور با بل و شهر با بل و جود دار ند ( ا شعيا 1:72
د ،77ارم يا
د11؛  4:74د 12؛  1:17د1؛ 7:41
 71:10د74؛  . )07:01به ع نوان نمو نه ت سخير شهر
تو سط ماد ها (ا شعيا  )71:72در سال  021ق بل از
مي د ،صورت گر فت و م شابه ويرا ني سدوخ و ع موره
(ا شعيا  )71:72ن بود و با بل براي همي شه غ ير
مسكوني باقي ماند.
د  11حمله به اسرائيل از
در اشعيا 11:72
ناحيه شرق و توسط ماد و يارس است ،ولي در ارميا
 2:01از ناحيه شمال و توسط آشور است .مورد مطرح
شده در اشعيا  11:72د  11موجي نشده است كه قوخ
ا سرائيل و يا باقيما نده قوخ ي هودا از خداو ند
تقا ضاي برگ شت به صهيون را بنماي ند (ارم يا 4:01
و  )0و همچ نين ح صارهاي با بل آن طور كه در ارم يا
 0::07آمده است ويران نگرديده است.
وق تي كه با اينگو نه م شك ت رو برو مي شويم،
چگو نه با آن ها بر خورد ك نيم؟ ق بل از هر چ يز ما
اعت ماد كا مل خود را به ك خ خدا ا ع خ ميكنيم.
اگر مشكلي موجود است بخاطر ناآگاهي ما است .اما
ً تركيبي
تت ها غالبا
بايد بخاطر داشته باشيم كه نبو
از و قايع آي نده نزد يك و آي نده دور بودها ند،
بدون اينكه اشارهاي به نشانههاي زماني شده باشد
تت ميتوان سته ا ست مح لي،
 .به ك مي دي گر يك ن بو
بخ شي مر بوط به دوران ن بي ،و بخ شي مر بوط به
آي نده و بخ شي ني مه تح ق ياف ته در ز مان ن بي و
تح ق كا مل آن مو كول به آي نده بوده با شد .در
تت ها در مورد
مورد با بل ن يز چ نين ا ست .ه مه نبو
تت ها در
با بل تح ق نيافتها ند .بخ شي از ا ين نبو
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آينده تحق خواهند يافت.
با بل داراي نق شي ما ندگار در دوران عذاب بزرگ
است .اما محكوميت آن با رنگ هاي شفافي در مكاشفه
ف صول  71و ،7:به ت صوير ك شيده شده ا ست .ق بل از
دورد
دا در مد
تتهد
داخ نبو
ديح ،تحق د تمد
دت دوخ مسد
رجعد
ً مو كول به آي نده خوا هد بود.
ويرا ني با بل دقي قا
آنچه كه براي ما روشن نيست براي كساني كه در آن
زمان زندگي ميكنند ،آشكار خواهد شد.
 7:74و )1خداو ند در رح مت بي كرانش ا سرائيل را
در زمین شان ج مع خوا هد ن مود .در ا ين بازگ شت
ا قواخ بيگا نه هم در ك نار آن ها خواه ند بود و در
كنار مردخ خدا با صلح و صفا زندگي خواهند كرد و
ا قوامي كه قب ً بر ا سرائيل سروري ميكرد ند ،اي نك
در خدمت اسرائيل خواهند بود.
یع قوب و خا ندان ا ترائیل ن ماد ا سارت يهود يان
در با بل ا ست .انت خاب آن ها تو سط خداو ند يع ني
دد و
دير بودند
ده در آن اسد
دوري كد
دان از كشد
رهاشدنشد
بازگردا ندن آ نان به زمين شان .غر بائي(بيگان گان)
كه به خا ندان یع قوب ميييوند ند ،بابل ياني ه ستند
كه ايمان ميآورند .قوم هائي كه آنها را به مكان
خود شان ميآور ند مت شكل از بازما ندگان كورش و
داري
دان يد
دا را در برگشتشد
ده آنهد
دت كد
دي اسد
ديگراند
ميكنند.
د  )77اترائیل فارغ از هرگونه آزار و
2:74
ب ندگي ،سرود تحق ير پاد شاه با بل را سر ميده ند.
خداو ند قدرت با بل را در هم شك سته و به ظ لم او
د حتي
يايان داده است .اينك زمين شادي ميكند
جنگل ها و باغ ها ،چون دي گر ار تش ياد شاه با بل
آنها را لگدكوب نخواهد نمود.
صلح و آرا مش سرانجاخ بر دن يا حكمفر ما شده
اسددت .خوشددا آندداني كدده از منصددي قدددرت خددود
افتادها ند .شكوه و عظ مت ياد شاه با بل از بين
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رف ته ا ست و با بل در يوش شي از كرم و مور يو شيده
شده است و صداي بربطهاي آن ديگر به گوش نميرسد.
 71:74د )71سرود تحق ير ياد شاه با بل به سرود
ت ت ميك ند ،و او
سقوط ك سي ميانجا مد كه او را تقوي
ك سي ني ست جز شيطان (لو تیفر) .را يري 1مينوي سد
«ا ين آ يه بديهي ا ست كه ا شاره به شيطان ميك ند،
چون كه متنا سي با تو صيف م سيح از شيطان (لو قا
 )7::71ميبا شد و همچ نين تف سير ا شعيا از شيطان
فقددط در مددورد شدديطان مصددداق دارد (ر .ك اول
تيموتاوس  ».)1:2نظر به اينكه اين ستاره صبح يا
دخ تر صبح مغرورا نه ارادة خود را فوق ارادة خدا
قرارداد  ،بدين ترتيي از آسمان سقوط كرد .شيطان
در نهايت به اتفل هاویه رفته و مجازات خواهدشد.
ساكنان هاو يه از ك سي كه داري چ نين قدرتي بوده
ا ست و اي نك چ نين خوار و خف يف شده ا ست ،متع جي
خواهند شد.
 7::74د )17اينك مسير سرود دوباره به يادشاه
دتر
ده بيشد
دي كد
دد وقتد
دردد و ميگويد
داز ميگد
دل بد
بابد
پاد شاهان در گور هاي ير شكوه خود آرميدها ند ،و لي
گور او را نمي يذيرد و ك سي بر مردن او ماتم
نخواهددد گرفددت و سلسددله يادشدداهي او (پسييرانش)
منقرض خواهد شد.
 11:74و  )12شهر بابل خالي از سكنه خواهد شد
و توسط جاروي خداوند ياك خواهد شد.

 )2داوري آشور ( 24:14ي)27
در ا ين آ يات به تو صيف و يران شدن آ شور كه در
ا ين ز مان بر با بل ت سلط دارد ،يرداخ ته مي شود.
ار تش آ شور در كوه هاي ا سرائيل شك ست خوا هد خورد.
تت مو كول به دوران عذاب بزرگ
تح ق كا مل ا ين ن بو
است ،آنگاه كه يادشاه شمال به قصد تاراج سرزمين
 Ryrieد1
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عمانوئيل به آنجا حمله ميكند و شكست ميخورد.

 )3داوري فلسطین ( 23:14ي)32
َ حاز نوه
د )27فلسطین نبايد در مرگ ا
1::74
ت يا كه در اين جا ع صا نام يده مي شود ،و ك سي كه
عز
با فل سطينيان ج نگ كرد (دوخ تواريخ  1:11و )1
شادي نما يد .حزق يا ي كي از نواد گان او مان ند يك
اف عي و يك اژد هاي پر نده به او حم له خوا هد كرد
ددا و
يران خد
دپس فقیي
داهان  )::7:سد
(ر .ك دوخ يادشد
نيازمندان ،ايمن خواهند شد ،اما خداوند فلسطين
را د چار قح طي خوا هد ن مود و باقي ما ندگان مق تول
خواه ند شدا آ شور چون دود و ا بر از شمال ه جوخ
خوا هد آورد .به هر حال مردخ خدا در اور شليم
ايمن خواهند ماند.
 )21:74اگر فرستادگان ام ها بپرسند در اينجا
چه خ بر ا ست ،به آ نان بگوئ يد خداو ند ،و عدههاي
دت و
ديده اسد
يهیون را تحق د بخشد
دورد صي
دود در مد
خد
اورشليم را محافظت ميكند.

 )4داوري موآب (فصول  15و)13
دا
ده بد
دابهي در رابطد
درود مشد
دعيا سد
 2:21د )4اشد
نابودي موآب سر ميد هد .دو شهر م ستحكم موآب عار
و ق یر ،ناگ هان و يران شدهاند  .شهرها و رو ستاها
غرق ا ندوه و ماتم شدهاند .ح تي ا شعيا ن يز بر
بازما ندگان ،آن گاه كه از شهر ميگريز ند ،ترحم
ميآورد .آينده تيره و تار و حاكي ار ويراني است
و مردخ با هر و سيلهاي كه ميتوان ند به مرز ها
هجوخ ميآورند تا از خطر نجات يابند.
 9:21و )7فریاد مردخ تا به حدود ميوآب ميرسدد.
ناخ شهر دی بون در آ يه دوخ ،در آ يه ن هم ت بديل
د شايد اين يك اشتباه نگارشي
دیمون شده است
باشد چونكه ديمون مشدابه واژة عبدري ( Damخدون)
ا ست .ب نابراين «آب هاي دی مون از خون پر شده»
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ا ست .و ح تي ك ساني كه گريختها ند ت حت تعق يي شير
قرار ميگيرند.
 2:26و  )1تشريح تخريي مدوآب در فصدل شدانزدهم
آمده است .به موآبيان كه به تالع (ي ترا ،مركز
ادوخ) گريختها ند تا در آن جا ي ناه گير ند ،گف ته
ّهاي به عنوان خراج به حاكم زمین (يادشاه
شده بر
ي هودا) در كوه دخ تر صهیون (اور شليم) ،آنچنان كه
ته ها به سامريان ميداد ند (دوخ ياد شاهان
قب ً بر
 ،)7:9تقديم بدارند .اينك مردخ آشدفته و هراسدان
از ب ي قريي الوقود ميگريزند.
 9:26د )1خداوند به موآب ميگويد رانده شيدگان
ی هودي را پن هان ك ند تا اي من با شند .تاراج
كنندگان ،تتمكاران ،و دشمنان نابود خواهند شد
و خداو ند بر كر تي داود با رح م و را تتي و
انصاف سلطنت خواهد كرد.
 6:26د )21موآب بده علدت غيرور و تكبدرش سدقوط
ميك ند .ز مين غرق ماتم و ا ندوه مي شود .مزر عههاي
مه
يربار حشبون عاري از محصول مي شوند و موهاي تَبَُ
پژ مرده مي شوند .بار دي گر ا شعيا ن بي بر ا ين
خرابي گسترده نوحه سر ميدهد .وقتي كه موآب نزد
بت هايش رف ته و از آن ها ا ستمداد ميطل بد ،بت ها
كمكي به او نميكنند.
تات ييشين خدا
 29:26و  )27اشعيا با توجه به نبو
در مورد موآب به و قايعي ا شاره ميك ند كه ب عد از
ً در و قت
ته تال م ثل تالهاي مزدور ،يع ني دقي قا
معين ،اتفاق ميافتند.

 )5داوري دمشق (فصل )17
 2:24د )9الهاخ سوخ راجع به ويراني دمشق ،شدهر
ع مده آراخ ( سوريه) و شهرهاي اق ماري آن ا ست.
ا فرایم (ا سرائيل) بخاطرمتحد شدن با آرام د چار
چ نان سرنو شتي خوا هد شد  .ا فرایم ن يروي د فاعي
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خود را و دم شق ن يز تلطن

خود را از د ست خواه ند

داد .دمش در سال  491قبدل از مدي د توسدط آشدور
ويران شد و سامره سيزده سال بعد سقوط كرد.
 7:24د )6در روز داوري ،اسرائيل گرسنه و خدوار
و خف يف و چون مزر عه درو شدهاي در وادي ر فایم
عريان خواهد شد د تعداد كمي از اهالي جان سالم
به در ميبرند.
 4:24د )22سپس مردخ به سوي خداي حقيقي و زنده،
آفرین نده و قدوس ا ترائیل باز ميگرد ند و هر نود
بتير ستي را تق بيح و ترك خواه ند ن مود .شهرهاي
دد از
دد  Amorites , Hivitesبعد
دتحكامات مانند
داراي اسد
حمله اسرائيل و تسخير نمودن آنها ،ويران خواه ند
شد .حال چرا ا ين و قايع ات فاق ميافت ند؟ ع لتش
اين ست كه مردخ خدا او را ترك كردها ند و به سوي
قلمييههاي غریييب ،يعنددي عهدددها ،مددذاهي و رسددوخ
بيگان گان رفتها ند .ا ما مح صولش فاج عه و م صيبت
خواهد بود.
 21:24د )27در آيه دوازدهم

ما شاهد يدك «واي»

ميباشيم كه بعد از مكث كوتاهي در آيه  29با يدك
«واي» ديگددر دنبددال ميشددود« .واي» اول قومهدداي
بيگانه را به تصوير ميكشد كه با خروش فراوان و
م سلح به س حهاي مدرن به ا سرائيل ه جوخ ميآور ند.
اما ناگهان توسط خداوند برگشت داده مي شوند و با
نابودي ار تش آراخ دي گر ا سرائيل در م عرض تهد يد
نخواهد بود.

 )3داوري ممالك ناشناخته در آفریقيا (فصيل
)13
در اين جا صحبت از «واي» ني ست ،بل كه سخن از
ِ» حدداكي از تعجددي اسددت ،خطدداب بدده يددك قددوخ
«آه
ناشددناخته كدده ایلچیيياني بددراي مددردخ اسددرائيل
ميفرسددتند (آيددات  1و  .)4عبددارت «آواز بالهييا»
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احتماالً بيانگر اشتياق براي حفاظت قوخ يهود است.
در همان و قت ساير ملل بيگانه در حالي كه خدا
به آرا مي آ نان را مين گرد ،م شغول شكار مردخ خدا
ميبا شند .ا ما سرانجاخ خدا آن ها را نابود خوا هد
كرد و اجسادشان نصيي وحوش و مرغان شكاري خواهد
شد.
سپس آن قوخ به كوه صهیون آمده و هدیهاي براي
ّه ،خواه ند آورد .آ يه ه فتم را احت ماالً مي شود
ی هو
به ا ين ترت يي قرا ئت كرد« :درآن روز هد يهاي از
ته آورده
سوي مردخ متفرق و غارت شده ،به حضور يهو
خواهد شد )JND( »...و اين سخن از احياء اسرائيل
در رجعت دوخ مسيح ميگويد.

 )7داوري مصر (فصول  13و )24
2:27د )9وقتي كه خداوند براي داوري مصير ندازل
مي شود ،ب هاي م صر خواه ند لرز ید و مردخ د چار
وحشت و اضطراب خواهند شد .جنگ داخلي شرود مي شود
و بهترين مغز هاي متفكر كشور به بت ها ،فالگیران،
جنگيران و جادوگران يناه خواهند برد.
7:27د )21يك نفر شخص تتمكیش بر مصر حكم خواهد
راند .خشكسالي شديد منابع آبي را خشك خواهد كرد
و محصوالت كشاورزي از بين خواهند رفت ،صنعت شي ت
و بافندگي مصر از بين خواهند رفت و تمامي جمعيت
د چار ويرا ني و ف قر خواه ند شد ،خواه ره بران و
خواه مردخ عادي
 22:27د )21بهترين مشیران فرعون كه در صوعن و
نوف ز ندگي ميكن ند ،هي ا يدهاي براي فائ آ مدن
بر شرايط سخت ارا ئه نميده ند .در وا قع م شورتهاي
آن ها م صر را بي چارهتر ميك ند تا آن جا كه شرايط
ً نوميد كننده ميشود.
واقعا
يانزده آيه اول اين فصل ،قب ً تحق يافتهاند.
تت اشدعيا بدر
بعد از مرگ  Tirhakahكه در زمان نبدو
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مصر حكومت مي كرد ،كشور مصر در اثر جنگ هاي داخلي
به دوازده بخش تقسيم شده بود كه همگي مطيع آشور
بودند .سرانجاخ دوباره اين حكومت تجزيه شده تحت
نظر  Psammetchusيا همدان «آقداي سدتم كديش» آيده
تت هاي اين فصل
چهارخ ،متحد مي شوند .تحق بقيه نبو
موكول به آينده است.
دان
دود را نشد
دت خد
دد مشد
دي خداوند
 26:27و  )24وقتد
ميد هد ،مردخ ،لرزان و هرا تان خواه ند شد .تن ها
ّه موجي وحشت مصريان خواهد شد.
بردن ناخ یهو
 29:27د )11اما به زمین مصر نيدز وعددة احيداء
داده شددده اسددت .پيينج شييهر از مصددر از جملدده
هليويوليس (شهر خورشيد) يا شهر هالك  ،تبديل به
ته خواهند شد .
مراكز يرستش يهو
در آن روز مذبحي براي خداو ند در م یان ز مین
م صر و تتوني نزد حدودش براي خداو ند خوا هد بود
و هردوي آنها گواهي بر خداوند خواهند بود.
تت م ندرج در آ يه
ژوز فوس مورخ گف ته ا ست كه ن بو
 27در سال اول قبل از مي د و هنگامي كه اونيداس
كاهن اع ظم از اور شليم گري خت و ا جازهاي براي
ساختن مذبحي در م صر به د ست آورد ،تح ق ياف ته
تت ا ياخ
ا ست .و لي بدون شك مف هوخ ك لي ا ين ن بو
هزاره است.
 12:27و )11داوري خدا بر مصر در بازگشدت مدردخ
تت انجاخ خواهد
تقي
به سوي خودش و ستايش او ،با موف
شد.
 )19:27شاهراهي مصر را (از طري اسرائيل) بده
آ شور مت صل خوا هد كرد و هم ا هالي آ شور و هم
ته را عبادت خواهند نمود .
اهالي مصر يهو
ِ مصر و آشور خواهد
 17:27و )11سپس اترائیل توم
شد يعني يك اتحاد سه جانبه را تشكيل داده و از
ياد شاهي م سيح بر خوردار خواه ند شد .تو جه دا شته
باشيد به تكرار عبارت «در آن روز» در آيدات ،26
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 19 ،12 ،27 ،29و .17
دان،
دي د ترتاقد
دل از مد
دال  422قبد
2:11د د )6در سد
فرما نده سپاه ترجون پاد شاه آ شور شهر فل سطيني
به
ا شدود را ت سخير كرد .در آن و ق خداو ند
ا شعیا گ فت به ع نوان آی تي و عالم تي از سه سال
خواري و خفت كه بر مصر و كوش (حبشه) ،در هنگامي
كه به ت سخير آ شور در ميآي ند ،وارد خوا هد شد،
عر يان شود (ف قط ي س را از تن و نع لين را از
يا بركند نه اينكه كام ً عريان شود) .
سپس مردخ يهودا شاهد اعتماد نابخردانه مصر به
آ شور خواه ند بود (بع ضي از مف سرين ميگوي ند آ يه
ينجم و ش شم ا شاره به ف سلطين و يا فل سطين و
يهودا است).

 )3داوري بابل ( 1:21ي)14
 7:17د  )4سه الهاخ مذكور در فصل  17حاكي از
اخبار وحشتناكي براي بابل ،ادوخ و عربستان است.
بیا بان ب حر با بل و يا شايد بخ شي از با بل در
مجاورت خليج فارس ميباشد .ويراني چون گردباري از
بیا بان بر با بل خوا هد ر سيد .چون كه با بل همچ نان
مرت كي تاراج و خيا نت مي شد ،تو سط عیالم (ا يران)
و ماد ( مدیان) محا صره و غائ له فروكش ميك ند و
با بل دي گر مو جي ا ضطراب دي گران از جم له ا سراي
ي هودي نخوا هد شد .ا ين واق عه آن قدر تر سناك ا ست
ً هراسان ميشود.
كه اشعيا شديدا
 )0:17هن گامي كه ره بران در م كاني ا من ج مع و
م شغول باده گ ساري ميبا شند ،ناگ هان شيپور ب يدار
بدداش ارتددش نواختدده ميشددود («سددپرها را روغددن
بمال يد») .الب ته ا ين آ يه ا شاره به ميه ماني
بلشصر در كتاب دانيال فصل ينجم است.
د )71خداوند به اشعيا فرمان ميدهد كه
1:17
د یدهباني بگ مارد تا ن حوة حم له ا ين گروه ان بوه،
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ً سواره نظاخ بيشمار را تشريح نمايد.
مخصوصا
د يدهبان ب عد از انت ظار چ ندين روزه يي شرفت
سواران را در ستون دو ن فري گزارش ميك ند .و ا ين
شايد ا شاره به سربازان ماد و يارس با شد .سپس،
صدائي چون غرش شير سقوط بابل و مذهي بتيرستي آن
را ا ع خ مينما يد .اع م يه او ي يامي از ت سلي به
ا سرائيل ا ست ،مل تي كه مورد تا خت و تاز با بل
قرار گرف ته و و يران شده بود .شاي سته ا ست ب خاطر
تت در حدود دويست سال قبل
داشته باشيم كه اين نبو
از سقوط بابل ،بيان شده است.
ما ن يز مي توانيم د يدهباني در در مل كوت خدا
باشيم:
كه به م شورت خدا گوش
د یدهبان ك سي ا ت
ميتپارد و ميداند بعداً چه خواهد شد و منتظر
يه
يي كي
يك كسي
يابراین ایني
يد ا بني
يه ميماني
واقعي
پیشبیني هاي خدا را از طر یق ت مام ك تب م قدس
ميدا ند ،نیّات او را نه با تحق یق و تف سیر،
بل كه با مقای سه ك تب م قدس با هم در باور به
آنچه كه واقع خواهد شد ،ميتواند به دیگران
انييدرز داده و اخطييار نمایييدا او بيير بييرج
دیدهباني ميایستد (آیه  )7و خدا را متابعي
ميكندا

 )3داوري دومه (ادوم) ( 11:21و )12
دومه همان ادوميا يا ادوخ است .يك نفر ادومي
ن گران از د یدهبان ميير سد ام شي كي به يا يان
ميرسد؟
آ يا تهد يد آ شوريان ت ماخ خوا هد شد؟ يا سخ
اينست:
شب پری شاني شما پا یان ميیا بد و روز تازهاي
در پي خوا هد آ مد ،و لي به زودي شب دی گري
خوا هد آ مدا ا گر شما در پي پا تخي ت سليبخش
ه ستید نخ س با ید برگ ش یا تو به كن یدا ف قط
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آن زمان ات كه پاتخي ميیابید كه بدان امید
دارید؛ شب رنج هاي شما به پایان ميرتد و روز
تازه و درخشان رهائي طلوع خواهد كردا

 )14داوری اعراب (13:21ـ)17
شرايط وح شتناکی در انت ظار عرب ا ست .قاف لهها
از ترس ار تش آراخ در جن گل م نزل (ين هان) خواه ند
كرد ،و کسانی که از کشتار میگريزند از گرسنگی و
تشنگی شديد ،رنج خواهند کشيد .خداوند مقرر کرده
است که بعد از یکسال شوک قيدار تلف شود ،و فقط
ت عداد ا ندکی از جنگجو يان م شهورش ن جات ميياب ند.
ع بارت « تالهای مزدوران» به مع نی يک سال کا مل
است ،نه يک روز کم و نه يک روز بيش.

 )11داوری اورشلیم (فصل )22
2:11د )1وادی رؤیا اشاره به اورشليم اسدت (ر.
آيات 7د .)22شهر در محاصره است .مردخ بدر بامهيا
ايسددتادهاند تددا دشددمن را در دروازه ببيننددد.
کو چههائی که ز مانی ج شنها در آن بر گزار می شد در
معرض ب و ويرانی قرار گرفتهاند .حاکمان و مردخ
عادی که ق صد فرار دار ند ،بدون هي تق ئي ،ا سير
می شوند .ا ندوه ا شعيا ،وق تی که تهد يد داوری خدا
را بر اورشليم میبيند ،غيرقابل تسلی است.
16:11د )22عیالم و قیر متحددان جندوبی و شدمالی
ارتش بابل میباشند .ارابهها و سواره نظاخ آنان،
وادی های اطراف شهر را ير کردهاند .يهوديان نقشه
بزرگی برای مقاومت در محاصره کشيدهاند .آنها به
دد و
يل) میروند
يلحهخانه جنگي
دال زرادخان ده (اتي
دنبد
خا نهها را و يران میکن ند تا سنگها برای تعم ير
ح صار ته يه کن ند و برای م نابع تأمين آب چاره
اندي شی میکن ند .آن ها هر کاری ان جاخ میده ند جز
اينکه به صانع ،که ه مه چيز را از خيلی پیش تر از
آن آفريده است ،بنگرند.
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21:11د )27وقتی که خداوند آنها را به توبه فرا
میخواند ،در عصيان و سنگدلی زندگی میکنند .بدين
جهت آمرزيده نخواهند شد.
21:11د )27شبنا نماينده بارگاه حزقيا کده خيود
را آ ماده م قاخ و من صي ير شکوهی میک ند ،تو سط
ا شعيا آ گاه می شود که خدا ت ش های او را بیث مر
خوا هد ن مود .خداو ند او را در ا سارت مان ند گوی
تخ ييچ يده شده دور خوا هد ا نداخ  ،و در سرزمين
بيگاندده خواهددد مددرد ،و داسددتان او مدددتها در
خاطره ها خواهد ماند .شايد شبنا رهبر گروهی بوده
است که از اتحاد با مصر ،حمايت کرده بودند.
11:11د )17بعد از تندزل مقداخ شدبنا ،الیياقیم
( خدا م قرر خوا هد ن مود) به جای او خوا هد نش ست.
او نمادی از عيسای خداوند است .الياقيم يک رهبر
ر ئوف و م سئوليتيذير و در ضمن دارای قدرت کافی
خواهد بود .به او کلید خانه داود داده خواهد شد
و بر ت خت ياد شاهی خوا هد نش ست و خاد مان را برای
بار گاه خود انت خاب خوا هد ن مود (در ک تاب مکا شفه
 ،4:9گفته شدده کده کليدد خانده داود بده عيسدای
خداو ند ،داده خوا هد شد) .ال ياقبم در جاي گاه و
منصي خود استوار خواهد شد و دارای قدرت مطل در
قلمرو خدمت خود خواهد بود.
 )11:11از آنجا که الياقيم آن منجیای اتي کيه
در مکان محکم دوخته شده ،عزل و قطع او اشاره به
ا سارت خا ندان ي هودا ا ست ،چون که او نماي نده
خاندان يهودا بوده است.

 )12داوری صور (فصل )23
دريانوردان صور در برگشت از ترشیش (احتماالً در
اينجا به معنی اسپانيا است) به سمت صور و هنگاخ
رسيدن به کتیم (قبرس) خبر سقوط صور را مي شنوند.
وق تی آ گاه مي شوند که خانههاي شان و يران شده و
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مدخلی برای ورود به شهر ندار ند نا له ،ا ندوه و
ماتم سر ميده ند .تاجران صیدون در بهت و حيرت به
آ نان مينگر ند و به ياد ميآورد ند چگو نه ا ين
هم سايگان صوري شان از در یا گذ شته بود ند و بر
اي شان از م صر عل يا ( شجون) غ له آورده بود ند .آه
كه چه بر سر اين تاجران ام ها آمد! صیدون مادر
صور وق تی که ا مواج در يا بر ويرا نههای صور
باز تاب نو حه شهر را به گوش شان میر ساند شرمنده
می شود .گو يا که صور هر گز فرز ندانی ندا شته ا ست
تا آنان ساكن شوند .مصر نيز وقتی می شنود بهترين
مشتری خود را از دست داده است ،اندوهگين میشود.
6:19د )7خداوند بده اهدالی صدور میفرمايدد بده
دند.
يیش) باشد
دپانيا (ترشي
داهی در اسد
دال يناهگد
دنبد
ز مانی آن ها تاکنان يک شهر مفت خر بود ند و اي نک
پایهای شان آن ها را به سرزمينهای دور می برد.
چگو نه صور با ت ماخ قدرت و ثروتش و ج لش د چار
ته صبایوت بود
اين مصيبت شد؟ بله! اين ارادۀ يهو
تا تکبر انسان را با تمامی جاللش ،خوار سازد.
21:19د )24با توجه به حمله نبوکدنصر به صور به
مردخ گفته می شود به کشورهای ديگری بگريزند .خدا
بابليان را برانگيخته است تا مکان شهر تجارت را
و يران نماي ند .ح تی ا گر مردخ در ک تیم يناه نده
شوند ،در آنجا نيز راح نخواهند بود .نبی متعجي
ا ست از اين که يک قوخ گم ناخ که سنگ ب نای آن را
آ شور ن هاده ا ست ،اي نک آمدها ند تا صور را نابود
کن ند .صور به مدت هف تاد تال در روز گار پاد شاهی
ک لدانیان به د ت فرامو شی سپرده خوا هد شد .در
يا يان هف تاد سال صور دو باره ت جارت خود را با
جمیع ممالک جهان از سر خواهد گرفت.
 )29:19تجارت و اجرت صدور بده خداوندد اختصداص
میيابددد و در رجعددت دوخ مسدديح «دختددر صددور بددا
ارمغانی»خواهد آمد (مزمور  .)21:71گنجينههای صور
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قربانی های مقد سی خوا هد بود که به ح ضور خداو ند،
عرضه خواهد شد.

 )13داوری بقیه زمین (فصل )24
2:17د )9داوری خدا که از اسرائيل شرود شدد بده
ت مامی ز مين و ح تی مو جودات شرير آ سمانی گ سترش
میيا بد .ا شاره به کاهن در آ يه دوخ ا ين گ مان را
به وجود میآورد کده منظدور از زمدين در آيدات 2
تا ،9اسرائيل است .توجه داشته باشيد چگونه ايدن
ب خش در نو سان ا ست بين ز مین و قوم .ويرا نی در
تالت عظي می ا ست که ت ماخ طب قات
اين جا به مع ني ت حو
اجتماعی را دربر میگيرد.
7:17د )29عبارت «ربيع مسيکون» در آيده چهدارخ،
گ ستردگی صحنه داوري را مير ساند .ع لت م لوث شدن
زمين اينست که انسان عهد جاودانی را شکسته است،
 Bibleknowledge Commentaryمیگويد «مدردخ عهدد ملدزخ بده
اطاعت بیقيد و شرط ک خ خدا بودند».
ع بارت « شهر مغ شوش» احت ماالً میتوا ند اور شليم و
يا به مف هوخ گ ستردهتری ت ماخ ت مدنهای زمي نی
باشد.
ته را بده خداطر
27:17د )11بازماندگان قوخ ،يهو
نجات فيض بخشش می سرايند و می ستايند .سپس نبی بر
وح شت ع ظيم روز « عذاب بزرگ» نو حه سر مید هد و آن
ز مانی خوا هد بود برای مجازا لت جنای کاران و
فرار از آن غ يرممکن خوا هد بود .ز مین چون م ستان
متز لزل می شود و آنچ نان سقوط میک ند که برخا ستنش
غيرممکن میشود.
12:17ددد )19موجددودات شددرير آسددمانی در آن روز
داوری خواهند شد .اين آيات معادل است با مکاشفه
 11 ،27:27و 2:11د .9پادشاهان زمین نيز کده عدام ن
اجرای نيتات خدا میباشند در رج عت دوخ مسيح مشمول
ا ين داوری خواه ند شد .ج ل خداو ند بر آف تاب و
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ماه ييشی خواهد گرفت تا بدانجا که هر دو شرمنده
خواهند شد.

هي ) ترودها (فصول 25ي)27
 )1ترود تتایش اترائیل برای برکيات ملکيوت
(فصل )25
2:11ددد )1فصددول  11تددا  14را «کتدداب سددرودها»
دته
داز گشد
دان بد
دن فص دول يهوديد
دد .در ايد
ناميدهاند
خداو ند را برای رهانيدن شان از طر ي عذاب بزرگ
ً يک شهر خاص)
می ستايند .شهرهای د شمن ( نه الزا ما
از بين رفتها ند و امت ها بدين و سيله از قدرت
ته ،آ گاه شدهاند .خدا دي گر برای فق یران و
ي هو
مسکینان و غریبان تبديل به قلعه و يناهگاه شده
است.
6:11ددد )7خداونييد در کددوه صددهيون ضييیافتی از
لذ يذترين تو شههای رو حانی بر يا کرده ا ست .او
روپوش غفلت و شرارت و كوری شيطانی تمامی قوم را
که تاکنون ين هان بوده بردا شته ا ست .او موت را
( با برخا ستن مقد سين دورۀ عذاب که مرده بود ند)
مغلوب کرده است ،او اشکها را از چشمان پاک کرده
و عار قومش را ر فع ن موده ا ست .باقيما ندگان
خواه ند گ فت «ای نک ا ین خدای ما ت که منت ظر ن جات
يادمان
يرور و شي
يات او مسي
يس از نجي
يودهایم ،پي
او بي
خواهیم شدا»
21د11د )21احتماالً ميوآب بده نماينددگی دشدمنان
اترائیل شرمنده و پایمال خواهد شدد .در آيده 22
خدا با شناوری مقايسه شده است که دت های خود را
در داوری در ميان موآبيان میگشايد.

 )2ترود تتایش یهودا در صيخر

دوران (فصيل

)23
2:16د )7باقيماندگان قوخ ،در یهودا زندگی تازه
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خود را در اي مان و تو به ج شن میگير ند .اي نک شهر
خدا با شهر انسدان ( )21:17مقايسده میشدود .امي
عادل (ا سرائيل آمرز يده شده) تالمتی کا مل را که
ته آ مده ا ست ،تجر به میک ند .با تو جه
از سوی ي هو
به آ يه سوخ ،ب ليس .يی .فيل يپ سراينده سوردهای
روحانی چنين مینويسد:
من این آیه را بیشتر از هر آیهای در کتاب مقدس
دوت دارم« :دل ثاب را در تالمتی کامل نگاه خواهي
داش زیرا که بر تو توکل داردا»

مودی آ يه سوخ را در سخنان ز ير به آ يه چ هارخ
مرتبط ساخته است:
«در خ تالمتی ری شههایش را در شکاف صخره دوران
دوانیده ات ا»

آنها به اين نتيجه رسيدهاند که «صخره جاودانی
و يا صدخره دوران ( Njkvد حاشديه) در یياه (مخفدف
دتوس
دت ».آگوسد
دری) خداون يد اسد
دان عبد
ته در زبد
يه دو
1
توي دی ايده يکی از مشهورترين سرودههای خود در
زبان انگليسی به ناخ « صخره دوران» را از ين آيه
گرف ته ا ست .او در ا ين سرود ي ناه بردن در شکاف
يرتگاه های صخرهای را در هن گاخ طو فان به ت صوير
کشيده است:
صخره دوران ،ای پناهگاه من،
بگذار خود را در تو پنهان کنم؛
بگذار آب و خون،
از پهلوی دریده تو جاری شود،
باشد که گناهانم دوباره شفا یابد،
مرا از قدرت گناهم پاک نما،
وقتی من نفسهای آخر را میکشم،
وقتی چشمانم در مرگ بسته میشود،
وقتی که به دنیاهای ناشناخه میروم،

1- Augustus Toplady

50

صحیفه اشعیا نبی

و تو را بر تخ داوریات میبینم،
آه ای صخره دوران ،پناهم ده
بگو که خود را در تو پنهان کنما

دای
در گاخهد
دان در زيد
ددن انسد
درور تمد
 1:16و  )6غد
فق یران و م سکینان من کوب شده و شهر رف یع ياي مال
میشود.
ً تکدرار دعاهدای
4:16د )21آيات  4تدا  27ظداهرا
باقيما نده قوخ در دوران عذاب بزرگ میبا شد .خدا
راه را بددرای آنهددا همييوار کددرده اسددت و آنهددا
م شتاقانه در انت ظار خداو ند میبا شند تا خود را
آشکار نمايد .تنها وقتی که خداوند در داوری عمل
میک ند ،شريران عدال را خواه ند آمو خ ا د ت خدا
برای نيازم ندان افرا شته شده ا ست ،و لی وق تی که
دست خدا در خشم فرود آيد ،شريران خجل خواهند شد
و سددپس آتشبييس در اسددرائيل اعدد خ خواهددد شددد.
آمرز يدگان ت حت حاکم يت آقا یان ب سياری از امت ها
بودها ند .ا ما تن ها خدا ،خدای آن ها بوده ا ست.
قوخ هائی که برای اسرائيل مشکل آفرين بودند ديگر
ز نده نخواه ند شد تا مردخ خدا را دو باره آزار
نماي ند .ا ين آ يه ر ستاخيز ج سمانی شريران را
ان کار نمیک ند ،بل که و عده مید هد که قدرتهای
بيگانه دوباره تجديد نخواهند شد.
26:16د )27اما بعدد از اينکده اسدرائيل متحمدل
ً تا مرد گان
م شقتی مان ند درد زاي مان شود ،ظاهرا
ته با
قوخ ز نده نشوند ،عذاب تماخ نخواهد شد .يهو
و عدهای قط عی مب نی بر تجد يد ح يات م لی آن گاه که
شبنم نبا تات شاداب (روحال قدس) در ز مين جاری
شود ،دعای قومش را ياسخ داد.
 11:16و  )12در اين زمان خداوند به باقيماندده
قوم ايما ندار خود میگو يد که خود را درح جره هاي
پن هان کن ند تا او خ شم خود را بر دن يای
خویش
مرتد ،فرو ريزد.
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 )3ترود خدا بيرای اتيرائیل آمرزیيده شيده
(فصل )27
ته ميارتیزرو
 )2:14در روز آيندۀ خداوندد ،يهدو
لویا تان( 1آ شور) و مار پیچ یده لویا تان (با بل) و
در)،
دت (مصد
دا اسد
ده در دريد
يائی را کد
دين اژدهي
همچند
مجازات خواهد نمود.
بع ضی از مف سرين ا ين سه ه يوال را ن ماد با بل و
بع ضی هم آن ها را ن ماد شيطان که قدرتهای ج هانی
را تقويت میکند ،میدانند .اين هيوال مار و اژدها
(ييدايش  2:9و مکاشفه 9:21؛ 1:29؛  )2:26ناميده شده
است
1:14ددد )6در آن روز خدددا بددر تاکسييتان شييراب
آمرز يده شدهاش (ا سرائيل) شادی کرده و سرود
خوا هد خوا ند و شب و روز آن را محاف ظت خوا هد
نمود .او ديگر نسبت به قومش خشمگین نمی شود .اگر
قدرتهائی به د شمنی با باقی ما نده آمرز يده شدة
قددوخ بددر خيزنددد ،آنهددا را ماننددد خييار و خييس
می سوزاند .برای او (د شمن) به تر می بود که برای
حفاظت و صلح به خداوند متوسل می شد .در طول دورۀ
هزاره اترائیل غنچه و شکوفه خوا هد آورد و ایشان
روی ربع مسکون را پر از میوه خواهند تاخ ا
4:14د )7خدا اينک آنچنانکه با اربابدان امتهدا
بر خورد ن مود ،با ا سرائيل بر خورد ن کرده ا ست.
تأد يي خداو ند از ا سرائيل م حدود و به ا ندازه
بوده ا ست .خداو ند ا سرائيل را از تبع يد رهان يد
تا گ ناه بت ير ستی آن ها را يا ک ند .ا ين ع مل
آن گاه کا مل می شود که ا سرائيل ت مامی بت های خود
را ويران کند.
 21:4و )22دراين زمان اورشليم مانند دشدتی کده

2د هر جانور يا خزنده غول ييکر زميني و دريائی.
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گاو ها در آن میچر ند ،مخرو به د يده می شود و ز نان
در آن جا شاخهها را برای توزاندن ج مع خواه ند
ن مود .ت ماخ ا ين ا مور وا قع شده ا ست ،چون که مردخ
از خود هيچگونه شناخت روحانی نشان ندادند.
 21:14و  )29در آن روز خداوند حقيقت و دروغ را
از زمين اترائیل ،خواهد کوبیدا سپس يهوديانی را
که در چ نان امت های بيگا نهاي م ثل آ شور و م صر
يراک نده شدهاند ،دو باره ج مع خوا هد ن مود .آن ها
يادت
يد را عبي
دد و خداوني
دد آمد
يلیم خواهند
ده اورشي
بد
خواهند نمودا

و) تقوط و تجدید حیات دوبار

اترائیل

و اورشلیم (فصول 23ي)35
 )1وای بر افرایم  /اترائیل (فصل )23
2:19د )7سامره تاج تکبر و گل پژمرده ميگسداران
ا سرائيل (ا فرایم) بود .بل ندی شهر چون تاجي بر
وادی بارور مردخ ميگسار ،عياش ،يول يرست و شهوت
يرست بود .فاتحان آشور آماده ايستادهاند تا شهر
را که چون انجیر نوبر شده است ببلعند.
ّه صبایوت وقتی که باز میگردد تا
 1:19و  )6یهو
مل کوت خود را م ستقر نما يد تاج جالل و اف سر ج مال
ِ
باقيمانده ايماندار قوخ ،خواهد شد .اورهبران را
قدرت خواهد بخشيد تا داوری او را اجرا نمايند و
دشمن را به دروازههای خود باز گردانند.
 4:19و  )9اينددک اشددعيا نبددی بدده يهددودا بدداز
می گردد .ا هالی ي هودانيز مان ند ا هالی ا سرائيل
خود میغلطت ند .ح تی
م ست شده و در قی و نجا ت
کاهن و نبی هم فاسد شدهاند.
 7:19و  )21رهبران مذهبی خدا را استهزا میکنند
و میگويند خدا طوری با آنها صحبت میکند که گويا
کود هستند .آيا خدا فکر میکند با بچه طرف است
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که بچگانه با آنها صحبت میکند؟
22:19د )29خدا میفرمايد «بسيار خوب ،چونکه شما
به زبان ساده و قابل فهم من گوش ن سپرديد ،من يک
ل شگر بيگا نه (آ شور) را به م يان شما میفر ستم».
ز بان بيگا نه مهاج مان ن شانهای از داوری مرد می
ا ست که خداو ند ،آن گاه که صلح و آرا مش را به
آنان عرضه داشت و به آنان آموخت تا صلح و آرامش
را به ديگران عرضه بدارند ،رد نمودند.
 27:19و  )21حاکمان يهودا به عهد خود بدا مصدر
که از آن ها در حم له آ شور د فاد ک ند ،باليد ند،
و لی ع هد آن ها با م صر به مع نی ع هد با موت و
هاو یه ،برای آ نان خوا هد بود .آن ها به دروغ و
دروغگوئی متکی بودند .البته عهد با موت و میثاق
با هاویه يک ييمان واقعی نبود .به نظر میرسد که
تع ليم ا ين ب خش اين ست که ي هودا در ع هدی که با
موت و هاويه بسته بود ،احساس ايمنی می کرد چونکه
در وا قع ،با م صر مت حد شده بود .بع ضی از مف سرين
ايددن عهددد را تصددويری از عهددد آينددده اسددرائيل
ميدانند (دانيال .)14:7
ده
يوده را بد
ينگ آزمي
ديح ،تي
ددا مسد
 26:19و  ،)24خد
ع نوان تنهاك سی که شاي سته تو کل ا ست م قرر ن مود.
ک سانی که متو کل به او شوند هر گز نخوا هد تر سيد.
تۀ عدال و
ت حت حاکم يت م سيح ه مه چ يز و ه مه کس مز
انصاف را خواهد چشيد و داوری خدا تمامی آنچه را
که ان سان بدان به دروغ تو کل مین مود ،م حو خوا هد
نمود.
29:11د )11قدرت سياسی يهودا برای حفاظت خود در
هن گاخ آ مدن مهاج مان ،از بين خوا هد ر فت و هر
د شمنی که بدانجا حم له ب ياورد ي يروز خوا هد شد.
مردخ خيلی دير واقعيت آن چه را که خدا گفته بود،
خواه ند فهم يد .ب ستر کو تاهتر و ل حاف ت نگتر ا ت ،
يع نی ع هد ب سته شده در حد تأمين ت ماي ت ج سمانی
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ده
دد در داورای برعليد
دود .خداوند
دد نمد
دزل خواهد
تند
دومش
دمنان قد
دل دشد
دب ً در مقابد
ده قد
دومش ،آنچنانکد
قد
د چنان مجازاتی که به
برخاست ،بر خواهد خات
ن ظر آن ها عج يي خوا هد بود .چون ا گر خدا را
استهزا کنند فقط بندهای خود را افزودهاند.
19:19د )17آنچنانکه هربرت واندرال 1میگويد ،ايدن
تت حاکی از اينست که:
نبو
خدا با ارا ئه ته ت صویر از کار یک برز گر ،با
مردمش تخن گ ف  ،نخ س این که یک برز گر همی شه ز مین
را شخم نمیز ند ،بل که میای ستد تا ز مان کا شتن فرا
رتدا (آیه  ،)24به همین ترتیب داوری ميا بيه محيض
این که ا هداف خداو ند در ز ندگی ما تح قق یا بد ،به
ان جام میر تدا تپس ن بی میگو ید که برز گر دا نه خود
را با آ گاهی می کارد ،یع نی گ شنیز را در جای خود و
گندم و ذرت را در جای خود میکارد (آیيات  25و )23ا
این مسئله به ما اطمینان میدهد که خداوند به دق
نظم متناتب با نیازهای خاص ما را انتخاب میکندا و
ترانجام اشعیا کار تخ بوجاری مح صول را به تصویر
میک شدا برز گر با د ق ب سیار گ شنیز و ز یره را
میتکا ند و گ ندم را با خرمن کوب تنگینتری میکو بد،
و لی آن را در ز یر ارا به و بار ا تب خرد نمیک ند
(آیات  27و )23ا بيدین ترتیيب خيدای قيادر و مطليق
مالیمترین راه ممکن را با توجه به شرایط ما به کار
میگیرد و هرگز اجازه نخواهد داد بیشتر از آنچه که
تحمل ميکنیم ،بر ما صدمه وارد آیدا

 )2وای براریئیل  /اورشلیم (فصل )23
2:17د )7اریئیل شهر ممتازی در اورشليم بود کده
مر کز حکو مت داود بود .مردخ آن جا احت ماالً مرا سم
مذهبی خود را هر ساله ان جاخ میداد ند ،ا ما خدا
آنها را به تنگی خواهد انداخت تا اينکه چيزی جز
1- Herbert Vanderlugt
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اريئ يل (آ تشدان) باقي نما ند .ع بارت اريئ يل دو
مع نی دارد « ،شير خدا» و « مذبح» (ر .حزق يال
 21:79و  26که در آنجا اريئيل به «آتشدان» ترجمه
شده ا ست) .شهری که روز گاری « شير خدا» بود اي نک
دا
دالی آنجد
دت و اهد
دده اسد
دشدان» شد
ده «آتد
دديل بد
تبد
قربانيانی هستند که در آتش میسوزند.
1:17د )9با ايدن وجدود خددا ناگهدان وارد کدار
می شود و د شمنان مان ند گرد نرم و کاه يراک نده
می شوند .درست در آن هنگاخ که دشمنان فکر میکنند
اور شليم را کام ً شک ست دادها ند ،شک ست خواه ند
خورد و از خواب غفلت بيدار خواهند شد.
7:17د )21مردخ خود خواستهاند که کدور باشدند و
خدا ن يز آن ها را کور کرده ا ست و چون م ستان
تلوت لو میخور ند و ک خ خدا برای آن ها نامفهوخ
ا ست .ک خ خدا برای عدهای تو مار مخ توم و برای
عدهای بیمعنی است .هرکس عذری دارد.
 29:17و  )27نظر بده اينكده مدذهي آنهدا کدام ً
ظاهری و تن ها ترس آن ها از خداو ند اين ست که
احاد يث ان سانی را ح فظ کن ند ،خدا ن يز حك مت
حكي مان و ف هم فهي مان اي شان را از آ نان خوا هد
گرفت« .عمل عجيي» در آيده  27اشداره بده هجدوخ
سنحاريي است .دبليو .ای واين مینويسد:
حاکمان یهودا در پی کسب حمای مصر بودندا جلب
حمای یک متحد یک عمل تیاتی ات  ،ولی از نظر خدا
چ نین عملی عصیان محسوب می شدا از اینرو خدا تیات
آنها را خنثی و داوری را در حد شرایطی که کمکی به
آنها نشود ،تقلیل داد ،باشد که تنها به خدا متوکل
شوندا

امروز «عمل عجيي» توسط انجيل به سامان میرسد
(ر.

اول قرنتيان 29:2د.)11

 21:17و  )26وای بر رهبراني کده در توطئده بدا
م صر ،مردخ را فر يي میده ند و میيندار ند که خدا
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آن ها را نمیبي ند .آن ها ه مه چ يز را واژگو نه
ِ را به جای کوزهگر میگذار ند و
میکن ند و گل
بالعکس ،بدين ترت يي قدرت و دا نش خدا را ان کار
میکنند.
24:17د )12ولی روز رهائی وقتی میرسدد کده خددا
ه مه چ يز را دگر گون ک ند .آن چه که ا مروز جن گل
وح شی (لویا تان) ا ست م بدل به بو تتان و آن چه که
اينک بوتتان است تبديل به جنگلی وحشی خواهد شد.
سپس کران خواه ند شنید و کوران خواه ند د ید و
حلی مان شادمانی خود را در خداو ند مز ید خواه ند
کردا د شمنان و ا ستهزاءکنندگان و همچ نين بها نه
جو يان ،ک سانی که حقي قت را سبک می شمارند ،نابود
خواهند شد.
11:17ددد )17آيددات آخددر ايددن فصددل بدده تشددريح
باقيمانده ايمانداران که در اينجا یعقوب ناميده
می شوند يرداخته است .انسان ديگر خجل و سرافکنده
نخواه ند بود .فرز ندان يع قوب خواه ند فهم يد که
چگو نه خداو ند آن ها را آمرز يده ا ست و بدين ج هت
او را ج ل خواه ند داد .آ نانی که گ مراه و مت مرد
بودهاند ،تعلیم يافته و اص ح خواهند شد.

 )3وای بر متحدان مصر (فصول  34و )31
2:91د )4پسران فتنيهانگیز سياسدتمداران يهدودا
ه ستند که با م صر برعل يه آ شور مت حد می شوند .از
آن جا که هي گزار شی مب نی بر چ نين ات حادی و جود
ندارد ،ما براين عق يدهايم که موردی مر بوط به
آي نده ا ست .ي هودا خوا هد آمو خت که م صر ارزش آن
را ندارد که به آن اميدوار بود.
کاروان های حا مل يي شکشهای ي هودا به م صر از
مناط خطرنا جنوبي عبور کرده و به مصر میروند،
ا ما هرچ ند که فر ستادگان ي هودی تا صوعن و جانيس
ييش میرو ند و لی نق شه آن ها مح کوخ به شک ست ا ست.
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خدا م صر را «ر هي الج لوس» (ه يوالئی که بیسرو صدا
نشسته است) ناميده است.
9:91د )27فرزندانت ،به ياد داشدته باشدند کده
قرارداد با م صر و ساير قرارداد های نامنا سي به
منز له تر شریع خداو ند از طر ي انب ياء او ست.
ي هودا خوا هد د يد که م صر د يوار شک ستهای ا ست و
نمی توان بدان تک يه ن مود .در وا قع د یوار بل ند
شکافته شده و میر يزد و مان ند ظر فی سفالين کام ً
خددرد میشددود بدده طوريکدده از پارههييای آن هددي
استفادهای نمیتوان نمود.
21:91د )24خداوند به يهودا گفته بود «نجات شما
م نوط به برگ شت به سوی من و تو کل به من ا ست و
ّت شما در اعتماد به من است نه گريز به مصر».
قو
او جددواب داد «نييی بلکدده بدده سددوی دشددمن فييرار
میکنیما» ياسخ خداوند به اظهارات آنان اينست که
«م سئلهای ني ست ،فرار خواه يد کرد ،ا ما فرار شما
از ترس و نوعی عقين شينی خوا هد بود؛ شما تو سط
نيرو های انسانی تعاقب می شويد ،و آنقدر میگريز يد
َم برتلی تنها و بیکس خواهيد ايستاد».
َل
که چون ع
29:91د )11اما هنوز هم خداوند انتظار میکشد تا
رأ فت نما يد .خدا منت ظر ا ست تا سرنو شتی که خود
دا
ده مد
داب را بد
دادانی انتخد
دردهايم و ند
داب کد
انتخد
ب ياموزد .وق تی که ي هودا به سوی خداو ند بر گردد،
خداوند معلم و راهنماي آنان خواهد بود د خداوند
آنددان را کاميدداب و زمينهايشددان را بددا بيياران
حاصددلخيز خواهددد نمددود .خداونددد بددرای آنددان
شفادهنده ،صخره و مدافع خوا هد بود .مردخ خدا
بت های خود را مانند يک شيئی نجس بيرون افکنده و
فرياد خواهند زد «دور شوا»
16:91د )99روشنائی شدديد مدذکور در آيده  26را
می توان سمبول ج ل و عدالت دان ست .قوخ های بی خدا
در غر بال ويرا نی ا لک خواه ند شد .آ شور تو سط
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خداو ند زده خوا هد شد و هر ضربه داوری با آوای
مو سيقی و سرود و هله له شادمانی ي هودا ،دن بال
خواهد شد .آتش فروزان توف (جهنم) آماده است تا
به پادشاه شرير خوشآمد بگويد.
2:92د )9خدا بر ضد کسانی است که برای کسي کمدک
به مصر رفتهاند و برای ييروزی به اسبان ارابهها
و سواران اعتماد کردهاند .او بر ضد خاندان شریر
(ي هودا) برخوا هد خا ست .ک مک ده نده (م صر) ل غزش
خوا هد خورد و ک سی که از او ک مک میطل بد (ي هودا)
شکست خواهد خورد.
7:92د )7خدا مانند شیری است کده گيروه شيبانان
(آشور) میکوشند او را فراری دهند .خداوند مانند
مر غان بر فراز اور شليم میچر خد و آ ماده ا ست از
آن د فاد کرده و شهر را ر تتگار نما يد .وق تی
ا ترائیل به سوی خدا باز گردد بت هاي خويش را
ترک خوا هد ن مودا آ شوريان با دخا لت م ستقيم
خداوند نابود خواهند شد .مرگ سنحاريي تحق کامل
تت در آي نده و در
تت ني ست ،بل که ا ين ن بو
ا ين ن بو
دوران عذاب بزرگ تحق خواهد يافت.

 )4حکوم

پادشاه عادل (فصل )32

2:91د )9ينج آيه اول اين فصل راجع به يادشداهی
هزار ساله م سيح میبا شد .او پاد شاهی ا ست که به
يروران احتمد
دود .تي
دد نمد
يی خواهد
ياف حکمراني
انصي
داالً
دوازده حواری مسيح میباشند (ر .متی  .)19:27اين
مرد «م ثل پناه گاهی و پوش شی از طو فان خوا هد
د اين مرد همان عيسای خداوند است که
بودا»
سريناهی برای ما تدار د يده و ما را محاف ظت
میکند و ديگر کوری روحانی انسان را زيان نخواهد
ر سانيد و گوش ها دي گر برای شنيدن و اطا عت ک خ،
ب سته نخواه ند شد .ک سانی که اي نک طا لي معر ف
میبا شند ،آن را خواه ند يا فت و ک سانی که ال کن
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دراد
دت .افد
دد گفد
دخن خواهند
دل سد
ددون تعلد
دتند ،بد
هسد
بیت فاوت و بیحس مح ترخ نخواه ند بود .آ مدن م سيح
ان سان را در نور حقي قی قرار داده و مکنو نات
درو نی او را فاش می سازد .ذات احم قان و شريران
ن يز بدين ترت يي فاش شده و برا ساس شرارت خود
م جازات خواه ند شد .ا فراد کريم و سخی ن يز در
معرض ديد قرار گرفته و متبار میشوند .آيات 6د9
بيانگر آن نود زندگی است که اشعيا در زمانه خود
میبيند و در آن زندگی میکند.
7:91د )21ولي اين ملكوت هنوز مستقر نشده اسدت.
ز نان ي هودا ه نوز با تج مل ز ندگي ميكن ند و
راحتط لي و از خودرا ضی میبا شند .به زودی طو فان
داوری خواهد وزيد و محصوالت نابود و شهر خالی از
سکنه و م ترو خوا هد شد .م صائي ي هودا تا ریخ ته
شدن روح ،در ز مان رج عت دوخ م سيحا ،ادا مه خوا هد
يا فت .سپس بیابان ها به بو تتان و بو تتان ها به
جنگل تبديل خواهند شد.
26:91ـ  )11انصيياف و عييدال اجتمدداعی در تمدداخ
جن بههای ز ندگی جاری خوا هد شد و من جر به تالمتی،
آرا می ،ايم نی و اطمي نان خوا هد گرد يد .د شمن
(جن گل) با ا ع خ داوری خدا سرنگون و شهر (مر كز
آن) و يران خوا هد شد .آن ز مان دوران شادی خوا هد
بود ،آنگاه که مردخ میتوانند در امنيت کامل بذر
بکارند و گاوها و االغ ها میتوانند بدون هي خطری
در دشت چرا کنند.

 )5وای بر غارتگر  /آشور (فصل )33
2:99د )6تباهی و خيانت آشور به او بداز خواهدد
گشت (آيات  2و  )1سپس مدردخ خددا از او تقاضدای
ر هائی در هن گاخ م صيبت مینماي ند .وق تی که خدا
وارد ع مل می شود صدائی رعدآ سا قوخ های بيگا نه را
فراری خوا هد داد .و اي نک نو بت يهود يان ا ست تا
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ه جوخ برده و ا موال د شمن فراری را غارت ن موده و
آنها را مانند حمله موران به کلی بربايند .مسيح
اينک بر تخت نشسته و صهیون از ان صاف و عدال ير
شده ا ست و مردخ خدا با خزائن رو حانی غ نی
شدهاند.
4:99د )7اين آيات اشاره به زمانی است که حزقيا
رتوالن تالمتی (فرستادگان يادشاه جهت تر مخاصمه)
را نزد سنحاريي فرستاد و سنحاريي او را ملزخ به
يردا خت سي صد وز نه ن قره و سی وز نه ط ن مود (دوخ
يادشاهان 29:29د .)26ولی حتی يرداخت اين بداج هدم
آ شور را از حم له به ي هودا باز ندا شت .سنحاريي
به ي هودا حم له برد و آن جا را غارت کرد و شهری
مخروبه را يشت سر گذاشت.
سفيران ي هودا به خاطر شک ست ماموريت شان به
تل خی گر يه میکن ند .آ شوريان با ه جوخ به ي هودا
قددول خددود را نقددض کردهانددد و شددهر تبددديل بدده
مخروبهای مترو شده است.
21:99د )21در زمان مقرر خداوند بر میخیيزد تدا
با د شمن مقاب له نما يد .او با ط نزی قوی آ شور را
به ز نی تعب ير میک ند که از کاه حام له شده و خس
میزا یدا به ک می دي گر شرمندگی او بي هوده ا ست.
خداوند همان خشمی را که بر ديگران وارد آورد بر
او وارد خواهد ساخت و او را به کلی نابود خواهد
نمود .آهک و خارها اشاره به داوری کامل است.
29:99د )26اخطاری به امتهدای خددا ناشدناس :ای
شما که دور ه ستید و به يهود يان صهيون :ای شما
که نزدیک میباشیدا تنها کسانی از آتش خشم خدا و
شعلههای داوری او م صون میبا شند که در صداق
تلوک نماي ند و خود را از هر گو نه شرارتی دور
نگه دارند.
 )24:99آنگاه باقيمانده ايمانددار در امنيدت و
رضايت کامل پادشاه را در زیبیائیش خواهند ديد و
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زمین بیپایان را خواهند نگریس ا
ا لف .جی گوردون ا ين آ يه را به صورت يک سرود
تنظيم کرده است:
من پادشاه را در زیبائیش خواهم دید،
در ترزمیني بسیار دوردت ،
وقتی که تیاهیها رخ بربسته،
و تاریکیها به روشنائی روز بدل شده باشندا
من او را در شکوهش خواهم دیدا
آن برّهای که زمانی ذبح شده بود:
آه چگونه میتوانم بازتاب دهم آن ایثار را
جز اینکه بگویم،
هللویا ،هللویا
هللویا بر برهای که زمانی قربانی شد،
هللویا ،هللویا
هللویا ،آمین

 29:99و  )27آن لحظه خوف وقتی که آشور ط ها را
برای گرفتن خراج وزن می کرد ،وق تی که جاسو سانش
برج های شهر را می شمردند تا برآن ها حم له کن ند،
وق تی که يهود يان ز بان بيگا نه آ شوريان را در
سرزمين خود شنيدند ،دي گر گذ شته ا ست و چ يزی از
آنها به ياد نخواهد ماند.
11:99د )11درصهیونِ هزارۀ سلطنت مسيح ،اين جشين
م قدس بار دي گر مورد تو جه خدا قرار خوا هد گر فت.
شهر چون خي مهای خوا هد شد که ميخ هايش در امن يت
برزمين کوب يده و همي شه يا يدار خوا هد ما ند.
خداو ند برای صهيون ه مه چ يز خوا هد بود .خداو ند
برای صهيون ،جويبار ،حافظ ،تازه کننده و زيبائی
خوا هد بود و هيچ گاه دي گر ک شتی يا تفینه بزرگ
يد در
ده خداوني
دت ،چونکد
دد گذشد
دمن ب در آن نخواهد
دشد
آنجاست.
 19:99و  )17مفسرين در تفسير آيده  19و اينکده
آ يا ا شاره آن اور شليم و يا د شمنان اور شليم
میبا شد ،توا ف ن ظر ندار ند .ا گر ا شاره ا ين آ يه
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به دشمنان صهيون باشد ،يس نشانهای از سرنوشت هر
کشتیای است که احتماالً به شهر حمله کند .ولی اگر
اشارهاش به اورشليم و ضعف و ناتوانی مردخ باشد،
خواه ناتوانی از گ شودن باد بان با شد و خواه
ناتوانی در کوبيدن ميخ چادر ،آنگاه مورد حمله و
غارت قرار میگيرد.
در آن ملکوت يرشکوه لنگان نيز نصيبی از غنیم
خواه ند برد .بي ماران شفا خواه ند يا فت و گ ناه
قوم ،آمرزیده خواهد شد.

 )3وای بر تمامی قوم (فصل )34
2:97د )7در فصل  97ما شاهد غضب خدا بير تميامی
داص
دور خد
ده طد
در ادوخ بد
داخ و بد
دور عد
ده طد
يا بد
قومهي
میبا شيم .ادوخ مم کن ا ست ن ماد ساير قوخ ها با شد.
ته امت ها و ا قواخ بيگا نه را داوری
وق تی که ي هو
میک ند ،هوا ير از بوی تع فن ال شههای تجز يه شده و
کوه ها از باده خون گداخته می شود .حتی نظم آسمان
يرستاره نيز در آن روز پاشیده خواهد شود.
1:97د )4شمشیر خداونيد سديراب از خيونِ برههيا،
يی،
ياوان وحشي
دولی) ،گي
دردخ معمد
يا (مد
يا و قوچهي
بزهي
گو تالهها و گاوان نر (نج با و ره بران) بر ادوخ
نازل خواهد شد.
 )9:97اينک روز انتقاخ خداوند:
کل مۀ «انت قام» اهم ی خط یری دارد و آن مف هومي
را که در عرف ما م طرح ا ت نمیر تاندا ا ین کل مه
ا شاره به ع مل خدا در ا جرای حک می ا ت که چون یک
قاضی عادالنه اجرا ميكند (یاداش های روزانه (Scriptnre
Unionا

7:97د )24اين بخش شامل سرنوشدت ادوخ اسدت و آن
عبارت ست از جهن می سوزان با آ تش خاموش ن شدنی و
ويرانددهای بددا يرندددگان مرمددوز بددر فددراز آن و
جانوران وحشی در ميان آن.
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خدا باز نخواهد ايستاد تا اينکه آنجا را کام ً
تغيير شکل داده و ويران نمايد.
داه و
دی يادشد
دت ،ولد
دت هسد
دد حکومد
دا هرچند
در آنجد
اميرا نی شاي سته نخواه ند بود و ويرا نههای آن
يو شيده از خار و خس و م سکن جانوران عج يي و
هيوالها خواهد شد.
هر مخ لوق خارقال عادهای رفی قی خوا هد دا شت و
همه در آنجا تکثير خواهند شد و خدا ويرانه ادوخ
را به آن ها مید هد تا آن جا را ن سالً ب عد از ن سل،
متصرف شوند.

 )7جالل ملکوت آینده (فصل )35
2:91د )4به علت نابودی اقواخ عاصدی و گدردنکش،
مل کوت ير شکوه خداو ند و ن جات ده ندۀ ما عي سی
م سيح ،شرود می شود .ويژ گي هاي ا ين دوران عبارت ند
از حاصلخيز شدن هرچه بيشتر مزارد و حضور خداوند
در جالل و زی بائی ت ماخ .مقد سين خدا هم گی دل گرخ
در ح ضور خدا خواه ند بود و هر نود ناتوانی از
بين خوا هد ر فت و ت بديل شدن بيا بان به مزارد
يربار و حاصلخيز با شادی عظيمی جشن گرفته خواهد
شد.
9:91د )21راههای دشوار بيابان به جهدت بازگشدت
ا سرا به اور شليم ت بديل به طر ي ( شاهراه) و در
انح صار مردخ ن جات ياف ته خوا هد بود .بازگ ش
ا سرائيل از ا سارت و آوار گی ج هانی در خو شی و
شادمانی جاودانی در خا نه يدر ،آن گاه که عي سی
باز میگردد ،توأخ خواهد بود.
در بعضی از ترجمههای کتاب مقدس ،عنوان مختصری
بر باالی صفحات ر ساله ا شعيا نو شته شده ا ست:
باد کلي سا» و «لع نت بر ا سرائيل ».در
«م بار
ً
ً تمدداخ ايددن ييشددگوئیها مسددتقيما
واقددع تقريبددا
اسرائيل را نشانه رفتهاند د خواه برای اسرائيل
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ط لي بر کت شده با شد و خواه لع نت و کلي سا ب عد از
آن میآ يد .جني نگ به تق بيح بر خورد غيرمن صفانه
بسياری از مسيحيان با اسرائيل يرداخته است:
توجه ما فقط معطوف به وعد برکات عهد عتیق ات
و غافل هستیم از یهودیان بینوا ،و این خطای بزرگی
ات ! ولی با این وجود در این تضاد عنصری از حقیق
نهفته ات چونکه «تمام و عدههای خدا در عیسی مسیح
بلی و آمین ات ا» این خطا ناشی از این تصورات که
خدا دی گر کاری با ا ترائیل ندارد و ا ین مواع ید
نه برای
دل گرم کن نده ف قط برای م سیحیان ا ت
اترائیل به عنوان یک قوم! خدا را تپاس باد که هر
نوع بر کات رو حانی و مادی برا تاس ع هد جد ید و فیض
شامل یهودیان نیز میشودا

ً و ق بل از
ا ين ب خش نافی ا ين و عده که م ستقيما
بن ياد کلي سای خدا به ا سرائيل داده شد ،مب نی
براين که با م سيحايش ،يع نی عي سی ي کی می شود،
نخواهد بود.

ّل تاریخی :کتياب حزقیيا (فصيول
IIي تحو
33ي)33
ا لف) ن جات یافتن حزق یا از د ت

آ شور

(فصول 33ي)37
 )1آشور خدا را به مبارزه میطلبد (فصل )33
2:96د )9در فصل سی و ششم ربشاقی (عنوانی بدرای
ساقی ا ست و لی در اين جا به ع نوان فرما ندار و يا
فرمانددده سددپاه اسددتفاده شددده اسددت) يکددی از
فر ستادگان ياد شاه آ شور با سه نما يده از سوی
حزق يا نزد ق نات بر که فو قانی به راه مزر عة گازر
َ حاز در
م قات میک ند .ا ين ه مان مح لی ا ست که ا
آنجا ايستاده و منتظر کمک از سوی آشور بود و نه
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ته
ي هو
(.)9:4

تا از ات حاد آدوخ و ا فرايم ن جات يا بد

7:96د )21ربشاقی به آنهدا میگويدد کده اعتمياد
آنان بر مصر احمقانه است چون هر کس به او تکیه
کند ،مجروح می شود .هرچند آنها ادعا میکردند به
ته اعت ماد دار ند ،و لی حزق يا مکان های بل ند و
ي هو
ته را برداشته بود .چنين اقدامی غفلت
مذبحهای يهو
ع مدی مح سوب می شد .حزق يا مکان های بل ند بتير ستی
ته را در مع بد
را بردا شته بود ،ا ما ير ستش ي هو
تقو يت می کرد .سپس رب شاقي با طع نه به فر ستادگان
حزق يا گ فت ا گر سنحاريي دو هزار ا تب به ياد شاه
يهودا بدهد ،او قادر به تأمين تواران کافی برای
ا سيها ني ست .حال که ي هودا آن قدر از ن ظر مردان
جنگی در اقليت است ،چگونه میتواند اميدوار باشد
که حتی با کمک مصر هم شده ،آشور را شکست دهد؟ و
سرانجاخ اينكه او به دروغ مدعي می شود که خداوند
به آشور فرمان داده است که يهودا را ویران کند.
22:96د )11فرستادگان حزقيدا ترسديدند کده اگدر
رب شاقی به ز بان ع بری صحبت ک ند مم کن ا ست روح يه
دابراين از او
دد ،بند
دعيف کند
دودا را تضد
دردان يهد
مد
تقا ضا کرد ند به ز بان آرا می سخن بگو يد .او نه
تنها تقاضای آنها را نپذيرفت بلکه با صدای بلند
حزقیال را متهم کرد که به مردخ وعدۀ دروغ امنيتت
مید هد .او به مردان ي هودا و عده مید هد ا گر مط يع
او باشند ،غذای فراوان و مزارد يربار و حاصلخيز
خواه ند دا شت .سپس رب شاقی به ت سخير شهرهائی (از
دا
يدایان آنهد
ده خي
دد کد
داره میکند
دامره) اشد
ده سد
جملد
نتوان ستهاند آن ها را از حم له ن يروی ع ظيم آ شور،
محاف ظت نماي ند ،يس دي گر چه شان سي برای اور شلیم
باقی ما نده ا ست .سپس مغرورا نه ا ع خ میدارد که
مردخ بايد تسليم آشور شوند.
12:96د )11فرستادگان حزقيدا آنچنانكده پادشياه
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ا مر فر موده بود يا سخی به رب شاقی نداد ند ،ا ما
گزارش واقعه را به اط د شاه رسانيدند.

 )2خداوند آشور را نابود میکند (فصل )37
2:94د )7چون حزقیا پادشاه آنچه را کده ربشداقی
گف ته بود شنيد ،ب سيار ا ندوهگين شده و به مع بد
ر فت و از آن جا فر ستادگانی نزد ا شعیا گ سيل دا شت
ّت زائ یدن
و گ فت پ سران به فم ر حم ر تیدهاند و قو
نی س ا آنچنان که جی آر آلک ساندر میگو يد ا ين
ت شبيه حاکی از «درد شديد و خ طر قر ييالوقود،
فوريتي ح ياتی ،ضعف شديد و کام ً مح تاج ک مک
دي گران شدن ا ست ».حزق يا در تر سی که بر اي مانش
سبقت ج سته بود به رب شاقي ميگو يد مم كن ا ست خدا
تخنان طعنهآميز اخير او را شنيده و او را توبیخ
نمايد.
1:94ددد )4خداونددد از طريدد اشددعيا بدده حزقيددا
اطمينان داد که دلي لی برای ترسيدن او از يادشاه
آ شور و جود ندارد ،چون که او رو حی بر سنحاريي
تا بدان
خوا هد فر ستاد ( شايد روح در و ف هم)
و سيله خ بری شنيده و به وال ی خود خوا هد برگ ش و
در آنجا کشته خواهد شد.
9:94د )29وقتی که ربشاقی اورشليم را تدر کدرد
تا نزد سنحاريي برود ،مشاهده کرد که سنحاريي از
ال کیش تغي ير ج هت داده و در ده مايلی شمال غر بی
به ج نگ با لب نه رف ته ا ست .الب ته بخ شی از سپاه
او اور شليم را در محا صره دا شتند .سپس ياد شاه
آ شور خ بری می شنود مب نی براين که ترها قه ياد شاه
کوش (ات يويی) در م صر ق صد حم له به او را دارد.
دتاد و
يا فرسد
دزد حزقیي
داز ایلچی يانی ند
دنحاريي بد
سد
مکتوبی با همان لحن کفرآميز و طعنه آميز كه قب ً
ربشاقی بر زبان آورده بود ،برای حزقيا فرستاد و
ضمن بر شمردن فتو حات تاريخی ياد شاه هان آ شور به

67

صحیفه اشعیا نبی

تکرار سخنان ربشاقی يرداخته و گفت اعتماد او به
ته احمقانه است.
يهو
27:94د )11حزقیا مکتوب سنحاريي را به معبد برد
و آن را به ح ضور خداو ند گ سترد ،و در د عائی
مختصر و مفيد که حاکی از ايمان بزرگ يادشاه بود
از خدا تقا ضا ن مود تا ی هودا را از د ست ياد شاه
آ شور ن جات د هد تا «جم یع مما لک ج هان بدان ند که
ّه است».
]او[ تنها یهو
دان
دک بيد
دعيا در يد
ته از طري د اشد
12:94د د )17يه دو
شعرگونه نخ ست اور شليم را به ع نوان باکره به
تد
دنحاريي موف
ده سد
دد کد
دپس میگويد
ديده و سد
تصويرکشد
نخوا هد شد بر باکره دخ تر صهیون د ست ا ندازد و
ته ،آ شور را به خاطر اها ن
شک ست خوا هد خورد .ي هو
به خودش و بال يدن بر فتو حات يي شينش در ي هودا و
م صر ،به باد تم سخر میگ يرد و میگو يد ،ت ماخ ا ين
فتوحات که به دست آشور انجاخ گرفته است تقديری
ا ست که از ازل ترت يي داده ا ست .خدا به سنحاريي
ته ا ست و
میگو يد که او ف قط ا بزاری در د ست ي هو
آن چه را که خدا از قديم طرا حی کرده ا ست ،ان جاخ
مید هد .ه مان خدائی که ه مه چ يز را در باره ا ين
ياد شاه شرير میدا ند ،او را مان ند ح يوانی که
مهددار بدده بينددی او گذاشددته باشددند ،بدده آشييور
بازمیگرداند.
91:94د )91سپس خداوند به حزقيا اطمينان مدیدهدد
که طی سه سال که ي هودا در محا صره آ شور ا ست،
میتوان ند مح صوالت غذايی کافی برای خوردن دا شته
ته اور شلیم را ن گه خوا هد دا شت و در
با شند و ي هو
يا يان سال سوخ جر يان عادی ز ندگی را از سر
ّه صبایوت ن سبت به مردمش،
میگير ند ،چون غ یرت ی هو
اين امر را تضمين میکند.
99:94د )91خداوند به حزقيا اطميندان میدهدد کده
پاد شاه آ شور وارد اور شلیم نخوا هد شد و ح تی
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نخوا هد توان ست آن قدر نزد يک شود که بدان شهر
حمله کند ،چون خدا این شهر را حمای کرده ات و
ن يروی م هاجم را به را هی که آ مده ا ت بازخوا هد
گردانيد.
 )96:94و چنين نيز شد .فرشته خداوند صد و هشتاد
و پنج هزار ن فر از اردوی آ شور را در طی يک شي
زدا
ي کی از بزرگ ترين شعرها در ز بان انگلي سی كه
سروده شده در سال  2921میباشد ،اين واقعه را بده
تصددوير کشدديده اسددت .از آنجددا کدده بسددياری از
خوان ندگان به ا ين سروده در ز بان ا صلیاش دستر سی
ندارند ،به نقل آن با ترجمهای جديد میيردازيم:

«هالک

تنحاریب»

آشوریان مانند گرگ وارد آغل شدند،
و چشمان حریصان در پی جامه ارغوانی و طال ات :
و نیزههایشان چون انعکاس تتاره در آب میدرخشد،
وقتی که امواج آبی شبانه بر جلیل میپیچدا
مانند برگ درختان ،در تابستان تبز میباشندا
وق تی که ل شگرها با ب یرقهای شان در غروب آف تاب د یده
میشوندا
مانند برگ درختان ،در خزان زرد میباشندا
آن لشگر در فردای حملهاش خشک و نابود خواهد شدا
چونکه فرشته مرگ بالهای خود را بر او می گستراندا
و بر صورت دشمن چون گذشته میوزدا
و چشمان خوابیدگان در مرگ و ترما باز میشودا
و دلهایشان در تنگینی رشد میکندا
و آنجا توتنی ات با منخزین گشاده
ولی تنفس او حاکی از غرور نیس ا
و کفهای تفید دهانش بر چمن میپاشدا
و چون موج صخرهها یخ میبندد
و تواری آشفته حال و نزار
با شبنمهائی که برا برویش و غ باري كه بر زرهاش ش سته
ات ا
و خیمهها خاموشند و پرچمها فرو افتادها
و نیييزه و شمشييیرها غييالف شييدهاند و شييیپورها نواختييه
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نمیشوندا
و پنجرههای آشور پر از شیون و زاری ات ا
و ب ها در معبد بعل ویران شدهاندا
و قوّت ام ها با شمشیر درهم شکسته میشودا
و چون برف در پرتو جالل خدا ذوب میشوندا
جورج گوردون ،لرد بابرون (1733ي)1324

 94:94و  )99تنحاریب به نینوا بازگشت تا به دست
دت
ده در بد
دامی کد
َير ،هنگد
يک و شَراص
يرانش ادر ملي
پسي
خانهاش ،عبادت میکرد ،کشته شود.

ب) بیماری و شفای حزقیا (فصل )33
2:99د  )9فصل سی و هشتم از نظر تداريخی دنبالده
ف صل سی و ه فتم ني ست ،چون که در آ يه ش شم خداو ند
به حزق يا قول ر هائی از آ شور را مید هد ،در حالی
که در يا يان ف صل سی و ه فتم خ طر آ شور ت ماخ شده
است.
وق تی که حزق یا به شدت بي مار می شود ،به ح ضور
خدا برای شفا ا ستغاثه میک ند و خدای يدرش داود،
پانزده تال به ع مر او میافزا يد و ع م تی برای
ت ضمين ا ين و عده و نابودی سنحاريي به او مید هد.
و آن ع مت اينست که تایه درجاتی که از آفتاب بر
َ حاز [اف تاده ا ت ] ده در جه به ع قب
تاع آف تابی ا
بر می گرددا مفهوخ عبری آيه هشتم مشکل است ،ولی
َ حاز ستونی بر يا کرده
احت ماالً به ن ظر میر سد که ا
بددود تددا زمددان را مشددخص کنددد و خدددا بدده طددور
اعجازآميزی آن درجه را در مقابل چشمان حزقيا ده
درجه تغيير داد.
7:99د )21حزقيا بده شدکرانه بازيدافتن سد متیاش
شعری سرود که در بخش های تاريخی کتاب مقدس منحصر
به فرد ا ست و ا ين شعر با ا ندوهی که در هن گاخ
شنيدن خبرمرگش در فیروزی انجام جوانيش شنيد ،او
را فرا گرفت ،شرود می شود :آه که ديگر خداوند را
تن زي بائی خدا ست ،آه که
م شاهده ن می کنم و ا ين م بي
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دي گر ان سان را ن خواهم د يد .ح يات او مان ند خی مه
شبانان برچ يده و چون يار چه آ ماده شده ،در هم
میيي چد .او به ت شريح اح ساس خود از مرگ و تل خی
جان ،ت ضرد و ا ستغاثه و بیي ناهی خود در مقا بل
ضربه خدا میيردازد.
26:99د )11ولی ناگهان در آيده  26تحدولی ايجداد
می شود .حزقيا میگويد که با اين مصيبتها ،مردمان
زیس میکنند و همين مصيبتهاست که اثر نيکوئی بر
شخ صيت ان سان میگذار ند .اي نک خداو ند او را از
مرگ میرها ند ،و به حزق يا میگو يد که گنا هانش را
بخشوده است .آيه  29بازتاب ديددگاه کتداب مقددس
نسبت به حالت غيرجسمانی مقدسين عهد عتي است.
اي نک حزق يا به خاطر اين كه ز نده ما نده ا ست از
خدا ت شکر ميک ند و به ي سران خود ا مين بودن
يام
درد در تمي
دميم میگيد
دوزد و تصد
دد را میآمد
خداوند
ته را بستايد.
روزهای عمر خود يهو
 12:99و  )11اين دو آيه از نظدر تداريخی دربدين
آيات  6و  4قرار دارد .كلي با تنظيم اين آيدات
مینويسد« :خداوند ع قه خود را به مردخ خود نشان
میدهد ،مهم نيست که چقدر ضعيف و ناتوان هستند».
1ي نشانههایی که خدا میدهيد تضيمینی اتي بير
تح قق و عدههایش و دلگر میدادن به ک سانی که به
آن ها و عده مید هدا تح قق و عده م ستلزم عم لی از
يا
يردا حزقیي
يده را میگیي
يه وعي
يی ات ي کي
يوی کسي
تي
اطمی نان دارد که شفا مییا بد ،ا ما برای این که
شفا یا بد الزم ا ت دا نهای انج یر بر زخ مش
بگذارد (آیه )21ا وقتی ما به حضور خيدا دعيا و
تقا ضای ک مک میک نیم ،تهم خود را در تح قق و عده
خود انجام نمیدهیم ،و درواقع این نوعی امتحان
نمودن خدات و نه توکل به خداا
2ي دیگر اینکه تعهد عمدهای که ما باید در یيک
ز ندگی تالم و دل خواه در ن ظر دا شته با شیم
این س که ب توانیم خدا را جالل د هیم و اع مال
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نی کو ان جام د هیم و ف هم و معر ف و فیض خود را
بیفزائیم و آماده برای رفتن به آتمان شویما

ج) گناه حزقیا (فصل )33
2:97د )4فصدل  97کتداب اشدعيا حداوی گزارشدی از
ا شتباه بزرگ حزق يا مب نی بر اعت ماد ن مودنش به
ايلچياني است که از سوی پادشاه بابل برای تبريک
گ فتن به او مب نی بر شفا يافتنش ،نزد او آمد ند.
حزقيا احتماالٌ به اين اميد بود که بابليان يهودا
را در مقا بل تهد يد آ شور حما يت میکن ند .وق تی
اشعيا جريان ماجرا را شنيد ،آنگاه داوری خدا را
ا ع خ کرد و گ فت خداو ند میگو يد ي هودا تو سط
بابل يان به ا سارت خوا هد ر فت و پ سران ياد شاه در
ق صر ياد شاه با بل ،خواجه ترا خواه ند شدا ا ين
يي شگوئی هف تاد سال ب عد ،وق تی که آ شور و نه
بابل ،تهديد عمده برای يهودا بود ،تحق يافت.
 )9:97ياسخ حزقيا به سخنان اشعيا اين بدود کده
« کالم خداوند که گفتنی نیکوت » و اين سخن بازتاب
ً
تابع يت و اعت مادش به ا ين مورد بود که او شخ صا
در اين ماجرا صدمهای نخواهد ديد.

ّتهای تسلیبخش راجيع بيه اتيارت
 -IIIنبو
آینده (فصول 44ي)33
اگر  97فصل ييشين اين کتاب به عهد عتي مربدوط
ا ست ،بي ست و ه فت ف صل ب عد ا ين ک تاب سر شار از
تصاوير عيسی مسيح و مرتبط با عهد جديد میباشد.
در اين بخش از کتاب اشعيا (فصول 71د ،)66نگداه
ا شعيا متو جه آي نده ي هودا در ا سارت با بل و سپس
آينده تمامی قوخها در رجعت دوخ مسيح است.

ا لف) ت سالئی به ا ترائیل در مورد ن جات
دهندهای که خواهد آمد (فصول 44ي)43
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 )1تسالی خدا مبنی بر آمرزش و صلح (1:44ي)11
 2:71و  )1فصل چهلم با ييغاخ تسيلی بخدش برگشدت
قوخ از ا سارت و ر فع م شک ت اور شليم شرود می شود
مب نی بر اين که گ ناه وی (اور شلیم) آمرز یده و
برای ت مامی گنا هانش ،دو چ ندان از خدا میيا بد.
تح ق کا مل ا ين يي شگوئی هاموکول به رج عت دوخ
عي سی م سيح ا ست .در ا ين روز گار ج هان وح تی کلي سا
ً نيازم ند ت سلی ا ست .هر يک از ما می توانيم
شديدا
سهم خود را در تسلی مردخ خدا ،انجاخ دهيم.
از خداوند ،توانائی طلب کن
از خداوند قدرت تسلی بخشیدن بطلب
باشد که تو نیز از تسلی دهندگان باشی
جدا شده،
برگزیده شده برای محب به خلق خدا
چون بار همگان تنگین ات
و هر دلی مملو از بار اندوه خود ميباشد
و دلگرمی نیاز بزرگ دوران ات
تسلی ،مسیح گونها
الفا ای هامیلیتون

9:71د )1يحيی تعميددهنده با دعوت خدا مبندی بدر
اين که «راه خداو ند را مه یا تازید» ن قش يي شگاخ
م سيح را در او لين رج عتش كام ً اي فا ن مود (م تی
 ،)9:9اماايليا (الياس) نقش ييشگامی مسديح را در
رجعت دومش به عهده خواهد داشدت (م کدی  1:7و .)6
آ ماده ن مودن راه برای آ مدن م سيح يک آ مادگی
اخ قددی و روحددانی اسددت و ندده عملددی مهندسددی و
هموارسازی راه .مورگان نوشته است:
ایما نداران ج هان آن گاه که
يه
يب بي
يد و نسي
يلیم میکنني
تسي
میماننييد و بييه او اعتميياد
تعمیرکننييده و مسييتحکمکننده
میباشندا

خود را به م سیح
يادار
يامالً وفي
او کي
دارنييد ،درواقييع
راه آمييدن مسييیح
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کوه ها و ت پهها ن ماد ان سانهای سرکش و م غرور و
درههددا نمدداد انسددانهای عددادی اسددت .تمددامی
ناهمواری ها و ناهنجاری های ذا تی میباي ست ه موار
گردد و جالل خداو ند مک شوف گردد ،به طوری که
ت مامی ب شری آن ج ل را م شاهده ک ند (ر .مکا شفه
.)4:2
6:71د )9خداوند نبی را هدايت میکند که به انسان
« ندا کن!» و به او بگو که چقدر فانی است و کالم
خدا چ قدر ما ندنی ا ست .در حالی که ا ين آ يات
بيددانگر نايايددداری تمدداخ انسانهاسددت ،احتمدداالً
سروران اسرائيل را مدنظر دارد.
عبارت « کالم خدای ما تا ابداالباد اتتوار خواهد
ما ند» ،به ع نوان شعاری برای ت عدادی از مکتي های
ً در ترجمده التيندیاش « Verbum Deimanet In
مسيحی مخصوصدا
 »aeternamيايدار مانده است .ويلياخ کلی نوشته است
که:
هر چه که به پا یان نزد یک می شویم ،ن یاز شدیدی
به آ تودن در کالم خدا حس میکنیما مم کن ا ت
باتو جه به آن چه که ه ستیم ،ا ین ا قدام م شکالتی
داشته باشد ،چون کالم خدا در انتقال اعتماد به
ابدی  ،ظاهراً ناتوان ات  ،ولی درواقع کالم خدا
مستحکمتر از آتمان و زمین ات ا

يت و نيکويی
7:71د )22آيات  21و  22نشاندهنده جت
دت
دی بودن نسبت به کسانی است كه از
خداست
د جت
شناختن او خودداری میکنند ،اما نيکوئی او متوجه
ّه های خودش میبا شد که در م يان قوخ ها
گ له و بر
يراک نده شدهاند .ا ين آ يات آ مدن قدرتم ند و مج لل
او را به تصوير میکشند.

 )2تسالی خدا مبنی بر دخال

خيودش در اميور

(12:44ي)31
 )21:71اين آيه هم يک گزارش قديمی از عظمت خددا
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ته آب های
در مقاي سه با بطا لت مط ل بتها ست .ي هو
دريا را به کف دت خود پیموده و افالک را با وجب
ا ندازه کرده و غ بار ز مين را سنجيده کوه ها را
وزن نموده ات ا
 29:71و  )27هي کس تداکنون روح خيدا را هددايت
ن کرده ا ست .ت ماخ کار های خدا در خل قت و ت قدير
بدون هي کمک خارجی صورت گرفته است.
21:71د )24ام ها از نظر خداوند چدون قطيره دليو
میبا شند .ت ماخ چوب های جنگل های لب نان و ه مه
حیوانات برای يک قربانی توختني شايسته براي او،
کفايت نمیکنند.
 29:71د )16کداخ شبه خدا را که انسان ساخته است
می توان با عظ مت خدا مقاي سه ن مود؟ ثروتم ندان
بت های خود را با فلزات گرانبها و فقيران با چوب
می سازند .آ يا آن ها چ يزی از قدرت و ماهيتت خدا
ن شنیدهاند و ندان ستهاند؟ کداخ بت میتوا ند بر
عظمت کسی که ستارگان را آفريده است ،سبقت جويد؟
وقتی خدا ستارگان را فرامیخواند تا در شي بيرون
آيند ،هي يک از آنها گم نخواهند شدا
14:71د )92اگر هر کسی از اهالی يهودا هنوز نسبت
به حفا ظت خدا از خودش شک دارد ،ب گذار بدا ند
ّت تازه خواهند
آنانی که منتظر خداوند میباشند قو
یا ف ا ت صور اين که خدا ستارگانی را که آفر يده
ا ست و به طر ي خطانا يذيری ن ظم بخ شيده ا ست،
بي شتر از ان سان محاف ظت میک ند ،ت صوری به خ طا
است.

 )3تسالی خدا راجع به مددکار اترائیل (فصيل
)41
 )2:72خدا تمامی قوخها را به روياروئی با خدود
ّت تازه بياب ند ،يع نی
فرامیخوا ند ،آن ها با يد قو
قویترين ادله خود را عرضه بدارند.
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ته به تشريح دعوت خدود از کدورش
1:72د )7نخست يهو
شخ صی که از م شرق برانگیخ ته شده می يردازد .ز مان
گذ شته برای ت شريح قطع يت آن چه که در آي نده وا قع
می شود ،به کار رفته است .در اينجا بايد يادآوری
ن مود که بع ضی از مف سرين بر ا ين باور ند که آ يه
دوخ و سوخ ،د عوت از ا براهيم ا ست ،و لی فتو حات
ن ظامی فرد مذکور در ا ين آ يات ب سي فرا تر از
يي شرفتهای ا براهيم ا ست .ا ين مرد ( کورش ياد شاه
دود دارد.
دده خد
دماری در يروند
دات بیشد
دارس) فتوحد
يد
اي ستادگی در مقا بل ن يروی ع ظيم او ،چون مقاو مت
غ بار و کاه در مقا بل باد بود .او برق آ سا به
کورش را
كه
مکان های تازه حم له می برد .کی س
برانگي خت و امتی را به امت ديگر تسليم نمود؟ او
د اول و با آخرین است ،يعنی
ته
کسی نيست جز يهو
که با آخرين نسل ،او هنوز همان است.
1:72د )4قوخها از شنيدن آمددن مدرد فداتح دچدار
وح شت می شوند .مردخ میکو شند ي کديگر را د لداری
دهند که علتی برای ترس وجود ندارد .سپس شبانان
بتی میتراشند تا آنها را از ه کت نجات دهد.
 9:72د )21آيات  9تا  11بيانکنندده محبدت ذاتدی
خداو ند و حفا ظت او از قومش میبا شند .سؤالي که
م طرح می شود اين ست که« :آ يا بت ها هر گز تاکنون
چ نين از شما محاف ظت کردها ند؟» خدا آن ها را از
اور كلده فراخواند تا بنده او باشند و آنها از
ح ضور خدا ،راب طه خدا ،ک مک خدا و قدرت حما يت
كننده خدا ،مطمئن شوند.
«مترس زيرا که من با تو هستم و مشوش مشو زيرا
که من خدای تو هستم .تو را تقويت خواهم نمود و
الب ته تو را معاو نت خواهم داد و تو را به د ست
راست عدالت خود دستگيری خواهم کرد».
اين يکی از دوست داشتن ترين آيات صحيفه اشعيا
نبي میباشد.
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22:72د )26دشمنانشان رسوا و هالک خواهند شد .خدا
ياور آنها ست و آن ها را ن صرت خوا هد داد .خداو ند
از ا سرائيل به ع نوان خرمن کوب خود بر عل يه م لت
ها ا ستفاده خوا هد ن مود و ا سرائيل از خداو ند
شادمان خواهد بود.
24:72د )11فقیران و مسکینان توسط خداوند حمايدت
خواه ند شد .ز مين در دوران هزاره مل کوت ير آب و
وادی ها يرگ ندخ و درخ تان گو ناگون خواه ند شد .و
ا ين در سي خوا هد بود برای ت ماخ ک سانی که خدا
آنها را حفاظت میکند.
12:72د )17در آيه  12خداوند بده دعدوی خدود بدا
قوخ ها بازمی گردد و از آن ها میخوا هد بت هايی
بترا شند که بتوان ند چیز هایی آی نده را ييشبي نی
کن ند ،يا ح تی آن چه را که وا قع می شود را ب يان
تت کنيد! بيائيد نیکوئی و حتی
کنند :بيائيد و نبو
ً چيزی
د هر کاری که نشان دهد واقعا
بدی کنيد
میتوانيد انجاخ دهيد! ولی آنها نمیتوانند ،آنها
ناچیز هستند و عمل آنها هیچ است.
ً شاهد ورود کدورش بده
11:72د )19در آيه  11مجددا
صحنه هستيم ولی اين بار در قالي کسی که از شمال
ً از شرق ،يارس (شرق د آيه دوخ)
میآيد .او قاعدتا
آمد ،سپس ماد (در شمال) را تسخير کرد و از آنجا
فتو حات دي گر خود را شرود کرد .کورش به ناخ
خداوند اشاره کرد و به اين ترتيي اع خ نمود که
خدا تنهاك سی ا ست که او را هدايت کرده و تقو يت
نموده است (عزرا  .)2:1هي بتی تا آن زمان آمددن
کورش را يي شگوئی ن کرده بود .بل که ا ين خدا بود
که آ مدن او را در ج هت يي شرفت قومش يي شگوئی
ن مود .بت ها هم گی فريب نده و غيرقا بل اعت ماد
میباشند.
 )17:72آخرين آيه فصل  72تضاد بين خدا و «ب های
ریخته شده» را به روشنی بيان میکند .و اين آيه
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را چنين تفسير میکند:
به ه مه ب ها ن گاه کن! ه مه با طل ه ستند ،حا صل
ع مل آن ها هیچ ا ت ا باد و بطا ل حا صل کار ا ین
ب های ریخته شده ات ا

 )4تسالی خدا به خادمان خداوند (فصل )42
2:71د )7عبارت «بنده» توسط اشعيا نبی به مسديحا
و ت مامی قوخ ا سرائيل و باقيما نده خداير ست قوخ
( )21:79و کورش ،اط ق شده است .معمدوالً مفداد يدک
ب خش م شخص میک ند که چه ک سی مورد ن ظر ا ست .در
آيات 2د 7به روشنی بنده مورد نظر عيسای خداوندد
د که حمايت شده و برگزيده شده توسط خدا و
است
برانگيخته شده توسط روحالقدس است.
او انصيياف را بييرای ام هييا صييادر میتييازد .او
ه ياهوگر ني ست ،تو بهکن ندگان را خُرد نخوا هد ن مود
و ير تو کمر نگ اي مان را خاموش نخوا هد تاخ ا او
ضعیف نخوا هد گرد ید و منک سر نخوا هد شد تا ان صاف
را بر ز مین قرار د هدا مراد از ان صاف مل کوت
عادالنه اوست.
1:71د )7خداوند خال  ،قادر مطل  ،اينک مسيحا را
مخا طي ساخته و میگو يد از طر ي ا ين شخ صی که او
را به عدال خوا نده ا ست ق صد دارد چه ا هدافی را
تکميل نمايد.
خدا جالل خود را به کس دی گری نخوا هد داد و
تتای شی را که م ختص او ست ،به ب ها نخوا هد داد.
يي شگوئی خدا اي نک وا قع شد .و حال او بار دي گر
آينده را نشان میدهد.
ِ يراکنده در ميان دورتدرين
21:71د )29بنیاسرائيل
قوخ ها فراخوانده می شوند تا بار ديگر با هم جمع
شده و م سيحا را که مان ند مرد جنگ لي و ج بار
میآ يد تا انت قاخ خدا را از د شمنانش ب ستاند،
تکريم نمايند .قوخ های قیدار و تالع (اعراب) نيز

78

صحیفه اشعیا نبی

در اين ترود نو شرکت خواهند داشت.
ته صحبت میکندد .زمدان
27:71د )24در اين آيات يهو
خودداری او سپری شده ا ست ،اي نک خ شم خود را بر
د شمنانش جاری می سازد و به بازما ندگان ايما ندار
ا سرائيل رأ فت میک ند و ت ماخ بتير ستان را شرمنده
خواهد نمود.
29:71د )11عبارت «بنده» در آيه  27ديگدر اشداره
به مسيحا نيست بلکه مراد اسرائيل است که نسبت
ته ،کور و کر شده است.
به اعمال يهو
آيه « ،27کیس که مثل بنده من کور باشد و کیس
که کر با شد م ثل ر تول من که میفر تتم؟ کی س که
کور باشد ،مثل مسلم من وکور مانند بنده خداوند»
را میتوان به طري زير نيز ترجمه نمود:
«آيا کسی از بنده من اسرائيل ،کورتر و کسی از
برگز يده من کر تر میبا شد؟» (ترج مه جد يد ک تاب
مقدس).
ا سرائيل وارد ع هد ارت باط با خداو ند شده بود،
و لی برا ساس د عوت عالی خودع مل ن کرد .خداو ند
شريعت را ت کریم کرد .شريعت از ن ظر خداو ند قا بل
احتراخ بود ،اما اسرائيل شريعت را حقير شمرده و
اطا عت نکرد ند و در نتي جه خدا آ نان را به د ست
غارتگران و تاراج کنندگان سپرده ،تا از ترس خود
را در حفرهها ينهان کنند.
19:71د )11اشعيا نبی میيرسد« :کیس در میان شما
که به ا ین گوش د هدااا و کی س که یع قوب را به
تاراج و ا ترائیل را به غارت ت سلیم ن مود؟ آ یا
خداوند نبود که به او گناه ورزیدیم؟»
خدا آ تش خ شم خود و آ تش ج نگ را بر ا سرائيل
جاری ساخته بود ،ا ما گو يا هي کس اهميتت تأد يي
او را تشخيص نداد و آن را در دل خود نپذيرفت.

 )5تسالی خدا مبنی بر احیای اترائیل (فصيول
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 43و )44
ته با لحنی تسلی دهنده بده قدوخ خدود
2:79د )4يهو
اطمينان میدهد که نيازی به ترس ندارند ،چون کسی
که آن ها را آفر يده و شکل داده و آمرز يده و عده
داده که در طوفانها و آتش با آنان خواهند بودا
قدوس ا ترائیل ،م صر را به ع نوان ک فاره آ نان
داده ا ست ،و ا ين و عدهای ا ست که ب عد از برگ شت
يهوديان از اسارتِ مصر ،تحق يافته بود.
و اين مینويسد:
خداو ند برای ر هائی ا ترائیل تلطن برا یران را
با م جازنمودن کورش و پ سرش کمبوج یه برای ت صرف
م صر و ک شورهای م جاورش  ،به کورش پاداش دادا
تبا ناح یهای و تیع در بین ن یل تفید و ن یل آ بی
و در م جاورت ات یوپی قرار دا ش ا ت صرف ا ین
ناح یه ،صرفاً یک هد یه ن بود ،بل که ب های فد یه
(ک فاره یا پو شش ده نده) بود که به جای مردم
پرداخ ته شد و بدان و تیله مردم پو شش داده
شدندا

چون که ا سرائيل گرانب ها ،م کرم و دو ت دا شتنی
ا ست ،خدا مردان را به عوض او خوا هد داد ،يع نی
که داوری از هر سو بر امت ها وارد خواهد آمد ،تا
پ سران و دخ تران خدا به سرزمين خود بازگرد ند.
آيات  1تا  4بيانکنندده جمدع شددن دوبداره قدوخ
میباشد.
 9:79د )29اينک خداوند اسرائيل و جمیع ام ها را
به آز مايش فرا میخوا ند تا شهود خود را در مورد
توانايی آيندهنگری و ييشبينی وقايع آينده ،توسط
بت ها ،بیاورندا در اينصورت بگذار بدانند که فقط
خدا ،را ست ا ست .خداو ند ا سرائيل را به ع نوان
شهود خود مینا مد ،و آن ها با يد شهادت ده ند بر
اين که او تن ها خدای واق عی و جاودانی ا ست ،و
غیيير از او نجاتدهنييدهای و رهانندددهای نیسيي و
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اراده و اعمال اورا نمیتوان خنثی نمود.
27:79د )12خداوند اراده نموده است بابيل را بده
خاطر اسرائيل ساقط نمايد ،و اين امر در اين مهم
ت
که او خداو ند قدوس و آفرین نده و پاد شاه آ نان
میبا شد ،وا قع خوا هد شد .او ک سی ا ست که آن ها را
از در یای ترخ ب يرون آورد و تعا قيکن ندگان م صری
نمود .اما واقعه خروج
آنان را در همان زمان ه
قوخ از م صر در مقاي سه با آن چه که اي نک میخوا هد
ان جاخ د هد ،ارز شی ندارد .او را هی در بیا بان
برای قوخ خود مه يا خوا هد ساخت تا از ا سارت
بازگرد ند .در ز مين تازه مکان های م ترو فراوا نی
ده
دود کد
دد نمد
ده خواهد
ده تجربد
ددان درجد
دا بد
آب را تد
حیوا نات صحرا خدا را تمج ید خواه ند ن مود .قوم
خدا نيز ناخ خدا را تمجيد نموده و خواهند ستود.
11:79د )17اين آيات اشاره بده اسدرائيل قبدل از
روز های ا سارتش ا ست .مردخ به ح ضور خدا نمیرفت ند
و از خدا به ت نگ آ مده بود ند .هر چ ند آ نان
قربانی های خود را با بیم باالتی به ح ضور خداو ند
میآورد ند ،و دلهايشان از خدا دور بود ،بنابراين
چون ا ين بود که ا ص ً قر بانی به ح ضورش نمیآورند.
آن ها خداو ند را نه با هدايای خود ،بل که با
گناهان خود ،گرانبار نمودند!
11:79د  )19با ايدن وجدود خداوندد در فديض خدود
خطا یای آ نان را م حو ن مود و آن ها را بخ شيد و
گناهانشان را فراموش کرد .وقتی که چنين کارهايی
انجدداخ داده بودنددد ،آيددا میتوانسددتند خددود را
شايسته بدانند؟ خير! سراسر تاريخ آن قوخ از آدخ
و تاکنون گزارشی قطع نشدنی از گناه و سقوط بوده
است .اينست علت داوری آنها.
2:77د )1در اين آيات ما ضدربان قلدي خداوندد را
برای مردمش می شنويم .مح بت او ن سبت به قومش با
ت ماخ گناهان شان ،خاموش ن شدنی ا ست .او آن ها را
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یع قوب (عوضکن نده) ،ا سرائيل ( شاهزاده خداو ند) و
یشرون (نيکوکار) مینامد.
خدائی که آن ها را آفر ید و تر ش  ،آن ها را
برگز يد تا م عاونش با شند .بخ شی از و عده خداو ند
مب نی بر ری ختن روح خود بر قومش در ينطيکا ست
تح ق يا فت ،و لی تح ق ک لی آن مو کول به رج عت دوخ
مسيح است .سپس زمین تشنه ،هم از بعد حقيقی و هم
از ب عد تمثي لی ير از آب خوا هد گرد يد .ذریّ
ا سرائيل مت بار خواه ند شد ،و از اين که خود را
دار
دد ،افتخد
يوب بدانند
يد و از آن یعقي
از آن خداوني
خواهند نمود.
6:77د  )9خداوند ،پادشاه اترائیل و يگانه است د
تنها خدای واقعی اوست .او هر به اصط ح خدائی را
که اد عای ييشبي نی آي نده را میک ند ،به م بارزه
ً باتوجه به قوم قدیم ،اسرائيل.
میطلبد ،مخصوصا
قوخ خدا دي گر ن يازی ني ست بتر سند ،چون خداو ند
آنچه را که میبايد واقع شود به آنان گفته است.
آن ها شاهدان خداو ند ه ستند.مبنی بر اين که او
آي نده را يي شگوئی ن موده ا ست و اي نک او تن ها
خدا ت ا او خود صخرهای ( خدائی) را نمیشنا سد ،يس
ا سرائيل چگو نه میتوا ند اد عای ساختن صخره ( خدای
ديگری) را بنمايد؟
7:77د )22آنانی که ب های تراشیده میتازند محکوخ
يع
دا بینفي
دند .بتهد
ددی میباشد
داری و نوميد
ده شرمسد
بد
میباشند و قدرتی ندارند.
21:77د )24در اينجا ناظر آهنگری هستيم کده بتدی
ف لزی برای يک ن فر شخص ثروتم ند می سازد .او به
سختی کار میکند و بت را به شکل دلخواه میريزد،
دورد و آب
دذا بخد
دا غد
دد تد
دار میکشد
دت از کد
دپس دسد
سد
بيا شامد و ا ستراحت ک ند .ا گر بت ساز ن ياز به
خوردن و نو شيدن و ا ستراحت دارد ،يس در مورد بت
بيجانی که ساخته است ،چه بگوئيم؟
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و يا اينکه در اينجا ناظر نجاری هستيم که بتی
چوبی برای مرد فق يری می سازد .او با ا سکنه با
د قت ک نده چوبی را میترا شد تا شبیه ان سان شود.
شايد او خود آن در خت را کا شته بوده ا ست .او
بخشي از اين درخت کنده شده را برای توخ و بخشی
را برای گر مای خا نهاش و بخ شی دي گر را برای
ساختن يک خدا به کار می برد و سپس در ييش آن
خدائی که به دست خود ساخته است ،تجده میکندا
29:77د )11خدا چشمان بتيرستان را به خاطر اينکه
نخواسددتند ببيننددد ،بسييته اسددت ،آنهددا هرگددز
نمیخواه ند ا ندکی بيندي شند که آن در خت هم م خدوخ
و هم خادخ آ نان ا ست ،و نخوا ستند ف کر کن ند که
بخ شی از آن در خت را ستايش و ب خش دي گری را صرف
ساختن و سائل خانگی میکن ند! آن ها آن چوب را
سوزانيدند و غذای خود را بر آن يخت ند و باالخره
ت بديل به خاک ستر شد .آن ها گ مراه ه ستند و فر يي
خوردها ند و نمیتوان ند جان خود را برهان ند و
هيچگاه با اين حقيقت روبرو نخواهند شد که خدائی
که در دت خود دارند ،دروغ است.
12:77د )19از اترائیل دعوت شدده اسدت کده بیياد
آورد خدا خال ايشان است و هرگز آنها را فراموش
نمیک ند و آن ها ب نده او میبا شند .او ا بر غ لیظ
گناهييان آنهددا را کدده موجددي میشددد چهددره او را
نبين ند ،م حو کرده ا ست .او آن ها را از ا سارت
خريده است و آنها را به نزد خود دعوت به بازگش
ن موده ا ست .ت مامی مخلو قات فراخوا نده شدهاند تا
فر یاد برآورده و ب سرایند ،چون که خداو ند یع قوب
را فدیه کرده ات ا
17:77د )14خدا خود را به باقی ماندگان امين بده
دافظ و
دال  ،حد
دد) ،خد
ته (خداوند
يی و يه دو
دوان ولي
عند
احياءکننده ،معرفی نموده است.
او ني تات کاذ بان و جادوگران ک لداني و حك مت
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تت ن بی خود را
حکی مان را با طل ن موده ا ست .او ن بو
مبنی بر اينکه اورشلیم و یهودا احياء خواهند شد
و قومش تحت فرمان کورش از اسارت بازخواهند گشت،
تائيد (برقرار) مینمايد.
تت مربوط به کورش است و نکته قابل
 )19:77اين نبو
توجه اينست که ناخ کورش  211تا  111سدال قبدل از
اين که متو لد شود ،ذ کر گرد يده ا ست ،و تع جيآور
نيست که خداوند او را «شبان من» ناميده است.
دوباره از کورش به عنوان کسی که خداوند او را
يل،
دازی هیکي
دل و بازسد
دومش از بابد
دائی قد
درای رهد
بد
برگز يده ا ست ،ياد می شود .ژوز فوس مورخ ي هودی
مینويسد:
کورش با خواندن کتاب اشعیا که دویس و ده تال
پیش از تولد او نوشته شده بود ،به این واقعی
پی بردا این اميور را اشيعیا  144تيال قبيل از
ویرا نی هی کل پی شگوئی کرده بودا وق تی که کورش
ا ین نبوّت ها را خوا ند ،خود را م لزم دان س تا
به آنچه که در مورد او پیشگوئی شده ات  ،جامه
عمل بپوشاندا

 3ي تسالی خدا مبنی بر وجود کورش ،مسیح خدا
(فصل )45
2:71د )6خداوند کورش ،مسیح خویش (همدان عبدارتی
که در ز بان ع بری آ مده ا ست) را د عوت کرد ،چون که
امپرا توری يارس ييش نمو نهای از م سيحا بود که
ته
ر هائی ن هائی را به قومش ارزا نی میدارد .ي هو
ً با بل،
قول مید هد که او را بر امت ها و مخصو صا
ي يروز میگردا ند و ت ماخ موا نع را بر سر راه
ي يروزی او مرت فع خوا هد ن مود و گنج های ظل م
و خزاین مخ فی را بر او خوا هد گ شود .خداو ند خ طاب
به کورش از خود به عنوان تنها خدای حقيقی که او
را به ا تم خوا نده ا ست و او را مل قي به م سیح و
شبان نموده اسدت ( )19:77و کسدی کده او را بدرای
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مأموريتش مج هز ن موده ا ست ،سخن میگو يد .خدا ه مه
ا ين ا مور را به خاطر مردمش ان جاخ مید هد ،با شد
که تمامی جهانيان آگاه شوند که غير از او خدائی
نيست..
 )4:71آيه هفتم آنچنان که عدهای براساس ترجمده
کي نگ جي مز و ساير ترج مههای جد يد ،اد عا میکن ند.
بدين معنی نيست که خدا «بدی» را آفريده باشد.
د لي  1میگو يد که مار سيون فر قة مر تد م سيحی و
والنت يان و ساير فرق صوفيانه از ا ين آ يه برای
تع ليم اين که خدای ع هد عت ي و جودی مت فاوت با
خدای ع هد جد يد بوده ا ست ،ا ستفاده و دروا قع سوء
استفاده میکنند.
د لي با ا شاره به م شک ت شرارت ( بدون شک شامل
م صيبتها) میگ فت « :بدون شک شرارت به ع نوان يک
کار م ستقيم خدا ني ست ،بل که يک ا قداخ اتومات يک
خل قت ا ست که به خاطر ر هائی به ان سان داده شده
است».
در ا ين ب خش ت ضادی ه ست بين نور و ضد نور يا
ظل م  ،بين تالمتی و ضد آن يا م صيبت .آن چه را که
خدا م جاز میدارد ،پد ید میآورد .عدهای ف کر
میکنند که نور و ظلم اشاره به دو عنصر است که
ايران يان آن دو را به ع نوان دو خدا که با هم در
ک شمکش ا بدی بود ند ،حر مت مینهاد ند ( عدهای دي گر
میگوي ند که ن شانهای دال بر اين که کورش ي يرو
چ نين آئي نی بوده با شد ،در د ست ني ست) .همچنان که
کورش در کشورگشائیهای خود ييش میرفت ،ييشرفت او
برای ا سرائيل به منز له تالمتی و برای د شمنان
ا سرائيل به منز له بدی (م صيبت) بود و خدا هم در
ا ين م يان ک سی بود که بر ا جرای کا مل برنا مه
نظارت داشت.

1 - Delitzsch
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 )9:71شرايط ايدهآل وفور عدال (يدا انصداف) و
ن جات ( يا ر هائی) در ا ين آ يه در در جات کم تری
نتي جه شفاعت كورش برای ا سرائيل بود .تح ق کا مل
چنين شرايطی موکول به دوران ملکوت هزاره است.
ته را مبندی بدر
7:71د« )22وای» بر کسی که ح يهو
استفاده از بيگانگان برای آمرزش يهودا زير سؤال
ببرد .او چون کوزهای است که به کوزهگر برگشته و
بگويد تو دت نداری د يعنی درواقع قدرتی نداری
د آ يه يازدهم احت ماالً با يد سؤالی قرا ئت شود،
«آ يا از من تؤال نمود يد که در راب طه با پ سرانم
تتي در آينده دارخ ،و آيا شما اعمال دت های
چه ني
مرا به من تفویض مینمائيد؟» به ک می ديگر « :شما
چه حقی داريد که از من سؤال کنيد؟»
دد و
يان را آفريد
ده انسي
دی کد
دان کسد
 21:71و  )29همد
آ تمانها و ز مین را گ سترد ،کورش را برانگی خ تا
ا تیران او را آزاد سازد و شهر او اور شليم را
ب نا نما يد .در عين حال که باز سازی اور شليم
ً و طی فرمدان اردشدير (نحميدا  9:1ب)
درواقع بعدا
صورت گر فت ،و لی ا ين عم لی بود که سنگ ب نای آن
تحت نظارت کورش و با رهاساختن يهوديان از اسارت
در بابل نهاده شد.
27:71د )24دشمنان قديم اسرائيل روزی با هدايا و
دراف
دد ،و اعتد
يد آمد
دزد او خواهني
دود ند
دای خد
خراجهد
خواه ند ن مود که خدای واق عی تن ها خدای يهود يان
است و دیگری نیس ا اين وعده که خدا میدهد ،موجي
خواهد شد که باقی مانده ايماندار قوخ خدا را به
خاطر داوری نفوذنايذير و راههای عجيبش بستايند.
سازندگان و ستايشکنندگان خدايان درو غين خ جل و
ر سوا خواه ند شد ،ا ما ا سرائيل که تو سط خداو ند
ن جات ياف ته ا ست ،ب عد از رج عت دوخ م سيحا ،دي گر
خجل و رسوا نخواهد شد.
 29:71و  )27وقتی خداوند جهدان را ترشي  ،آن را
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ع بث نيافر يد .او ج هان را طوری آفر يد که ان سان
در آن تکون کند و خود را در بيانی روشن و قابل
فهم به انسان آشکار نمود .خدا خال بینظمی نبود
و نه با هرج و مرج سروکار داشت ،بلکه خود را به
ع نوان خدای مط ل و مت عال در را ستی و عدال
آشکار ساخت.
 11:71و  )12او امتها را فرامیخواند تدا بتهدای
خود را ب شکنند و به در گاه خدای قادر مط ل د عا
کنند و نشانهای بياورند مبنی بر اينکه بتهايشان
دگوئی
دده را ييشد
ده او آيند
ده کد
دد آنچنانکد
میتوانند
دا او
دد .تنهد
دگوئی نمايند
دده را ييشد
دد ،آيند
میکند
میتوا ند آي نده را يي شگوئی ک ند و او تن ها خدای
عادل و نجاتدهنده است.
11:71د )11او امتهدا را دعدوت میکندد كده بدرای
ر هائی نزد او بياي ند و ا ع خ میدارد که هر
زا نوئی ييش او خم خوا هد شد و هر ز بانی به او
اقرار خواهدد کدرد (ر.

روميدان 22:27؛ فيلپيدان

7:1د.)22
اين مراحل در دوران هزارة ملکوت ،تحق خواهند
يا فت .سپس ان سان ا قرار خوا هد کرد که عي سای
داخ
دت .تمد
ّت اسد
يو
يدال و قي
دع عي
دا منبد
دد تنهد
خداوند
د شمنانش با ندامت نزد او خواه ند آ مد و ا ترائیل
در خداوند عادل شمرده شده ،فخر خواهد کردا

 )7تسالی خدا مبنی بر تقوط ب های بابل (فصل
)43
 2:76و  )1بتهای بابل بیل و نبيو بدر ارابدههای
ايران يان ح مل می شوند و وق تی حیوا نات آن ها را
ح مل میکن ند ،واژ گون می شوند .خدايانی که آن ها
معر فی میکن ند ،نمیتوان ند خود را از ا ين مخم صه
نجات دهند ،بلکه خود را به اتیری میبرندا
 9:76و  )7برخ ف اين بتها که توسدط انسدان حمدل
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می شوند ،خدای حقي قی مردخ خود را ح تی تا ز مان
پیری شان حمل خواهد نمود .جيمز استوارت آيات فوق
را بدين ترتيي تلخيص کرده است:
ا شعیا میفرما ید ان سان با ید بدا ند که ی کی از
بزرگترین تضاد بین مذهب رات و دروغ اینس که
مذهب درو غین بار مردهای بر جان ان سان ا ت که
با ید آن را ح مل ک ند ،در حالی که مذهب را تتین
قدرت زندهای ات که جان را با خود حمل میکندا

1:76د )4کداخ بتی توانسته است خود را چون خددا،
ن شان د هد؟ آ يا جز اين ست که مردخ را میفريبد تا
سخاوتمندانه يول خود را به زر گر بده ند تا ب تی
براي شان ب سازد؟ سپس تجده ن موده آن را ع بادت
ميکنند و بعد آن را به دوش میبرند و بعد برجايش
میگذار ند و در آن جا بیحر ک میما ند و نه د عائی
میشنود و نه کسی را میرهاندا
 9:76د )22هر کسی که متمايل بده بتيرسدتی اسدت،
باز اي ستد و ب یاد آورد که تن ها خدا و قايع را
ق بل از اين که وا قع شوند ،به نيتت تح ق ت ماخ
نق شههايش ،آ شکار ساخت .او کورش ( مرغ شکاری
م شرق) را فراخوا هد خوا ند تا مردمش را از د ست
کلدانيان نجات دهد.
دد و از
دیکنند
دی مد
ده گردنکشد
دانی کد
 21:76و  )29کسد
مواج هه با آن چه که خدا ن شان مید هد ،همچ نان به
ان کار او میيرداز ند ،اي نک ب شنوند نيتت خدا را
مبنی بر استقرار نجات در صهیونا

 )3تسالی خدا مبنی بر تقوط بابل (فصل )47
2:74د )7در اين آيات شهر بابل در قالي يک ملکده
باکره زي با ت صوير شده که مج بور به يايين آ مدن
از کرتی خود شده و اينک به خدمت يرداخته است ،و
کار های ي ست ان جاخ مید هد .بره نه از ن هر ع بور
میکند تا به اسارت برود .او کام ً عريان در معرض
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د يد ع موخ قرار خوا هد گر فت .خدا انت قام خوا هد
گر فت و ا حدی از انت قاخ او م صون نخواه ند ما ند،
چونکه او نجات دهنده و قدوس اترائیل است.
1:74د )21بابل به جهت چهار گناه مجدازات خواهدد
شد.
2د حتی گرچه خداوند او را مقرر نمود تا مدردمش
را به ا سارت ب برد ،و لی به او فر مان نداد که
ظالم و بیرحم با شد .او در اي فای ن قش خود ا فراط
کرد و اينک میگويد « تا به ابد ملکه خواهم بود»،
اما خدا میگويد «دیگر تو را ملکه ممالک نخواهند
خواندا»
1د او گردنکش و مغرور بود و فکر میکرد که ديگر
تت او را مختل نمايد .اما
هي چيز نمیتواند موفقي
در یک روز او ب یوه و بدون اوالد خوا هد شد و هي
تحر و اف سونگری او مانع چ نين م صيبتی بر او
نخواهند بود.
9ددد او فکددر میکددرد کدده از هرگوندده محاکمدده و
مجددازاتی ايمددن اسددت .امددا خددودبينی و غددرور و
خودکفائیاش با مصيبتها ،ياداش داده خواهد شد.
7د او متوکل به جادوگران و ستارهشناسدان بدود.
ته بابل را میگويد تماخ اين
جنينگس مینويسد« :يهو
نيرو ها را به ک مک بطل بد ،چون به شدت به آن ها
نيازم ند ا ست ».م جازات خدا ،دوز خی فروزان خوا هد
بود ،نه آن آتشی که آرامشبخش است و برای گرخ شدن
بدان ي ناه میبر ند .ک سانی که با با بل داد و ستد
دا شتها ند به راه خود میرو ند و نمیتوان ند او را
رهائی دهند.

 )3تسالی خدا مبنی بر بازگش

اترائیل پس از

تأدیب (فصل )43
 2:79و  )1خدا در اينجا اسرای یهودا را در بابل
مخا طي قرار مید هد .بي شتر آن ها احت ماالً کافر
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ته
شدهاند ،و تن ها ت عداد ا ندکی ه نوز به ي هو
و فادار ماندها ند .خداو ند شکايت دارد که آن ها
خود را ا ترائیلی ( شاهزاده خدا) مینام ند ،و لی
شاهزاده ني ستند .آن ها از ی هودا ( ستايش) بودن
ساقط شدهاند ،و دي گر خدا را ستايش نمیکن ند.
آن ها به خدای ا سرائيل ا قرار میکن ند و لی به
گناهان خود اعتراف نمیکنند .آنها خود را از شهر
مقدس میخوانند ولی خودشان مقدس نيستند .آنها به
خييدای اتييرائیل اعتميياد دارنييد ،ولددی خدايرسددت
نيستند.
ته تاريخ زندگی آنان را ييشگوئی کرده
9:79د )1يهو
بود و آنچنان که ييشگوئی کرده بود به عمل آوردا
خدا با شناخت گردنکشی وسخت دلي آنان آنچه را که
قرار بود انجاخ دهد ،اخبار نمود ،مبادا آنچه را
که انجاخ میدهد به حساب بتهايشان بگذارند.
6:79د  )9اينک خداوند میخواهدد چيدز تيازهای را
ييشبي نی نما يد و آن ر هائی از ا سارت به ره بری
کورش ياد شاه ا يران ا ست .خدا آن ها را از ا سارت
خواهد رهانيد تا ديگر نتوانند بگويند «اينک اين
چيزها را میدانستم!»
7:79د )22خداوند به اسارت و تبعيد يهودا يايدان
خواهد داد ،آنهم نه به خاطر اينکه شايستگیاش را
دارد ،بل که ا تم خودش چ نين خوا هد کرد .او آن ها
را قال گذا شته ا ست و لی نه م ثل ن قره ،ا ما آن ها
را در کوره مصیب (اسارت بابل) قال گذاشته است،
اي نک او آن ها را به خاطر نام خودش ،نامی که
نبا يد تو سط آ نان بیحر م شود ،ج مع خوا هد ن مود و
افتخار اين رهائی را با بتها قسمت نخواهد نمود.
21:79د )26خدا با معرفی خود بده عندوان ازلدی و
ا بدی ،خدای مط ل (اول و آ خر) ،خال و نگه بان
تت کن نده
کائ نات ،تن ظيم کن نده تاريخ ،خدای ن بو
معر في و ا ع خ میدارد که او ک سی را که دو ست
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میدارد ( كورش) برمیانگ يزد تا با بل را شک ست د هد
و مردخ ا سرائيل را ن جات د هد .تو جه دا شته با شيد
به سه شخص تثليث در آيه  26د خداوند ،روح
و من (يع نی م سيح) .ا ين مو ضود برمی گردد
شکل غيرقا بل رؤ يت کورش در مقاي سه با ا صل
عي سی م سيح خداو ند ا ست ،ک سی که ا مت ي هود
آوارگی جهانيشان ،در رجعت دومش ،میرهاند.

خيدا،
به يک
آن که
را از

24:79د )27دوباره خداوند از مدردخ اسدرائيل بده
ع نوان و لی و خدا و تعلیمده نده و راهن مای آ نان
ّ
میخوا هد که به او گوش ب سپارند .چنان چه آن ها او
را اطاعددت کننددد آنگدداه از تييالمتی و عييدال و
فراوا نی و ارت باط الينق طع او بر خوردار خواه ند
شد.
11:79ددد )11خداونددد بدداقی مانددده ايماندددار و
خدادو ست قوخ را د عوت میک ند از با بل ب یرون رف ته
و به آواز ترنم خداو ند را به ع نوان رهان نده
خود ،اع خ نمايند (ر .مکاشفه  .)7:29آيده  12در
ته توان ست
خروج از م صر تح ق ياف ته بود .ا گر ي هو
آن ها را از م صر خارج ک ند ،يس خوا هد توان ست
ده
درائيل کد
يریران اسد
دد .شي
دا را برهاند
ً آنهد
دددا
مجد
خداوند را اطاعت نکنند و در بابل بمانند ،هرگز
تالمتی را نخواهند ديد.

ب) مسييیحا و طييرد او توتييط اتييرائیل
(فصول 43ي)57
 )1مسیحا به عنوان خادم (فصل )43
در فصل  77تا 19خدا به خاطر اينکه قومش مسديحا
را ان کار کردها ند با آ نان بر خورد میک ند .ا ين
ته ناخ دارد.
فصل ،فصل بنده رنجبر يهو
ته در فصل  77ممکن است در آيدات
2:77د )6بنده يهو
 2تا  9بنیاسرائيل محسدوب شدود ،امدا منظدور از
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ب نده خدا در ا ين ف صل عي سای خداو ند ا ست .در آ يه
سوخ از اترائیل به ناخ ياد شده است ،اما منظور
از ا سرائيل در اين جا م سيح « شاهزاده واق عی خدا»
ا ست ،نه قوخ ا سرائيل .در آ يه ينجم و ش شم م شخص
شده است که بنده ،کيست .جريان احياء اسرائيل در
ا ين آ يات آ مده ا ست ،نخ ست بازگ شت قوخ ت حت ن ظر
کورش و سپس ر هائی آي نده ،آن گاه که م سيحا،
ملکوتش را برقرار مینمايد.
«بنده» اينک ضمن گزارش دادن نحوه تولدش ،نامی
که قبل از تولد به او داده شد (متی  )12:2و يياخ
قاطع و معت برش ،و امت ياز خا صش به ع نوان ب نده
ته در او
خدا ،و شاهزاده خدا (ا سرائيل) ،که ي هو
جدد ل يافتدده اسددت ،مددردخ را دعددوت بدده متابعددت
مینما يد .سپس به ت شريح م شک تی که در ا ثر ان کار
قوخ ا سرائيل برايش به و جود میآ يد (ر .م تی
26:22د )17میيردازد .سپس رضايت خود را از «اجرت»ی
که خدا به او مید هد ،ا ع خ میدارد (مقاي سه کن يد
ً
آيه چهارخ را با متی  11:22و  .)16خدا او را صرفا
به خاطر تو لد تازه دادن به ا سرائيل د عوت ن کرد،
بل که او را د عوت کرد تا به ه مه ام ها تو لد تازه
ببخشد .آيه ششم ب در کتاب اعمال رسوالن  74:29نقل
و به مسيح اط ق گرديده است.
ً
 )4:77عيسی مسيح خداوند در اولين رجعتش عميقدا
مورد تحق ير و ن فرت قوخ ا ترائیل قرار گر فت .او
از نظر اجتماعی حقير و مكروه ام ها بود .اما در
رج عت دو مش سلطنتهای زمي نی با او بي عت خواه ند
ب ست .ع بارت «ب نده حاک مان» در مورد ا سرائيل
ب خوبی م صداق دا شته ا ست .مقاي سه کن يد يو سف،
مردخای ،عزرا ،نحميا و دانيال را.
 9:77د )29خدا بدا بدرانگيختن مسديح از مردگدان
د عای او را م ستجاب ن مود ،سپس او را برگز يد تا
ته
ا سرائيل را به سرزمين خود ب ياورد .ب نده ي هو
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قوم را د عوت به بازگ شت به سرزمين شان میک ند و
شرايط ايدهآل را برای برگشت آنان فراهم می سازد.
آن ها از سرا سر ج هان ،از دور ترين نق طه تینیم
(احت ماالً چين) گرف ته تا نزد يکترين م كان ،باز
خواهند گشت .آن روز که اسرائيل بازگردد ،و تسلی
دده و
دد ،روزی فرخند
ده نمايد
ددا را تجربد
دت خد
و رأفد
طربنا برای تمامی جهان خواهد بود.
27:77د )26در اين زمان شهر صهیون در قالدي کسدی
ته او را ترک کرده ا ست ،به
که اح ساس میک ند ي هو
ته به او اينست که
تصوير کشيده شده است .ياسخ يهو
ام کان دارد مادر شيردادن به ب چهاش را فرا موش
کند.
دوش
دهيون را فرامد
دود صد
دهر خد
دز شد
ددا هرگد
دا خد
امد
نمیک ند .صهيون بر کف د تتان خداو ند ،ن قش شده
است ،و حصارهایش هرگز از فکر او بيرون نمیروند.
ّه را مقايسه میکنيم با درد
ً کف دتتان یهو
ما ذاتا
عشقی که مسيح به خاطرما متحمل شد .يک شاعر بزرگ
مسيحی انگليسی به زيبائی اين مورد را بيان کرده
است:
نام من در کف دتتان خدا
تا ابد پاک نخواهد شد؛
نام من حک شده بر دل او همیشه خواهد ماند،
به نشانه فیض بیپایانشا
آگوتتوس توپالدی

24:77و  )29فرزندان اسرائيل شدتابان بده صدهيون
بازمیگرد ند ،در حالی که ان بوه شريران م طرود
می شوند .ان بوه ک سانی که بازگ شتهاند در شهر به
هم میييوند ند و مان ند عرو تی خواه ند شد که به
جواهرات آراسته میشود.
27:77د )12خرابهها و ویرانههای اسرائيل از کثرت
جمع يت ت نگ خواه ند شد .صهيون در شگفت خوا هد شد
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که چگونه اينهمه يهودی بازگشتهاند ،گذشته از آن
مگر نه اينست که او مدتها بيوه و بیفرزند بود؟
 11:77و  )19با ع متی از خداوند ،امتها از خواب
برخواه ند خا ست و با شتاب از تبع يدگاه به د يار
خود بازخواهند گشت .يادشاهان امت ها مردخ خدا را
خدمت خواه ند ن مود و ا سرائيل خوا هد فهم يد که
اين ها يادا شی ا ست که در ق بال انت ظار برای
خداوند ،گرفته است.
 17:77د )16اگر اتیران بابدل مدورد اجحداف تيتم
ته
پی شگان ج بار قرار گرف ته با شند ،بدان ند كه ي هو
با دشمنان شان مقاو م خوا هد ن مود و پسران شان را
ن جات خوا هد داد .وق تی که د شمنان حا صل کا شتههای
خود را درو کن ند ،آن گاه ج هان خوا هد دان ست که
خداوند نجاتدهنده اسرائيل و قدیر یعقوب ات ا

 )2مسیحا به عنوان شاگرد واقعی (فصل )43
ته بدا لحندی صدميمانه بده اسدرائيل
2:11د )9يهدو
يادآوری مینما يد که به خاطر هو سی کو چک او را
طالق نداده بود (ر .ارميا  )9:9و نه اينکه آنهدا
را به خاطر يردا خت بدهی به امت ها ت سليم کرده
بود .علت اصلی تر کردن آنان گناهان و تقصیرهای
آنان بود .هي کس در ميان قوخ او را خوشامد نگفت
و هي کس به د عوت او يا سخ نداد .آ يا آن ها ف کر
میکرد ند که خدا قادر به ن جات آ نان ني ست؟ آ يا
م گر غ ير از اين ست که خداو ند در یای ترخ و ن هر
اردن را خ شک کرد تا آ نان از د ست د شمن بگريز ند؟
آيا مگر غير از اينست که خدا آتمان را به ظلم
ملبس میسازد؟
7:11د )7سپس در اين آيدات مسديحا صدحبت میکندد.
ته زد ند ،در
ام تی که در ع هد عت ي ي شت يا به ي هو
عهد جديد او را مضروب کردند .او به عنوان شاگرد
واقعی به اين جهان آمد ،آموخته شده توسط خدا تا
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به کلمات شايسته سخن گويد .هر روز گوش او آماده
شنيدن هدايت خدای يدرش برای آن روز بوده ا ست.
او در ان جاخ اراده خدا لذت می برد ،ح تی ا گر
اراده خدا ا ين با شد که باالی صليي برود .او
ع قيگرد ن کرد و داوطلبا نه خود را در م عرض رنج ها
و ر توائی قرار داد .خدا در اطمي نان کا مل م سيح
را اعا ن میک ند و او ن يز روی خود را م ثل تنگ
خارا ساخته و به اور شليم میرود .الب ته م سيح از
طري رستاخيزش از مردگان اعانت شده بود .و اينک
با دشمن يعنی شيطان در نبرد است تا او را محکوخ
کنددد (مددا نيددز اکنددون میتددوانيم درگيددر چنددان
ده
دان  92:9د  )97و همد
ديم د روميد
دارزهای باشد
مبد
ده
دند کد
يده میباشد
يدرس شي
دل رخ ي مني
دمنان او مثد
دشد
بیدایشان را خواهد خوردا
 )21:11دو آيه آخر اين فصدل اشداره بده دوگدروه
مرد مان ا ست .گروه اول ک سانی که در واب ستگی به
خداو ند ز ندگی میکن ند .آن ها به ن ياز خود برای
ّه
ک سي هدايت خدا مع ترف میبا شند و به ا تم ی هو
تو کل و به خدای خویش اعت ماد مینما يد و اينان ند
که مهذب میباشند.
 )22:11گروه دوخ کسانی هستند که میکوشدند متکدی
به هدايت خود با شند و ن يازی به هدايت خدائی در
خود حس نمیکن ند .آن ها میتوان ند در رو شنائی آ تش
خویش ،گاخ بردار ند ،و لی از ن ظر خداو ند ک سانی
هستند که در اندوه خود خوابيدهاند.

 )3مسیحا بيه عنيوان حياکم عيادل ( 1:51تيا
)12:52
2:12د )9تماخ کسانی که در اسرائيل خواهان رهائی
میبا شند ،با يد مراق بت خدا را از خود به خاطر
داشددته باشددند ،چونکدده خدددا آنهددا را از صييخره
(بينالنهرين) باز آورد .آنها بايد به ياد آورند
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برخددورد فيدداض خدددا را بددا ابييراهیم و تيياره و
تت های فروا نی که به آن ها ع طا گرد يد ،و
تقي
موف
دل گرخ با شند و دل گرخ شوند ازو عده خداو ند مب نی
بر ت سلی صهیونا تو جه دا شته با شيد به سه بار
تکرار عبادت «بشينوید» در آيدات  2و  7و  4و سده
بار تکرار عبارت «بیدارشو» در آيات  7و  24و فصل
 11آيه اول.
7:12د )6در دوران ملکوت هزاره ،مسديح عد وه بدر
سلطنت بر ه مه ا قواخ ،بر ا سرائيل ن يز سلطنت
خواهد نمود .در يايان ملکوت هزاره آتمان و زمین
دابود
دان ند
ده بیايماند
دت و همد
دد رفد
دين خواهند
از بد
خواه ند شد ،و لی مردخ خدا جاودا نه اي من خواه ند
ماند.
 4:12و  )9خداوند بده قدوخ بازماندده ايمانددار
سددفارش میکنددد در دوران تاريددک عددذاب بددزرگ از
مرد مان نتر تند ،چون که محکوم يت ان سانهای شرير و
رهائی مردمش قطعی شده است.
7:12د )22اين مورد بازمانده ايماندار قوخ را بر
آن میدارد تا از خداوند بخواهند در رهائی مردمش
َهَب) وفر عون (اژد ها
آنچ نان که آن ها را از م صر (ر
= ن ماد فر عون) ن جات داد و در یای ترخ را خ شک
ن مود ،تا فد یه شدگان ع بور کن ند ،تعج يل نما يد.
يادآوری دخا لت خدا در گذ شته مو جي می شود که
بازگشت فدیه شدگان را به صهیون ييشبينی کنند.
ته ييامی تسلیبخش به کسدانی کده از
21:12د )26يهو
ظال مان خواه نبوكدن صر و خواه هر ستمکار دي گری
در آي نده ،هرا سان ه ستند ،مید هد .آن ها ف قط با يد
از خداوند که آ تمانها را گسترانید و بنیاد زمین
را ن هاد ،بتر سند ،و آن و قت ا ست که دي گر از
ان سان نخواه ند تر سيد .ا تیران ذل یل به زودی ر ها
خواه ند شد و در ح فره نخواه ند مرد و نان ای شان
کم نخوا هد شدا ا ين ا سيران در ز مان کورش آزاد
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شدند و تو سط م سيحا در ظ هور ير ج لش ،ن يز آزاد
ته چنين خواهد کرد د کسی که بینهايت
میشوند .يهو
عظيم است و فوقالعاده رئوف ،مردخ خود را در زیر
تایه دت خویش ينهان خواهد نمود .او کالم خود را
در د هان آ نان خوا هد ن هاد تا بدان و سيله مب شرين
او در جهان شوند .آيه  26احتماالً در مدورد عيسدی
م سيح خداو ند هم م صداق دارد .يدر کالم خود را در
دهان مسيح نهاد و او را محافظت و تجهيز نمود تا
بتواند آتمان و زمین دوره هزاره را غرس نموده و
صهیون را بگويد« :تو قوم من هستیا»
24:12د« )11برخیز ،برخیز!» ايدن فرمدان خداوندد
ا ست به اور شلیم ،ب عد از آن شي تار يک رنج هايش،
يک از پ سرانش نتوان ستند او را
آن گاه که هي
د تتگیری کن ند ،و ز مانی که در ا ثر قح طی و شم شير
ويران شده بود ،و هنگامی که مردانش مثل آهوی در
دام افتاده ،بیحرکت شده بودند.
12:12د )19اينک خداوند کاته غضب خود که اورشليم
را م ست کرده بود ،از او خوا هد گر فت و آن را به
د شمنانش ،ک سانی که بر او ستم میکن ند ،خوا هد
داد.
ده
يهیون را دعدوت بد
 2:11و  )1دوبداره خداوندد صي
بیدار شدن از خواب ا سارت و يو شيدن ل باس زی بای
خود مینما يد .دي گر هر گز اور شليم مورد ه جوخ
کافران قرار نخوا هد گر فت .الب ته ا ين يي شگوئی
مربوط به آينده و ابتدای ملکوت هزاره است.
9:11د )6اسرائيل كه هيچگاه به غالمی فروخته نشده
بددود ،بینقييره فدیييه داده خواهددد شددد .قددوخ
بنیا سرائيل به ع نوان ميه مان به م صر فرود شدند،
ً از آن ها سوء ا ستفاده شد و سپس آ شور
و لی ب عدا
برای شان بی تبب ظ لم نمود ند ،و ا ين بار هم به
صورت غ خ فروخ ته ن شدند .اي نک بار دي گر مردخ
خدا تو سط د شمنانی که چ يزی به خدا نمیيرداز ند،
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مورد ستم قرار میگير ند .خدايگان د شمنان شاد
مان ند و به ناخ خداو ند ه مه روزه اها ن می شودا
ولی خدا قدرت خود را به دشمنانش نشان خواهد داد
و آن ها خواه ند فهم يد که او ه مان ک سی ا ست که
وعده نموده است.
4:11د )21آيات بعد برگشت يهوديان را از آوارگدی
جهددانی بدده تصددوير میکشددند ،يعنددي هنگددامی کدده
تبعيديان برای آمدن به صهیون از کوهها میگذرند.
دیدبانانشان تالمتی سلطنت مسيح را ندا میدهندا
د يدبانان برروی ح صار اور شليم وق تی که میبين ند
خداو ند به صهیون بازمیگردد ،با شادی ترنم
میکن ند و اور شليم آ ماده بر گزاری ج شن ر هائی
خداوند قادر مطل میشود.
 22:11و )21بدده تبعيددديان توصدديه میشددود کدده
آلودگی های د يار ا سارت را در هن گاخ ح مل ظروف
معبد به اورشليم ،از خود دور نمايند ،آنان ديگر
ن يازي ني ست بتر سند ،چون كه خدای ا سرائيل ييش
روي شان خوا هد خرام يد و آن ها را حفا ظت خوا هد
نمود.

 )11:524مسیحا به عنوان قربانی حامل گناهان
( 13:52تا )12:53
آيات يايانی اين فصل درواقع مربوط بده فصدل 19
ته از آ غاز
میبا شند ،چون يیگ ير تاريخ ب نده ي هو
ز ندگی زمي نیاش تا م صلوب شدنش و ظ هور يرج لش
میباشند .آدولف سفير که خود يک مسيحی يهودی است
تت صليي ،ارا ئه داده
تعب يری حما سي برعظ مت ن بو
است:
چه فصل متبارک و نفیسی! چه تعداد از مردم عهد
با تتانی تو تط تو ای خداو ند به پای صلیب
ي صلیبی که بر آن نو شته شده بود
ر تیدند!
ير
يه تعبیي
يودا» آه چي
ياه یهي
يیح ،پادشي
يی مسي
«عیسي
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پر شکوهی دارد ،فردای آن روزا ا ترائیل تو به
کرده و ایما ندار ،به آن م سیح كه بر صلیب
میخکييوبش كردنييد مینگرنييد و اعييالم میدارنييد «
اومطمئ ناً ا ندوههای ما وگنا هان ما را بر خود
گرف  ،اما ما چه کردیم؟»
ما خداو ند را م ضروب کرده و ک تک زد یم و تحق یر
نمودیما

ته در طددول رسددالت زمينددیاش،
 )29:11بنييده يهددو
محتاطانه عمل کرد .ولی در رستاخيزش از مردگان و
صعودش به آ سمان و نش ستن در د ست را ست خدای يدر،
متعال گرديد.
 )27:11بسياری از عم رنجهای مسيح در رجعت اولش
در عجب بودند ،چونکه قيافه او آنقدر زشت بود که
شباهتی به آدميان نداشت.
 )21:11ولی وقتی که دوباره بيايد انسان از عظمت
ج ل او د هان خود را میب نددا پاد شاهان امت ها
ديف او را
دل توصد
دت غيرقابد
دکوه و عظمد
ده شد
دی کد
وقتد
میبين ند ،خاموش میمان ند و سپس خواه ند فهم يد که
مرد حق ير جلج تا ياد شاه ياد شاهان و رباالر باب
است.
آیا خدا هم تو
و روی از نیاز
وقتی که مضروب
و اینک جالل تو

را فراموش کرد،
عمیق تو برگردانید،
و حقیر بودی؟
میدرخشدا
میس سا

تامپسون

 )2:19باقی مانده توبه نموده قوخ اسدرائيل بده
ياد میآور ند ز مانی را که خ بر رج عت اول م سيح
شنيده شد و ب سياری ت صدیق نکرد ند .و در نتي جه
قدرت نجاتبخش خداوند بر بسياری منکشف نشد.
 )1:19عيسی مسيح خداوند در حضيور نگداه مشدتاق
خداو ند چون ن هالی خوش ن قش و ن گار در ا ين ج هان
ير از گ ناه ،روئ یدا او چون يک ری شه در ز مین
بودا ا سرائيل ز مین خ شک و بذری ناخو شايند بود.
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قوخ ا سرائيل میتوان ست ج مال خدا را م شاهده ک ند،
و لی در ظ هور او ج مالش را ند يد .اف .بی ماير به
تشريح اسرار حقارت مسيح مييردازد:
ن هال نورس ،ط فل شیرخواره با درد و ر نج راه
خود را در ز مین خ شک پی مود و جذابیتی برای
دی گران ندا ش ا تیمای ح قارت بار عی سی م سیح در
ع هد جد ید به خوبی در دا تتان وا لدین رو تتائی
او و گ هوارهاش در آ خور ،شاگردان ماهیگیرش،
بیخانمييييانی ،پیييييروان فقیييييرش ،دزدان و
جنایتکييارانی کييه در طييرفین او مصييلوب شييدند
وح قارت کلی سایش در ع هد جد ید به ت صویر ک شیده
شده ا ت ا چ نین ح قارتی اف کار مغ شوش ان سان را
از تم یز او و از عظ متش ،آن گاه که خوا هد آ مد،
ناتوان تاخ ا

 )9:19او مردی صاحب غمها و خوار و مردود رنجور
بود .او مورد ن فرت ان سان و ح تی قوخ ا سرائيل،
قرارگرفت.
«مرد غمها» نام او بودا
نام پسر خدا که میآیدا
گناهکاران تباه شده ترائیدند
هللویا ،چه نجات دهندهای!
مردی که شرم و ریشخند را بر خود گرف ،
و به جای من محکوم شد و مرد،
بخشش مرا با خونش مهر تائید زدا
هللویا ،چه نجات دهندهای!
فیلیپا بی بلیس

7:19د )6باقی مانده ايماندار قدوخ ايندک حقيقدت
م سيح را ا ع خ میدار ند و ا قرار میکن ند که «او
غم های ما را بر خود گر ف و درد های ما را بر
خویش ج مع ن مود ،ا ما وق تی او را بر صليي د يديم
ت صور کرديم که خدا او را به خاطر گنا هان خودش
مجازات نموده است ،ولی اينطور نبود! او به خاطر
تق صیرات ما و به خاطر گنا هان ما م صلوب گرد يد،
با شد که ما تالمتی را ب يابيم و شفا يابيم».
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واقع يت اين ست که ما گ مراه بوديم و هر کداخ به
راه خود میرفتيم و خداو ند گنا هان ما را بر او
نهاد و بیگناهی جانشين ما شد.
دوخ
ددار قد
دده ايماند
ده باقيماند
دان کد
دا آن زمد
تد
ا سرائيل م سيح را ا قرار نماي ند ،ما م سيحيان
اقرار میکنيم که:
او به خاطر تقصیرهای ما مضروب شد،
وگناهان ما را بر پیکر خویش بر صلیب تحمل کردا
او صلح و آرامش را به ما داد ،و گناهان ما را گرف ا
و ما را از بندهایمان رها تاخ ا
و با تازیانهای که،
بدن عریان او را کوبید
جانهای ما شفا یاف ا
او دربین گناهکاران محسوب شدا
وقتی که خدا او را فراموش کرد،
وقتی که قربانی شد تا کفاره گناهان ما شود،
وقتی که شریع خدا انجام شد،
و همه گناهان ما ،همه گناهان ما،
همه گناهان ما ،بر او برقرار گرف ا
ما همه ترگردان بودیم،
دور از گله شبان مهربان،
ولی شبان گوتفندان ،ما را یاف ،
که در کوهستانها عریان و ناالن بودیم،
و ما را به خانه آورد ،ما را به خانهمان آورد،
و ما را به تالم به خانه خدا بازگردانیدا
توماس ،او ،کیس هولم

1

خداو ند ما عي سی م سيح متح مل رنج های ز يادی شد،
بدن او م ضروب شد ،يه لويش ياره شد ،تازيا نه
خورد ،زخم های عم ي بردا شت ،تاج خار بر سرش
نهادند ،به دست و يايش ميخ کوبيدند ،و بر يهلوی
او نيزه زده شد.

- Thomas. O. Chisholm

1
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 4:19و  )9او چون گوتفندی که به آرامدی و بددون
هي گ يهای نزد پ شم بر ندهاش ميبر ند ،صليي را
تح مل ن مود .او را نه به ز ندان انداخت ند و نه
محاک مهای من صفانه نمود ند ( يا «از ظ لم و آزار
داوری گرف ته شد») .به ن ظر میر سيد که دي گر از
زمین منقطع شده باشد و برای گناهان مردخ قربانی
شد.
 )7:19انسانهای شرير توطئه کردند تا او را بدا
جنايت کاران د فن کن ند ،و لی اراده خدا غا لي آ مد
و او بعد از مرگش با دولتمندان ي در مقبره تازه
دن
دان دفد
دد .انسد
دن گرديد
ده دفد
دامی از رامد
دف ند
يوسد
شرخآوري را برای او طرا حی کرده بود ،هر چ ند که
او هیچ ظلم نکرد و دروغ نگفت.
 21:19و  22الف) اما خداوند را پسند آمد کيه او
را م ضروب ک ند و به درد ها م بتال تازدا وق تی که
ذری خود ي يعنی
جان او قربانی گناه شد ،آنگاه
ّ
د راخواهد
تماخ کسانی که به او ايمان دارند
ده
ددرت جاوداند
دال قد
ير او دراز ،و در کمد
يدا عمي
دیي
خوا هد زي ست .ت ماخ ن يات خدا در او آ شکار خوا هد
شددد و گددروه بیشددمار کسددانی را کدده در خددون او
آمرزيده شدهاند خواهد دید و تیر خواهد شد.
يادل
يود بسيیاری را عي
 22:19ب) او «بيه معرفي خي
خوا هد گردان یدا» شايد مع نی ا ين ع بارت اين ست که
دليي
دوی صد
ده سد
ددر ،او را بد
دناخت او از اراده يد
شد
خوا هد فر ستاد .او با مرگ و ر ستاخيزش توان ست
ايما نداران را به عدالت فراخوا ند .مع نی محت مل
دي گر آن اين ست که « با شناختن خدا ان سان عادل
میشود» (يوحنا  .)9:24در هر دو صدورت عدادل شددن
برای بسیاری در صورتی مقدور است که مسيح گناهان
آن ها را بر خود حمل کند .آخرين بخش سرود روحانی
توماس کيس هولم نقل قولی از آيه فوق است.
چه کسی میتواند نسل او را بشمارد؟
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چه کسی میتواند تمام پیروزیهای صلیب او را بیان کند؟
میلیونها مرده ،اما اکنون زندهاند،
خدای پیروز ،خداوند پیروز،
خداوند پیروز و پادشاهی که میآید!

ته
 )21:19حاصل ديگر کار فرجامين او اينست که يهو
او را در م یان بزر گان يع نی مقد سين ،که بزر گی
آن ها در ارتباط شان با او ست ،ن صیب خوا هد داد و
او غنی م را با زورآوران تق سیم خوا هد کردا در
اين جا ن يز زورآوران ايما ندارانی ه ستند که در
خود ناتوان اما در خداوند قوی هستند.
برای ي يروزی مج لل او چ هار دل يل ارا ئه شده
است:
 )2او جان خود را به مرگ تسليم نمدود؛  )1بدا
خ فکاران محسوب شد ،که منظور همان دو دزدی
است که در طرفينش مصلوب شددند؛  )9گناهدان
بسياری را بدر خدود حمدل کدرد ،و  )7بدرای
گناهکاران وساطت کرد .ديويد بارون آيه فوق
را چنين تفسير میکند:
 )2فعل ( Yaphgiaشيفاع کيردن) نمونيهای از یيک
آی نده ناکا مل یا نام حدود ا ت  ،و ب یانگر آ غاز
کاری ات که هنوز تمام نشدها تحقق این کار آن
طوری که دلیچ مینویسد دعای مسیح نجاتدهنده بر
صلیب بود « :پدر این ها را ب یامرز ز یرا که
نمیدان ند چه میکن ندا» ا ما ا ین ع مل و تاطتی را
که بر صلیب آ غاز ن مود ،ه نوز هم در د ت را ت
خدا ،جایی که ای نک نش سته ا ت  ،ادا مه مید هد
چون او پادشاه و نجاتدهنده ات ا

مودی نيز در رابطه با اين آيه مهم نوشته است:
«م حزون ا ما شادمان ،فق یر ا ما غ نی ،مرده ا ما
زندهااا»

 )5مسیح به عنيوان آمرزنيده و احیاءکننيده
(فصل )54
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2:17د )9شرود اين فصل بدا کلمده «بسيرا» يدس از
يايان فصل  19که به تشريح مرگ ،دفن ،رسدتاخيز و
صعود مسيح ،میيردازد ،تطاب ندارد.
آ يه اول ا سرائيل در تبع يد را با ا مت اح ياء
شده و آمرز يده شده ،و ير بار و شادمان ،مقاي سه
میک ند .يولس ر سول ا ين آ يه را در ر ساله به
غ طيان 12:7د 92برای تشدريح اورشدليم آسدمانی در
برا بر شهر زمي نی ،ن قل قول ن موده ا ست .مرز های
ا ين شهر متنا سي با ا فزايش جمع يت گ سترش خواه ند
يافت و مردخ خدا شهرهای مترو را ،مسکون خواهند
تاخ ا
 7:17د  )9تماخ خفتهای قوخ در رابطه بدا بردگدی
در مصر ( جوانی) و اسارت در بابل (بیوگی) فراموش
ته قوخ را به متاب عت خود در
خوا هد شد چون که ي هو
دی
يب آند
دهای از غضي
دوخ گوشد
دارت قد
دد آورد .اسد
خواهد
خداوند بود و احياء قوخ رأفت و رحمت عظیم او را
نشان خواهد داد.
 7:17و )21همانطور که خدا با نوح عهد بست ،اينک
قول مید هد وق تی که ا سرائيل وارد مل کوت هزاره
شود ديگر هرگز توبيخ و خشم خدا را نخواهد ديد.
 22:17و  )21هر چند که اورشليم رنجیده و مضيطرب
شده ا ست ،ا ما خدا آن را آ بادتر و زي باتر خوا هد
ّت
ساخت .تنگهایش از تنگ ترمه و بن یادش با یاقو
زرد نهاده خواهد شد .مناره ها و دروازه ها و حدود
(مرزها)ی شهر از تنگهای گرانبها د زبانی تشبيهی
برای بيان زيبائی فوقالعاده د ساخته خواهد شد.
د ين آدو لف اور شليم آي نده را در ا ين قط عه
انگليسی ،بيان کرده است:
در فراتوی افقهای ،
برجهای شهر افراشته ات ،
جایی که خدای ما تاکن ات ،
آن خانه پرشکوه از آن مات ،
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کوچهها در یاقوّت میدرخشند،
و دروازهها در طال،
و رود شادمانی جاری ات ،
که شادیهای ناگفته را جاری میتازدا

29:17د )21معرفت خدايی به همه کس داده خواهد شد
و شادکامی و ي يروزی ه مهگير خوا هد شد .عدال
غا لي خوا هد شد .دي گر تر سی از حم له و تبع يد و
ظلم نخواهد بود و هر کسی که برای اسرائيل مشکل
بيافريند مجازات خواهد شد.
 26:17و )24خددددائی کددده آهنگييير (سدددازنده) و
خرابکن نده را آفر يد ،ب خوبی میتوا ند مخ لوق خود
ته م قرر ن موده ا ست که هي
را کن ترل نما يد .ي هو
ا سلحهای بر ضد ا سرائيل ،موفت نخوا هد شد و
ا سرائيل هر ک سی را که به ضدش برخ يزد ،ت كذیب
خوا هد ن مود .ا ين آزادی ها و عطا يا و ييروزی ها
نصیب بندگان خداوند ،میباشند.
ب له! خداو ند در قل مرو ط ئی صلح و آرا مش و
ييروزی ،آنها را چنين حمايت خواهد نمود.

 )3مسیحا به عنيوان مبشير جهيانی ( 1:55تيا
)3:53
 )2:11روح خداوند دعدوتی بشدارتی بده اسدرائيل
فر ستاد تا بازگردد ،و همز مان ه مه کس را از ه مه
جا به ميه مانی انج يل د عوت ن مود .آن چه که الزخ
ا ست اح ساس ن ياز (ت شنگی) ا ست .ا ين بر کات آب
گوارا و شراب شادی ب خش و شیر شيرين ک خ خدا ست.
آن ها هدايائی م جانی از ناح يه فيض خدا میبا شند
کدده خداونددد آنهددا را بینقييره و بیقیميي عطددا
مینمايد.
1:11د )1اسرائيل با جداشدن از خدا منابع قدرت و
ا نرژی خود را ت لف کرد .ر ضايت واق عی و لذت
يايدار تنها در خداوند يافت می شود .اگر اسرائيل
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به سوی خدا باز گردد ت مامی رحم های ا مین و عده
داده شده به داود را در يک ع هد جاودانی خوا هد
يافت (ر .مزامير  9:97و  7و  19و  .)17اين برکات
در عي سی م سيح خداو ند و سلطنت ير شکوه او تح ق
دافع آن
دز از مند
يناخته نيد
دای ناشي
دد .امتهد
میيابند
سلطنت بهرهم ند خواه ند شد و ارت باطی دو ستانه در
بين اسرائيل و ساير اقواخ برقرار خواهد شد.
ِ يافتن برکدت در يدافتن خداوندد و
 6:11و  )4راه
تر گ ناه ا ست .ک سانی كه به توی خداو ند بازگ ش
کنند از رحم و مغفرت او برخوردار خواهند شد.
 9:11و  )7انسان نبايد با افکار و طریقهای خود
خدا را داوری نمايد .خدا در طریق هایی فکر و عمل
میک ند که فرا سوی حد سيات ان سان ا ست .هي حقيق تی
واال تر از ا ين حقي قت که طرح ن جات انج يل ،ک ً از
ناح يه فيض خدا ست ،و خدا هي کو شش فردی را ج هت
ن جات ارج نمین هد ،و جود ندارد .ويل ياخ کوير به
سبک شيوای خود ،اين حقيقت را در يک شعر انگليسی
بيان کرده است.
آه اااا چقدر متفاوت ات کارهای پیچیده انسان
با طرح تاده و تبک آتمانها!
بدون زرق و برق فریبنده،
بدون زیورهای خوشهای بر اندامشا
رها از خودنمائی ،آنچنان که از ضعفا
ایستاده چون کوهی  ،اتتوار،
پرشکوه در اوج تادگیا
منقوش به تر در ،از دوردت ،
چشمک زن مانند درخشش تتارگان،
نوشتهای خوانا در تجلی نور خود،
تخنان جان فروز خدااااا :
ایمان آور و زیس کنا

 21:11و  )22کالم خدا مانند برف و باران کده بدر
ز مين میريز ند و باز نمیگرد ند ،نا فذ و غيرقا بل
مقاومت است.
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تمدداخ ارتشهددای جهددان نمیتواننددد آن را بدداز
دار ند .آن ها تن ها ن يات خود را به جا میآور ند.
سخنان خدا در ر سيدن به ا هداف خود ،هر گز شک ست
نمیخوردا
«همچ نان کالم من که از د هانم صادر می گردد
خوا هد بود ،نزد من بیث مر نخوا هد برگ ش بل که
آن چه را که میخوا تتم ب جا خوا هد آورد و برای
آنچه آن را فرتتادم کامران خواهد گردیدا»

 21:11و  )29کسانی کده خداوندد را میجويندد بدا
شادمانی د يار تبع يد و ا سارت را تر خواه ند گ فت
و با تالمتی به وطن بازمیگردند .طبيعت در آزاديش
شادی خوا هد کرد و لع نت و ن فرين از روی ز مين
برداشته خواهد شد و زمين بارور خواهد گرديد .به
جای خار صنوبر وبه جای خس ،آس (نوعی درخت است)
خوا هد روئ یدا ت ماخ بر کات ييشروی هزاره مل کوت
برای خداو ند شهرتی و آی تی جاودانی که منق طع
ن شود به بار خواه ند آورد ،يع نی يادآوری يا يدار
از فيض و نيکوئی خداوند خواهند بود.
 2:16د  )9تبعيديان بدا نزديدک شددن طدرح نجدات
يب
دظ تي
يدال و حفد
ياف و عي
ده انصي
دوت بد
دد دعد
خداوند
می شوند .نه غری بان و نه خ صی (اخ ته شده) نبا يد
بتر سند که م بادا م حروخ از بر کات مل کوت م سيح
شوند .دروا قع ک سانی که ک خ خداو ند را اطا عت
میکن ند ،موقع يت به تری خواه ند دا شت .آن گاه مع بد
به خا نه ع بادت برای ت مامی قوم ها ت بديل خوا هد
شد ،نه فقط برای اسرائيل ،بلكه خدا تماخ قوخ ها
را در گ له خود ج مع کرده و به خا ندان ا سرائيل
خواهد افزود.

 )7مسیحا به عنيوان داور شيریران ( 3:53تيا
)21:57
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7:16د )21آيه نهم اشاره به اسدرائيل در روزهدای
عصيان اوست.
قوخ ها (حیوا نات) فراخوا نده می شوند تا بر قوخ
اسرائيل هجوخ آورند ،چونکه ديدهبانانشان خطر را
حس نمیکن ند .آن ها مان ند تگان گ نگ میبا شند که
نمیتوان ند يارس کن ند و مردخ را آ گاه سازند.
آن ها چرت میزن ند و در رؤ يای خود ز ندگی میکن ند.
آن ها مزدور و خود جو و شبانان حریص میبا شند.
آن ها دو ستان خود را به نو شيدن و عيا شی د عوت
میکن ند و میگوي ند « :فردا به تر از ا مروز خوا هد
شد ،و گستاختر میشوند».
 2:14و  )1دو آيه اول

فصل  14دنباله آيات  7تا

 21فصل ييش اسدت .در ميدان همده ايدن گناهدان و
خطا ها ،عادالن م عذب ه ستند و ت لف می شوند .از
ديدگاه انسانی هي کس به فکر آنها نيست .اما خدا
د او خدادوستان را از بالها حفظ
مواظي آنهاست
دون
يش رهنمد
يالمتی و آرامي
ده تي
دان را بد
دد و آند
میکند
میشود.
9:14د )6حتی در حين تبعيد عدهای به بتيرستی خود
ادا مه میده ند .از ا ين ن ظر آن ها اوالدان وا لدين
بیاي مان خود يع نی فا تقان و زان یان میبا شند.
دتهزاء
دد را اسد
يذاب ،خداوند
دل کي
يیان و نسد
اوالد عصي
میکن ند .آن ها در آ تش شهوات خود و ير ستش درخ تان
و قر بانینمودن اط فال به ب عل يا مو لک در م یان
وادی ،میسوزند.
4:14د )21در معابد کوهستانی ارتباطی زناکارانده
با بت ها بر قرار شده ا ست .آن ها به جای نو شتن
قانون خدا بر درهيا و باهوهيا (سدفر تثنيده 7:6؛
 ،)11:22تصاوير شدهوتآور خدود را بده پشي درهيا
آويخ تها ند و به شهوترانی م شغولند .آن ها هدايای
خود را به پادشاه (مولک ،يعنی يادشاه) میدهند و
ر توالن خود را برای يافتن يل يدیهای تازهتری به
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هاو یه میفر ستند .ح تی وق تی آن ها به خاطر ا فراط
کاریهاي شان از ن فس میافت ند ،ه نوز هم د ست بردار
ني ستند ،بل که چ نين به ن ظر میر سد تجد يد قوا
میکنند و به دنبال شرارتهای بيشتری میروند.
22:14ددد )29آنهددا بدددون تددرس از خداونددد دروغ
میگوي ند .چون که خدا آرا مش خود را ن گه دا شت،
آن ها خدا را حر مت ننهاد ند .و لی خدا خود عادل
ينداری آنان و گناه آنان را آشکار خواهد ساخت و
بتهايشان کمکی به آنان نخواهند نمود .خدايانشان
آن ها را به تل خی درما نده میکن ند ،ا ما ک سانی که
بر او تو کل کن ند از بر کات او بر خوردار خواه ند
شد.
27:14د )27خدا به ايماندداران تبعيددی راهدی را
وعده میدهد که برای بازگشت آنان مهيا کرده است،
را هی که ت ماخ موا نع در آن بر طرف خوا هد شد .چون
خدائی که درم کان عالی و م قدس ساکن ا ست و در
دل های اف سردگان و متوا ضعان م نزل دارد ،تا به
ا بد با جان هائی که آفر یده ا ست ،مخا صمه نخوا هد
ن مود ،چون در غ ير اين صورت ه مه آن ها با خ شم او
نابود خواهند شد .خدا خشم خود را بر گناه و طمع
آ نان جاری ساخت و از آن ها روی برگردان ید ،و لی
خشم خدا را حدی و مرزی است .خداوند آنانی را که
از بتير ستی د ست برمیدار ند شفا خوا هد داد ،و
ثمره لبها را به آنان عطا خواهد نمود.
 11:14و  )12اشددعيا مقايسدده درخشددانی در بددين
شریران و در یای متالطم ان جاخ داده ا ست که در
اينجا در قالي يک شعر زيبا ،آمده است:
شریران چون دریا ميباشندا
طوفانی و متالطم ،و آرامی ناپذیر،
اما امواج این دریا،
تودههای لجن و کثاف ات ا
برای عادالن تالمتی ،اما برای شریران ،تالمتی نیس ا
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ج) داوری گناه اترائیل

ي

توبه و احیا (فصول

53ي)33
نه ف صل آ خر صحيفه ا شعيا نماي شی از نتي جه
ايمان و کفر است.
آلفرد مارتين مینويسد:
يق
يده تحقي
يعیا بیانکنني
يحیفه اشي
ير صي
يای آخي
بخشهي
پر شکوه و عدههایی ا ت که خدا به ج ه ا ترائیل
بنده خود و کانال برک او به جهان ،داده ات ا
در تمام این فصول مقایسهای قوي در بین عاصیان
و ایما نداران ان جام شده ا ت  ،مقای سهای که در
هر قسم از گستره کالم خداوند ،مشهود ات ا

 )1لذات روحانی

واقعی (فصل )53

دد
دت بدا صددای بلند
2:19دد )1اشدعيا نبدی میبايسد
تق صیرهای ي هودا را ا ع خ نما يد .چ نين به ن ظر
میر سد که قوخ لذت واق عی را در مرا سم مذهبی
روزا نه يافتها ند و خود را چ نين مینمايان ند که
گو يا قومی مط يع میبا شند .دروا قع آن ها خدا را
متهم به بیت فاوتی در راب طه با مرا سم دي نی و
توبه خود مینمايند ،اما خدا هم آنها را متهم به
خو شنود بودن در مرا سم خود و کاه يدن جان در
روزهداری مینما يد .روزهداری آن ها آن نود روزهای
ني ست که خدا را مدنظر دا شته با شند .روزه واق عی
يک ژست ظاهری و تظاهر به بیحوصلگی نيست.
6:19د  )9خددا روزهای را میخواهدد کده بتواندد
ب ندهای شرارت را بگ شاید و گره های یوغ را باز
ک ندا خداوند روزهداری را میخواهد که گرتنگان را
غذا د هد و فق یران را ي ناه د هد و برهن گان را
بپو شاند و هم سايه نيازم ند خود را ياری ک ند.
کسانی که بدينگونه عمل میکنند اطمينان دارند به
تو
هدايت و صح و حما يت خداو ند .ع بارت صح
شايد ا شاره به اع مال خداي سندانه ياد شده فوق و
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يا عدالت خداست که به ايمانداران نسبت داده شده
است.
دا 9
دات  1تد
دير آيد
تفسد
ارزشمندی است:

درScottish psalter

دول
دل قد
 ،نقد

بگذار افسردگان در همدردی تو تهیم شوندا
ب گذار بینوا یان ،آوار گان و فق یران ت ح حما ی
تو باشندا
بپاخیز یتیمان را غذا بده ،تا برکات بیابیا
آوارگان را به خانهات دعوت کنا
تفره خود را بر آ نان بگ شا ،تا تیر شوند و
بیاتایندا
بگذار کسی که از ترما معذب ات توتط تو گرم و
پوشانیده شودا
افسردگان را شاد تازا
تپس رو شنائی چون صبح در آرا مش و شادی ،هر
روزه بر تو خواهد آمدا
يد
يو خواهي
يای تي
يام راههي
ير تمي
يد بي
يالل خداوني
و جي
درخشیدا

7:19د  )21شخص خدا دوست اطمينان دارد که هرگداه
خداو ند را بخوا ند ،او د عايش را اجا ب خوا هد
فر مود و خوا هد گ فت «ای نک حا ضر ه ستم»ا چنان چه
آن ها د ست از ظ لم و ب يداد و مخال فت میک شيدند،
اگر آنها انگشت اتهاخ خود را که به سوی خداوند
گرف ته بود ند باز ک شيده و از ا ستهزا ن مودن او
دسددت میکشدديدند ،اگددر دسددت از تهمددت و افتددرا
میکشيدند ،اگر احتياجات روحانی و جسمانی ديگران
را برآورده میکرد ند ،آن گاه و عده خدا برای آ نان
ا ين بود که شب شان به روز بدل خوا هد شد و از
هدددايت ،فرآوردههددای فددراوان ،سدد متی و قددوت،
زي بائی و سر شاری و اح يای قومی بر خوردار خواه ند
کرد.
«ي سران شما خرا بههای قديم شهرهايتان را ب نا
خواه ند کرد ،و شما به ع نوان مرد می که ح صارها و
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شهرهای خود را باز سازی نمود ند شناخته خواه يد
شد» (آيه 21د .)LB
 29:19و  )27اگر مردخ خدا تَبَ را از طري يرهيز
َت
از کار و خو شیهای ج سمانی ،حر مت بگذار ند ،و سَب
را به ع نوان خو شی و روز م قدس خداو ند مح سوب
َت را داده
بدار ند ،آن گاه در خداو ند که روز سَب
ا ست مت لذذ خواه ند شد و خداو ند در ز مين م قاخ
رهبری بدانها خواهد داد و نصیبی را که به یعقوب
و عده داده بود ،به آ نان خوا هد داد .هي چ يز
نمیتوا ند مانع اراده خدا در ا ين ج هت شود چون که
دهان خداوند این را گفته ات ا

 )2شرارتهای اترائیل (فصل )53
2:17د )9گناه اسرائيل موجي شده است کده خداوندد
در ر هائی آن ها تأخير ك ند .ق صور و کو تاهی در
در گاه خداو ند يذيرف ته ني ست .د ت ها و انگ ش ها و
لب ها و ز بان آ نان به شرارت و دروغ گويی م شغول
ا ست .نارا ستی و ان حراف از عدال ه مهگير شده
اسددت .مددردخ بييه ظلييم حاملييه شييده و شييرارت را
میزایندا اعمال آنها چون افعی بچه خطرنا و چون
پرده عنکبوت بیفايده است .گناه بر تماخ جنبههای
د در آنچه که انجاخ میدهند ،هر جا
زندگی آنان
د حاکم شده
که میروند و هر چه که میانديشند
ا ست .آن ها توجهی به تالمتی و ان صاف ندار ند و
آن چه را که کج ا ست ترجيح میده ند .آن چه که در
مورد ا سرائيل م صداق دا شت ،در مورد ت مامی نژاد
انسان نيز مصداق دارد (روميان 21:9د.)24
7:17د 21الف) اشدعيا ايندک از جاندي باقيماندده
ايما ندار قوخ ،به گنا هان آ نان و خود شان اع تراف
میک ند .او به بیان صافی ،بی عدالتی ،کوری رو حانی
و مرگ رو حانی قوخ اع تراف میک ند .آن ها بی صبرانه
و نوميدا نه نا له میکن ند و لی خ بری از ان صاف و
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رهائی نيست .خطایایشان در نظر خداوند بسیار شده
و بر عل يه آن ها شهادت مید هدا آن ها خداو ند را
انکار و از او دور افتادند .آنها به زبان ظلم و
دابراين
دد .بند
دخن گفتند
ديان و دروغ ،سد
يه و عصد
فتني
ان صاف به ع قب را نده شد و عدال از آن ها دور
ای ستاد و را تتی در کو چهها قر بانی شد .نيکو کاری
ا جازه ورود ندارد و را تتی در جايی يا فت نمی شود
و انسانهای باخدا مورد حمله قرار میگيرند.
 21:17ب د  )12وقتی که خداوند به يايين مینگدرد
از ا ين که ان صافی و جود ندارد م حزون می شود .خدا
متع جي می شود چون که هي ک سی ( شفاع کن ندهای يا
وا سطهای) و جود ندارد که بتوا ند با ا ين شرايط
بر خورد ک ند ،ب نابراين او خود وارد ع مل می شود.
آن گاه بازوی خدا ( قدرت خدا) وی را ي يروز و
دي
ددين ترتيد
دود .بد
دت نمد
ددا ،وی را حمايد
يدال خد
عي
ً م لبس
خداو ند عدال را چون زره پو شید و م ستقيما
حدت خ شم
به جا مه انت قام و ردای غ یرت شده و با ّ
ً آنچه را
به سوی دشمنانش رفت .او به امت ها دقيقا
داد که شاي سته آن بود ند .بدين ترت يي درنها يت
ه مه مردخ از م شرق تا م غرب مج بور شدند اع تراف
نماي ند که او خدا ست ،چون که او (م سيح) م ثل ن هری
َفَس خداو ند ،آ مد .او به
تر شار جاري شده با ن
ع نوان نجاتده نده برای قوخ باقيما نده ايما ندار
صهیون خوا هد آ مد .سپس خدا ع هد تازهای با
خا ندان ،مان ند ع هدی که آن را در صحيفه ارم يا
92:92د 97و رساله به عبرانيان 21:9دد 21و 24 ،26:21
خوانديم ،خواهد بست.

)3

جالل آینده صهیون (فصل )34

2:61ددد  )9زمددان برخاتييتن و درخشييیدن صددهيون
فرار سيده ا ست ،چون که جالل خداو ند ،يع نی م سيحا،
آ مده ا ست .اي نک ز مان رج عت دوخ او ست .ج هان ه نوز
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غرق در تاریکی رو حانی و عذاب بزرگ ا ست ،ا ما
خداو ند در سرا سر ا سرائيل میدرخ شد و درخ شش او
ت مامی ز مين را نورانی میک ند و فر ستادگان امت ها
د به جهت ادای احتراخ به
د از جمله يادشاهان
قوخ تازه مولود شده ،به اورشليم خواهند آمد.
7:61د )4وقتی که اورشليم چشدمانش را برافيرازد،
پ سران و دخ تران خود را خوا هد د يد که به سويش
باز میگرد ند .وق تی که میبي ند ام ها هدايا و
خراج های خود را نزد او میآور ند ،د لش با شادی
زايدالوصفی سرشار میگردد.
کاروان های شتر از دور و نزديک حامل طال و بخور
ته را ستايش میکن ند ،به
در حالی که ناخ ي هو
دی وارد
يههای فراواند
دوند .گلي
دیشد
دليم وارد مد
اورشد
اور شليم می شوند که در مع بد قر بانی شوند و کار
ن هائی م سيح در جلج تا ج شن گرف ته می شود .رنج هايی
که م سيح به خاطر ک فاره گنا هان قوخ ک شيد ،برای
هميشه يايان میيابد .در بازگشت مجدد او تنها طال
(ج ل) و بخور (عطريات) خواهد بود.
 9:61و  )7گروه انبوه پسران اسرائيل و تبعيديان
مان ند گروه ير ندگان در ک شتیها با ثروت های
انبوهشان ،بازمیگردند.
ددگان و
دوان گدروه بناکنند
 )21:61غریبيان بده عند
پاد شاهان به ع نوان خاد مان مردخ خدا ،خدمت
میکن ند .اي نک خدا به قومی که آن ها را تنب يه
کرده بود رحم خود را نشان میدهد.
22:61د )27ديگر نيازی به بسدتن دروازههيا وجدود
ندارد ،چون در ه مه جا ايم نی حکمفرما ست ،برعکس
م هم آن ست که دروازه ها همي شه باز با شند ،چون که
پاد شاهان و کاروان های حا مل دارا ئی قوخ ها ،شي و
روز وارد اورشليم می شوند .هر امتی که در آن روز
اورشليم را خدم نکند ،از بين خواهد رفت .لبنان
به ترين درخت های خود را به ج هت زی ن دادن صحن
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ده قد
دايی کد
ددگان امتهد
دتد .بازماند
دد میفرسد
معبد
دب ً
ّه
اسرائيل را میآزردند ،اينک اورشليم را شهر یهو
و صهیون را قدوس اترائیل مینامند.
 21:61و  )26صهيون که زمانی مطرود و مغبوض بود،
تبديل به شهر فخر خواهد شد که بقيه جهان او را
تغذ يه و حما يت خواه ند ن مود .مردخ با ستانی خدا
خواهند فهميد که خدا نجاتدهنده ،رهاننده و قدیر
اترائیل است.
24:61د )11مصالح بسيار گرانقيمت شامل طال و نقره
و برنج و آهن در ساختمان شهر به کار خواه ند رفت
به ع نوان
و تالمتی به ع نوان ناظران و عدال
نيروی يليس ،گمارده خواهند شد .ديگر به جای ظلم
و ویرانييی ،نجييات و تسييبیح خواهددد بددود .ديگددر
اور شليم ن يازی به نور خور شيد و ماه نخوا هد
ته رو شنائی الزخ را برای شهر
دا شت ،چون که ج ل ي هو
دیرود و
دين مد
داريکی از بد
دود .تد
دد نمد
دأمين خواهد
تد
روز های نو حهگری ا سرائيل به يا يان خوا هد ر سيد.
قوم عادل د کاشته شده توسط خدا برای ج ل خودش د
دا
دوخ بد
يران قد
يدا حقیي
يد شي
يرف خواهني
يین را متصي
زمي
فرزندان بسيار ،متبار خواهند شد ،چونکه خداوند
ا ين را م قرر کرده و در ا جرای آن تعج یل خوا هد
نمود.

 )4رتال

مسیحائی (فصل )31

2:62د )7ما بر اين عقيدهايم که سخنگوی اين فصدل
عي سی م سيح خداو ند ا ست ،چون که در كني سة نا صريه،
آيات  2و  1را نقل قدول نمدوده اسدت (ر.

لوقدا

26:7د )12و افدزوده اسدت «امدروز ايدن نوشدته در
گوشهای شما تمداخ شدد» (آيده  .)12او در هنگداخ
تعم يدش و آ غاز ر سالت زمي نیاش تو سط روحال قدس،
مسح شد و مأمور شد تا بشارت نجات را به مسکینان
و شک سته دالن ر سانيده وآزادی را به ا سيران گ ناه
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و محبو تان ا ع خ نما يد .او ن قل قول خود را با
ا ين سخنان يا يان داد که « تا از سال ي سنديده
خداو ند موع ظه ن مايم ».و لی ب خش دوخ آ يه را ن قل
قول نکرد ،چرا که « یوم انتقام خدای ما» تا رجعت
دو مش نخوا هد ر سيد .او در ظ هور مجل لش روز داوری
خدا را ا ع خ خوا هد ن مود .سپس ماتم یان صهيون را
ت سلی خوا هد داد و به جای خاک ستری که بر سر
دار ند ،تاج و به جای نو حهگری ،رو غن شادمانی و
به جای روح کدورت ،ردای تسبیح را به آنان خواهد
بخشيد .مردخ برگزيده او درختان عدال کاشته شده
تو سط خداو ند ،نام يده خواه ند شد و او را ج ل
خواهند داد .و ایشان شهرهای سرزمين موعود را که
دازی
دد ،بازسد
درار گرفتهاند
يدیمی قد
يههای قي
در خرابي
خواهند نمود.
1:62د )7بيگانگان در امور کشداورزی اسدرائيل را
خدمت خواه ند ن مود و ا سرائيليان را به ع نوان
کاه نان و خدام خدای ما ،مح ترخ خواه ند شمرد.
دو ل امت ها به سوی يهود يان سرازير خوا هد شد و
هن گامی که قوخ خداو ند ن صیب م ضاعف (« خود» و
«آن ها» در آ يه ه فتم ا شاره به يهود يان ا ست)
بياب ند ،خ فت و خواری قرن ها ،برای اي شان به
ته ضمن يادآوری عدال خودش
يايان خواهد رسيد .يهو
ن فرت خود را از غارت و تتم و ا شتياق خود را به
عدال ا ع خ میدارد و میگو يد که عادالن ياداش
خواه ند گر فت و با آن ها ع هد جاودانی خوا هد ب ست
ذری مبارک خداوند در ميان همه
تا قوخ به عنوان
ّ
ً به عنوان عهد
اقواخ شناخته شوند .اين عهد عموما
جديد شناخته میشود (ارميا 92:92د97؛ عبرانيان 9:9
د.)21
دوخ
دده قد
داقی ماند
دتايشهای بد
ديح سد
 21:62و  )22مسد
ايماندار را به جايشان اع خ میدارد و در يوشيدن
که خدا او را بدانها
جا مه ن جات و ردای عدال
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آراسته است و رويش عدال و تسبیح در اسرائيل در
نظددر قوخهددای بيگاندده در ملکددوت هددزاره ،وجييد
مینماید.
(سخنان مذکور در آيات  21و  22را هم به اشدعيا
و هم به صهيون و هم به م سيح ن سبت میده ند .به
ن ظر ما گزي نه آ خر ار جح ا ست ،يع نی گوي نده ا ين
سخنان کسی است که سخنان مذکور در آيدات  2تدا 9
را گفته است).

 )5شادیهای آینده اورشلیم (فصل )32
دوده
ياک نخواهدد ماندد و آسد
2:61دد )1خداوندد تي
نخوا هد شد م گر اين که بر کات مو عود به اور شليم
تح ق يا بد .سپس ام ها اور شليم حما يت شده از
ته ا سم
سوی خدا را م شاهده خواه ند ن مود و ي هو
جد يدی بدان شهر خوا هد داد .او با صهيون طوری
رفتار خواهد نمود که يادشاهان با تاجشان .اينست
شهری که قب ً متروک ناميده میشد.
«حف صیبه» ( شادی من در او ست) و زمي نی که قب ً
خرا به نام يده می شد« ،بعو له» ( شوهردار) نام يده
خوا هد شد .ا ين ا سامی حاکی از رأ فت خداو ند ن سبت
به شهر و ز مين خود میبا شد .شهروندان اور شليمی
در ع قدی چون ع قد ازدواج به شهر خواه ند ييو ست و
خداوند مانند داماد از صهيون مسرور خواهد بودا
ته دیييدهبانان را بددر
6:61ددد )7در آن زمددان يهددو
ح صارهای اور شليم خوا هد گما شت و به آن ها سفارش
خواهد نمود تا زمانی که اور شلیم تبديل به ملکه
شهرهای ج هان شود ،نيا سايند .بار دي گر هر گز
مح صوالت ا سرائيل تو سط د شمنان ،غارت نخوا هد شد،
بل که مورد ا ستفاده مردخ شهر که زح م به ع مل
آوردن محصوالت را کشيدهاند ،قرار خواهد گرفت.
21:61د )21اينک به تبعيدديان گفتده میشدود بده
دروازه های بابل بروند و سپس از طري شاهراهی که
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يرچمی درآن در اهتراز است به اسرائيل بازگردند.
ا ع خ خداو ند مب نی بر تح ق ن جات ا سرائيل در
مسيحای موعود و دادن پاداش به قوخ او توسط مسيح
به اقصا نقاط زمين میرسد.
اي نک مردخ ناخ ع ظيم « قوخ م قدس» را بر خود
خواه ند دا شت و اور شليم « شهر غيرم ترو » نام يده
خواهد شد.

 )3روز انتقام (1:33ي)3
وق تی که خداو ند بازمیگردد تا مل کوت خود را
م ستقر نما يد ،نخ ست با يد د شمنانش را نابود ک ند.
ا ين نابودی در زمان های مخت لف و مکان های مخت لف
صددورت میگيددرد .يددک صددحنه ايددن نددابودی در دره
ارماگدئون (مکاشدفه  )26:26و صدحنه ديگدر در دره
يهوشافاط (يوئيل  )21:9و صحنه ديگر در ادوم اسدت
ا ين ف صل به برر سی صحنه آ خر يرداخ ته ا ست .م سيح
َه ي کی از شهرهای م هم ادوخ ،با ل باس ترخ
ب صر
از ُ
شده از خون د شمنان ا سرائيل ،وارد می شود .وق تی
از او ير سيده می شود چرا لبا تش ترخ ا ست ،او با
ا ستفاده از ت شبيه چرخ ش به ت شريح ياي مال ن مودن
دشمنانش می يردازد .زمانی برای او فرا رسيده است
تا انت قام خود را از آ نان بگ يرد و مردخ خود را
فدیه دهد.

 )7دعای یهودیان باقی مانده ( 7:33تا )12:34
4:69د )21سپس اشعيا نبی برای باقی ماندگان قدوخ
در اسارت صحبت میکند و از خداوند برای آنها طلي
رهائی از شرايط رقت بارشان مینمايد .نخست او به
ته
ت کرار رف تار گذ شته خدا با قوخ می يردازد؛ ي هو
تاکنون جز رح م و اح سان و رأ ف به آن ها ن شان
نداده بود .خداوند آنها را قوم خود ناميده بود.
ً میدان ست که آن ها چ کار
هر چ ند که خداو ند دقي قا
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خواه ند کرد ،و لی در اين جا خداو ند به ع نوان ک سی
که فکر میکند غيرممکن است که آنها او را فراموش
کن ند و به خدايان دي گر متم سک شوند ،معر فی شده
ا ست .ب نابراين او نجاتده نده آ نان شد .و همچ نين
ً در همه تنگیهایشان
در تمامی رنجهايشان و مخصوصا
در م صر سهيم گرد يد .فر شته ح ضور وی ( يا ه مان
م سيحا) که م سيح ا ست ای شان را ن جات دادا او در
مح ب و ح لم خود ای شان را فد یه داد و از م صر
بيرون آورد و در سفر بيابانی قوخ آنها را حفاظت
نمود .اما آنها محبت خدا را با شورش ياسخ دادند
و بدين ترتيي خداوند دشمن ایشان شدا
22:69د )29اما حتی يادآوری ایام قدیم و موتيی و
ن سل او ا ين سؤال را مو جي شد« :کجا ت آن که
اسرائيل را از دریای ترخ همراه با موسی و هارون
و شبانان ع بور داد؟» «کجا ست آن که روح قدوس خود
را در مو سی ن هاد سپس در يا را شکافت تا مو تی
داری
دا افتخد
دد تد
دور دهد
دوخ را از آن عبد
دد قد
بتواند
جاودانی برای ا تم خداو ند پ یدا ک ند؟ کجا ست
تهای که آن ها را از در يا ع بور داد ،راه را
ي هو
برايشددان چنددان همددوار سدداخت کدده اتييبان لغييزش
نخورند؟»
 )27:69مثل بهایمی که به وادی فرود میرونيد تدا
ا ستراحت و تغذ يه کن ند ،همچ نين خداو ند مردخ خود
را به د يار آرا مش رهن مون شد ،و در ا ين ع مل ا تم
مج یدی برای خود پ یدا ن مودا تو جه دا شته با شيد
ته خداو ند (آ يه
بهعن صر تثل يث در ا ين آ يات :ي هو
)4؛ فرشددته خداونددد (آيدده  )7روح قدددوس خداونددد
(آيات .)27 ،22 ،21
 21:69و  )26برشمردن رحمتهای گذشته خداوند ،نبی
را بر آن میدارد که نگاهش متوجه جلو و ا سارت در
با بل شود و بر آن ا ست که برای تبع يديان و ساطت
نمايد .به نظر میرسد که غیرت و جبروت و رحم های
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خداوند از باقی مانده قوخ دريغ شده باشد .اشعيا
به خدا عرض حال مید هد که او ه نوز هم پدر
آنهاست ،حتی اگر چه ابراهیم و اترائیل ،آنها را
نشناتندا
24:69د )27در آيه  24به نظر میرسد که قوخ بداقی
ده
دی کد
دير قهقرائد
داطر سد
ده خد
دد را بد
دده خداوند
ماند
ييمودها ند ،سرزنش میکن ند ،و لی حقي قت اين ست که
خداو ند تن ها ز مانی دل ان سان را سخت گردان يد که
آن ها نخ ست دل های خود را سخت گردانيد ند .احت ماالً
شايد خواستهاند بگويند « چرا اجازه دادی از راهت
ً آن چه را که م جاز
من حرف شويم؟» خداو ند غال با
ن موده ا ست ،ب يان کرده ا ست .در هر دو صورت،
تبع يديان از خداو ند میطلب ند در فيض خود به سوی
آن ها رج ع نما يد .ا سرائيل برای مدت کو تاهی بر
ز مين خود با صلح آرا مش زمين شان را در ت صرف خود
داشددته و اينددک مکييان قييدس ويددران شددده اسددت و
ا سرائيليان ،مرد مان خدا او ضاعی به تر از ساير
قوخهددايی کدده هرگددز بددا خداونددد ،عهددد ارتبدداط
نداشتهاند ،ندارند.
2:67د )1دعائی که از آيه  21:69شدرود شدد ،ايندک
ادا مه میيا بد و به اع تراف منت هی می شود .قوخ
باقيما نده به خداو ند الت ماس میکن ند تا آ تمانها
را من شق ( ياره) ن موده و چون آ تش بر د شمنانش
نازل شود .آن ها به و ساطت خدا از ييش و تج لی
منح صر به فردش به ع نوان تن ها خدای واق عی که
« برای منت ظران خویش» کار میک ند ،ا شاره نمود ند.
آنان يادآوری نمودند که خدا لطف خود را نسبت به
ک سانی که در عدالت سلو میکن ند ،ن شان مید هد،
و لی با ارت کاب مداوخ گ ناه ،متح مل خ شم خداو ند
شدند ،و اظ هار ح يرت میکن ند که آ يا برای قومی
چون آنان اميدی برای نجات هست.
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 6:67و  )4آنها به ناياکی خود اعتراف میکنندد و
تائ يد میکن ند که ه مه اع مال عاد له آ نان مان ند
ل ته م لوث میبا شدا تعج بی ني ست که آن ها چون برگ
يژمرده و مانند باد يراکنده شدهاند .در اسرائيل
موت روحانی حکمفرما شده است و کسی برای وساطت و
ته آ نان را به
م يانجیگری ي يدا نمی شود ،چون که ي هو
عواقي گناهانشان واگذاشته است.
 9:67و  )7با اين وجود خداوند هنوز هم پدر آنان
ا ست و ه نوز ام يدی ه ست که صانع با م صنوع خود
کاری کند .بنابراين هنوز هم از خداوند میخواهند
که خشم خود را فرو نشاند و گناهانشان را فراموش
کرده و ببخ شايد ،و ه نوز هم آن ها را قوم خود،
بنامد.
21:67د )21شرايط مخرب کشور و بخصوص اورشيلیم ،و
مع بد (خا نه م قدس) دالي لی قوی ه ستند مب نی بر
اين که چرا خداخ شم خود را بر آ نان ريخ ته و خودش
به خاطر قومش وارد عمل شود.

 ) 3پاتخ خداوند به دعای قوم خود (فصل )35
 )2:61در اين بخش نيز شداهد ياسدخ خداوندد بده
دعای ييشين قوخ میباشيم ( 21:69الی .)21:67
آ يه اول ا ين ف صل ا شاره به ق صور ا سرائيل در
طلب خداوند و بیاعتنائی آنان به دعوت اوست .اما
يولس رسول اين آيه را در رساله به روميدان 11:21
به د عوت از امت ها ن سبت داده ا ست« :آ نانی که
طا لي من نبود ند مرا يافت ند و به ک سانی که مرا
نطلبيدند ظاهر گرديدخ».
ً اشاره به اسرائيل اسدت.
1:61د )4اين آيات دقيقا
ً از قوم میخوا هد که ا مور ناپ سند را
خدا م ستمرا
که شامل بتير ستی و ي يروی از مرا سم مر تدان ا ست،
تر کنند .نظر به اينکه آنها به تشريفات مرموز
يرداختدده بودنددد خددود را مقييدستر از ديگددران
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میيندا شتند .چون که آن ها همچ نان به اها نت خدای
مت عال ادا مه میده ند ،خداو ند ن يز آن ها را به
خاطر بتيرستیها و گناهانشان جزا خواهد داد.
ته قول میدهدد خوشيه نيکدوی انگدور
 9:61د )21يهو
( باقی ما نده ايما ندار قوخ) برخ ف ان گور فا سد
دروه
دن گد
درد .ايد
دد بد
دين نخواهد
دوخ) از بد
ده قد
(بقيد
باقیمانده و حفاظت شده در زمين تاکن خواهند شد.
گ لهها در د شت شارون وا قع در غرب و در وادی
عاکور در شرق ،خواه ند چر يد و مورد ا ستفاده
مقد سين قرار خواه ند گر فت .ا ما در راب طه با
ار تداد و سيع ،دا ستان فرق میک ند .آن ها مع بد را
ددای
دی (خد
ِند
دال) و م
ددای اقبد
دد (خد
درده و گد
در کد
تد
سرنوشت) را ستايش میکنند .بنابراين خدا آنها را
جه شمشیر مقرر ساخته است .آنها به جای ياسخ به
درخوا ست خداو ند چيز هايی را برگزيد ند که از ن ظر
خداوند ناپسند بودند.
29:61د )26در اين آيات به بيان فرق بين سرنوشدت
ايما نداران و بیايما نان يرداخ ته شده ا ست :فرق
ا ست بين فراوا نی غذا و گر سنگی ،فراوا نی آب و
ت شنگی ،شادي و شرخ ،سرود و نو حه ،لع نت و بر كت.
در آن روز کجی های زمين راست می شوند ،آنگاه مردخ
وقتی که خود را برک میدهند و يا وقتی که سوگند
میخورند ،از ناخ خدای حق استفاده میکنند.
به ک می ديگر خدا به عنوان کسی که طرح های خود
را مح ق میک ند ،و ک سی که برا ساس آن چه که گف ته
است ،عمل خواهد نمود ،شناخته میشود.
 )24:61آيات يايدانی فصدل  61بده تشدريح شدرايط
مل کوت هزاره میيرداز ند .آ تمان و ز مین جد ید
اشاره به ملکوت مسيح برروی زمين است .در مکاشفه
فصل  12اين نمادها اشاره به وضعيت نهدائی اسدت.
ِ صحيفه ا شعيا ه نوز گ ناه و
در آ تمان و ز مین جد ید
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ِ مکاشفه
مرگ حاکم است ،ولی در آسمان و زمينِ جديد
فصل  ،12ديگر گناه و مرگ وجود ندارد…
29:61د )19وقتی ملکوت هزاره مستقر شود ،خداوند
در اور شلیم و قوم ا سرائيل ،و جد خوا هد ن مود.
دیگر آواز گریه و ناله شنیده نخواهد شدا کودکان
شيرخواره ديگر نخواهند مرد .شخصی که در سن یکصد
تالگی میم يرد ،ه نوز در ه مان حا لت مع صوخ کودکی
ا ست ،و لی شخص صد سالهای که گ ناه میک ند از قوخ
بريده خواهد شد .انسان به خاطر بهرهوری از حاصل
زح مات خود خوا هد زي ست ،چون که شخص ايما ندار در
طول دوره هزاره خوا هد زي ست .هي زحم تی بیث مر
نخوا هد بود و جوا نان به خاطر ج نگ و ساير ب يا
نخواه ند مرد .وا لدين و ب چهها با هم از بر کات
خداوند ،برخوردار خواهند شد.
 17:61و  )11ديگددر تددأخيری در اسددتجابت دعددا،
نخوا هد بود .حيوا نات وح شی ،اه لی خواه ند شد و
مار سمی از خاک تغذيه خواهد کرد .ديگر خطری کوه
مقدس صهيون را تهديد نخواهد کرد.

 )3مؤخره :آرامشی چون رود (فصل )33
 2:66و  )1کلمات آغازين آخرين فصل صحيفه اشدعيا
خ طاب به مردخ ا سرائيل که تو به نکردها ند ،نو شته
شده ا ست .در آن شرايط هم آن ها میتوان ند با
ساختن مع بد برای خداو ند ،او را خو شنود کن ند.
گذ شته از آن خدا خال و ما لک کائ نات ا ست و
آ تمانها کر تی او و ز مین پای ا نداز او ست .او
مشتاق است مکان خود را در دل شخص فروتن و شکسته
دتقر
دد ،مسد
يرزان باشد
يالم او لي
ده از کي
دی کد
دل و کسد
نمايد.
 9:66و  )7کسانی که توبه نمیکنند به صرف اجدرای
مراسم مذهبی خدا را خوشنود نمیکنند ،بلکه با او
د شمنی میورز ند .وق تی آن ها تو به ن کرده با شند،
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قربانی های شان و هداياي شان م کروه خداو ند ا ست.
آن ها مختار ند راه های منافقا نه خود را انت خاب
کنند ،ولی نمیتوانند عواقي اعمال خود را انتخاب
کن ند ،چون که خدا عوا قي اع مال آن ها را انت خاب
خوا هد ن مود .ک سی که د عوت خدا را به تو به رد
میکند و کسی که به راهی میرود که مورد نفرت خدا
است ،خشم خدا را خواهد چشيد.
 1:66و  )6يهوديان ايماندار و خداترس که از کالم
خداو ند میلرز ند تو سط برادران خود آزار خواه ند
شد .آزارکنندگان شرير فکر خواهند کرد که خودشان
در خدمت خدا هستند ،آنچنان که با زهد فروشی خود
ن شان میده ند و برادران خود را ا ستهزا کرده و
میگويند «خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را
ببی نیم» ا ما خداو ند د شمنان ايما نداران را خ جل
خواهند نمود.
ته
کار داوري از هیکل آغاز خواهد شد ،صدای يهو
از هي کل ن شان خوا هد داد که ز مان مکا فات فرا
رسيده است.
4:66د )7در آيه هفتم اسرائيل قبل از درد زايمان
( عذاب بزرگ) اوالد نری نهای (م سيح) خوا هد زائ يد.
در آ يه ه شتم ب عد از درد زاي مان ي سرانی خوا هد
زائيد .اولين زايش نزديک به دو هزار سال ييش در
ب يتلحم وا قع شد .زا يش دوخ تو لد دو باره رو حانی
اسرائيل است که بعداز عذاب بزرگ واقع خواهد شد.
يک از ا ين زايش ها خدا را در ا جرای کا مل
هي
نياتش باز نمیدارد.
21:66د )24روز احياء اسرائيل زمانی خواهدد بدود
برای شادی عظيم در اورشلیم … و همه آنيانی کيه
او را دوت میدارند و کسانی که با او در خوشی و
شادی آن لحظه اشک شوق میريزند .اسرائيل غنی شده
از جالل ام ها ،کام يابی ،فراوا نی ،دلگر می و
تازگی خود را با ت ماخ ک سانی که او را همرا هی
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کرد ند ،تق سيم خوا هد ن مود .سپس بر هم گان آ شکار
ته خود را متعهد به رفاه اسرائيل
خواهد شد که يهو
خودش و مجازات دشمنان اسرائيل نموده است.
رجعت دوخ خداوند به مفهوخ رهائی از غضب آتشين
خداو ند ن سبت به ه مه بتير ستان و عا صيان خوا هد
بود .خداو ند آ نان را مین گرد که به موع ظههای
واعظان گوش می سپارند تا خود را به اصط ح از نظر
ت شريفاتی تطه ير کن ند تا به من فورترين نود
بتيرستی مشغول شوند.
29:66د )12خداوند اعمال و خیاالت آنهدا را آگداه
است و وقتی که آنها را داوری مینمايد ،آنها جالل
او را خواهنييد دیييدا خداونددد بدده آنهددا آیتييی
ماوراءالطبيعی ن شان خوا هد داد که ما در حال
حا ضر قادر به تعر يف آن ني ستيم .ک سانی که از
م جازات م عاف می شوند با مژده قدرت و آوازه خدا
بدده مکانهددای دور میرونددد کدده خبددری از خدددا
ن شنیدهاندا سپس امت ها و سايل ح مل و ن قل خود را
مج هز خواه ند ن مود تا ت سهي ت الزخ برای بازگ شت
اسرائيليان آواره به عنوان هديهای برای خداوند،
به سرزمين شان بازگردان ند .خدا دو باره مرا سم
کها نت و ن ظم الوی را برای خدمت در مع بد هزاره،
تشکيل خواهد داد.
 11:66و  )19موقعيت اسرائيل با خدا چدون آسدمان
جد يد و ز مین جد ید ،يا يدار خوا هد بود .زايرا نی
از ت مامی امت ها در ز مان م قرر به ج هت ع بادت به
اورشليم خواهند آمد.
 )17:66وقتی آنان به سدوی وادی حيندوخ میروندد،
ال شهای عا صیان را خواه ند د يد که در آ تش همي شگی
زبالهدانی شهر ،میسوزند.
قا بل تو جه ا ست که خداو ند ما آ خرين آ يه در
صحيفه ا شعيا را به ع نوان اخ طاری به ک سانی كه
گناه میکنند و موجي لغزش کودکان مسيح می شود ،با
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سخنان موقرا نه،

به

کار

برده ا ست « :کرم

ایشان نمیرد و آتش خاموش نپذیرد» (آيدات ،76 ،77
.)79
ب شارت ني کو اين ست که ان سان میتوا ند از ا ين
آ تش ج هنم با اي مان به نجاتده نده و خادخ خداو ند
تت هايش او
که اشعيا ييروزمندانه در بسياری از نبو
را معرفی نموده است ،رهائی يابد.
برای ب سياری از خوان ندگان ما که م سيح را به
ع نوان نجاتده نده خود يذيرفتها ند ،صحيفه ا شعيا
تتی و اد بی در م يان کتاب های زي بای
يک ک تاب ن بو
عهد عتي و يک کتاب بزرگ محسوب میشود.
و لی ا گر د يدگاه آن ها ن سبت به ا ين ک تاب در
همين حد باشد ،شرخآور است .منظور اينست که اين
کتاب را در زندگی روزانه خود ،عمل نمائيم و خدا
را خوشنود سازيم.
ب نابراين ا ين تف سير را با ا ندرز وی .ای.
وا ين ا ستاد م تدين انگلي سی ک تاب م قدس ،به يا يان
میبريم:
ر فتن به راه های خود مان ،پرداختن به نق شههای
خودمان و برگشتن از آنچه که موجب خوشنودی خدا
می شود ،به جای در انتظار او بودن ،به صدای او
گوش تپردن و شادی در ا جرای اراده او ،مو جب
حما ق  ،بی هودگی و گ ناه در ز ندگی ما می شودا
يام
يرداریم او تمي
يام بي
يدا گي
يا خي
يا بي
يه مي
چنانچي
و عدههای مک توب در کالم خود را ان جام مید هد ،و
خواهييد دادا او بييا افييزودن یييک «آمييین» بييه
معت مدان شادمان خود به ج ه ت ضمین و عدههایش
پاتخ میدهدا آرامش یک دل مطیع و روح متوکل به
او دراینس ي کييه از فييروغ تييیمای او و آرامييش
مشارک مقدس با او برخوردار میشودا

