ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰﻗﯿﺎل اوﻟﯿﻦ ﻧﺒ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران دوری
از وﻃﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﯾﺮاﻧ و ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ،در
ﺑﺎﺑﻞ در ﺗﺒﻌﯿﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .ﭘﯿﺎم او ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻫﺪف اوﻟ ﺣﺰﻗﯿﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن وﯾﺮان ﺷﺪن اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه واﻗ ﻣ ﺷﺪ ،آﻣﺎده ﺳﺎزد .زﯾﺮا اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪس
ﺑﻮدن آن ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻘﻮط و وﯾﺮاﻧ ﻣﺼﺌﻮن اﺳﺖ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻋﻠﺖ وﯾﺮاﻧ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪن زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﮔﻨﺎﻫﺎنِ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی او
ﭼﻨﺪان ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯿﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل  ۵۸۶ق.م ،.ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر اورﺷﻠﯿﻢ را
وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻨﺪ ،ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.
ﺣﺰﻗﯿﺎل در ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب از ﻃﺮﯾﻖ رؤﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ،در ﻣﻮرد ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪن دوﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﺴﻞ داود ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد ،در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه روزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دﻋﻮت ﺧﺪا از ﺣﺰﻗﯿﺎل :ﻓﺼﻞ ۳ ‐ ۱
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲۴ ‐ ۴
ﭘﯿﺸﻮﯾ در ﻣﻮرد اﻗﻮام دﯾﺮ :ﻓﺼﻞ ۳۲ ‐ ۲۵
ﻧﺠﺎت ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۳۹ ‐ ۳۳
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ :ﻓﺼﻞ ۴۸ ‐ ۴۰

۲ / ۱۰۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

رؤﯾﺎی اول ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ
) ۱ :۱ـ (۲۷ :۷

رؤﯾﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎل
۱‐۲

در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم و ﺳﺎل ﺳ ام ،ﮐﻪ ﭘﻨ ﺳﺎل از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه

ﻣﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﮐﺎﻫﻦ )ﭘﺴﺮ ﺑﻮزی( ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدی در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی
ﺧﺎﺑﻮر در ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدم .در ﻫﻤﺎن روز ﻧﺎﮔﻬﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺧﺪا رؤﯾﺎﻫﺎﺋ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد۳ .در آﻧﺠﺎ ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر ،واﻗ در ﺑﺎﺑﻞ ،وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
زد ،ﻧﯿﺮوی او را در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم۴ .ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧ از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣ آﻣﺪ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن اﺑﺮ ﺑﺰرﮔ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد و ﻫﺎﻟﻪ ای از ﻧﻮر ﺑﻪ دور آن
ﺑﻮد .در ﺑﯿﻦ آن ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﺠ ،روﺷﻦ و ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻮد۵ .در وﺳﻂ اﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
۶

را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ دارای ﭼﻬﺎر روی و ﭼﻬﺎر ﺑﺎل
ﺑﻮد۷ .ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن راﺳﺖ و ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾ ﺷﺌ ﺑﺮﻧﺠ
ﺻﯿﻘﻠ و ﺑﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ۸ .در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﻬﺎﺋ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن۹ .ﻧﻮک
ﺑﺎﻟﻬﺎی آن ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﭘﺮواز ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﭼﻬﺎر روی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ :در ﭘﯿﺸﺮو ،ﺷﻞ اﻧﺴﺎن ،در ﻃﺮف راﺳﺖ،
روی ﺷﯿﺮ ،در ﻃﺮف ﭼﭗ روی ﮔﺎو و در ﻋﻘﺐ ،روی ﻋﻘﺎب۱۱ .ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﺟﻔﺖ ﺑﺎل
داﺷﺖ .ﯾ ﺟﻔﺖ آن ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻧﻮک آن ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺎل ﺟﺎﻧﻮر ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ.
ﺟﻔﺖ دﯾﺮ ﺑﺪن ﺷﺎن را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ دل
ﺷﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ۱۳ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻗﻮغ آﺗﺶ ﯾﺎ ﻣﺸﻌﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﻧﻮر آن ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﻮد و
ﺑﺮق ﻣ زد۱۴ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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۱۵در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﭘﻬﻠﻮی
ﻫﺮ ﯾ از آن ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﺪم۱۶ .ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺴﺎن و ﻣﺜﻞ زﺑﺮﺟﺪ ،ﺑﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ
ﻫﺮ ﭼﺮخ ﯾ ﭼﺮخ دﯾﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ۱۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ دور ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺑﻮد.

۱۸

ﺣﻠﻘﮥ دور آن ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻬﯿﺐ و ﭘﺮ از

۱۹‐۲۱

وﻗﺘ آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه آن ﻫﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻢ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻮن روح آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در
ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روح ﻣ رﻓﺖ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۲

ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻫﺮ ﯾ از آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻞ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮر

ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ.

۲۳

زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ دو ﺑﺎل ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﻃﻮری ﭘﻬﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی

ﺟﺎﻧﻮر ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﻣ رﺳﯿﺪ و دوﺑﺎل دﯾﺮ ﺑﺪن آن ﻫﺎ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

۲۴

وﻗﺘ ﭘﺮواز ﻣﮐﺮدﻧﺪ،

ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻏﺮش اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ و آواز ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﻏﺮﯾﻮ ﯾ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺻﺪا
ﻣ دادﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آوردﻧﺪ۲۵ ،ﺻﺪاﺋ از
ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﻮش ﻣ رﺳﯿﺪ.
۲۶

ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ رﻧ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ .ﺑﺮ

ﺳﺮ آن ﺗﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ۲۷ .از ﮐﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰ
آﺗﺸﯿﻦ و ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ،از ﮐﻤﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ﻣ ﺗﺎﺑﯿﺪ و اﻃﺮاف او ﺑﺎ ﻧﻮر
درﺧﺸﻨﺪه ای ﻣﻨﻮر ﺑﻮد۲۸ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی رﻧﯿﻦ ﮐﻪ در ﯾ روز ﺑﺎراﻧ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣ آﯾﺪ ،درﺧﺸﺎن و ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻧﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﺎن داد.
وﻗﺘ آن ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪم رو ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم .آﻧﺎه آواز ﮐﺴ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﻣ زد.
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دﻋﻮت ﺧﺪا از ﺣﺰﻗﯿﺎل

۲

۱

او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﭙﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ«.

۲

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣ زد ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻣﺮا از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
۳

ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ و اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﻧﺪ۴ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺎخ و ﻟﺠﻮج ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﺮا
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧ۵ .اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﭼﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ،
۶

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﺒ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ،
۷

از آن ﻫﺎ ﻧﺘﺮس .ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺎر و ﻧﯿﺶ ﮔﮋدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮف ﮐﻨ !ﭼﻪ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺮد و
ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۸وﻟ ﺗﻮ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ
ﻧﺒﺎش! دﻫﺎﻧﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ،ﺑﺨﻮر۹ «.آﻧﺎه دﺳﺘ را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺴﻮی ﻣﻦ دراز ﺷﺪ و در آن ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻮد.

۱۰

ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﯾﺪم ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ و روی

آن ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ از ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﮐﺮد.

۳

۱او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺨﻮر و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺮو۲ «.ﭘﺲ دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و او ﻃﻮﻣﺎر را داد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم۳ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن
ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺨﻮر و ﺑﺎ آن ﺷﻤﺖ را ﭘﺮ ﮐﻦ «.ﻣﻦ آن را ﺧﻮردم و ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
۴ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮو و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ۵ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﻧﺰد ﻣﺮدﻣ ﻧﻤ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﺸﻞ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۶ .اﮔﺮ ﺗﺮا ﻧﺰد ﻣﺮدﻣ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻟﺴﺎن
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ﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ۷ ،اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم
ﻟﺠﻮج و ﺳﻨﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ۸ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺳﻨﺪل ﻣ ﺳﺎزم ۹و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻨ ﻣﺤﻢ و ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻤﺎس ﺳﺨﺖ ﻣﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ ﻧﺘﺮﺳ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ و ﻫﻤﻪ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ۱۱و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮو و ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎن«.

ﺣﺰﻗﯿﺎل در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر
۱۲ﺑﻌﺪ روح ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻠﻮﺗ او!«

۱۳

اﯾﻦ ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺐ ،ﺻﺪای ﺑﻬﻢ

ﺧﻮردن ﺑﺎﻟﻬﺎی آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﭼﺮﺧﻬﺎی ﭘﻬﻠﻮی آن ﻫﺎ ﺑﻮد۱۴ .ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم و وﻗﺘ ﮐﻪ روح ،ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه
وﺟﻮدم را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ۱۵ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر در ﺗﻞ اﺑﯿﺐ ،ﭘﯿﺶ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻢ و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز در ﺳﻮدا و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎل را دﯾﺪه ﺑﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺰﻗﯿﺎل (۹ ‐ ۱ :۳۳

۱۶ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۱۷ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷ و ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣ ﺷﻨﻮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧ۱۸ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮی اﺧﻄﺎر ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺗﻮ اﺧﻄﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺎﻧ و ﻧﻮﺋ ﮐﻪ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻣ ﻣﯿﺮد .اﻣﺎ،
ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮن او را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ۱۹ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎری
ﻫﻮﺷﺪار ﺑﺪﻫ و او ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﺪ و از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻧﺸﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ او ﻏﺮق در ﮔﻨﺎه
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ﻣ ﻣﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﻮد۲۰ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ و راﺳﺘﺎر
از راه راﺳﺖ اﻧﺤﺮاف ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﻦ او را در وﺿ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﻗﺮار
ﻣ دﻫﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻨ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﮔﺮدد .ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ او
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن او را از ﺗﻮ ﻣﮔﯿﺮم.

۲۱

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﻫﻮﺷﺪار ﺑﺪﻫ ﮐﻪ از

راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و او ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺧﻄﺎر ﺗﺮا ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮد را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫ«.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﺣﺰﻗﯿﺎل از ﺳﺨﻦ زدن
۲۲

در آﻧﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و

ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﺮو و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ۲۳ «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ دﺷﺖ رﻓﺘﻢ و
ﺷﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم ،در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم۲۴ .روح ﺧﺪا داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ات ﻣﺤﺒﻮس ﮐﻦ۲۵ .ﺗﺮا ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮوی و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﯾﺠﺎ ﺑﺎﺷ۲۶ .ﻣﻦ زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﻣ ﭼﺴﭙﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﮔﻨ ﺷﻮی و ﻧﺘﻮاﻧ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨ.

۲۷

اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،زﺑﺎﻧﺖ را دوﺑﺎره

ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻮش
ﺷﻨﻮا دارد ﻣ ﺷﻨﻮد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﺘﻤﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤ ﺷﻨﻮد«.

ﺷﺮح ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اورﺷﻠﯿﻢ

۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺧﺸﺘ را ﺑﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد ﺑﺬار .ﺑﺮوی آن

ﻧﻘﺸﮥ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺶ ۲دور ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺮ ،دﯾﻮار ،ﺑﺮج ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ و اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ را ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻦ۳ .ﺑﻌﺪ ﯾ ﺗﺎﺑﮥ آﻫﻨ را ﺑﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﺑﺪه و روﯾﺖ
ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺖ و ﺗﻮ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﮐﻨ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﻄﺎری ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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۴‐۵ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮد دراز ﺑﺶ .ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮔﺬارم و ﺗﻮ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺻﺪ و ﻧﻮد روز در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻗﺮار ﺑﯿﺮ .ﯾﻌﻨ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﺰای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾ روز ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧ و درد ﻣ ﺷﻮی۶ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﭼﻬﻞ روز دﯾﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮد دراز ﺑﺶ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺠﺎزات
۷

آن ﻫﺎ ،ﯾ روز درد و رﻧ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮ .ﺑﻌﺪ آﺳﺘﯿﻨﺖ را ﺑﺮ ﺑﺰن و رو ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ ﮐﺮده
۸

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ .ﻣﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺗﺮا ﻣ ﺑﻨﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺤﺎﺻﺮه از ﯾ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﺮ ﺑﻐﻠﻄ.
۹

در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد روزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭙﺖ ﻣ ﺧﻮاﺑ ،ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ،

ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻧﺨﻮد و ارزن را ﺑﯿﺮ و در ﯾ ﻇﺮف ﺑﻬﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺬای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰

ﺟﯿﺮۀ ﻏﺬاﯾﺖ روزاﻧﻪ ﯾ ﭘﺎو اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺻﺮف ﺷﻮد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ و آب را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﻮﺷ.

۱۲

۱۱

ﻣﻘﺪار آﺑ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ

از ﭘﺎروی ﺧﺸ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﺎر ﺑﯿﺮی و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺟﺮا ﮐﻨ۱۳ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم ﻧﺎن ﻣﺮوه و ﻧﺠﺲ
ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۱۴ «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﻦ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه ام .از ﺟﻮاﻧ ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻣﺮده و ﯾﺎ از ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺨﻮرده ام و ﺧﻮراک ﺣﺮام را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰده ام۱۵ «.آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﻦ
اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ،ﺑﺠﺎی ﭘﺎروی اﻧﺴﺎﻧ از ﺳﺮﮔﯿﻦ ﮔﺎو ﮐﺎر ﺑﯿﺮی«.
۱۶ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎن را از ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻄ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻧﺎن و آب را ﺑﺼﻮرت ﺟﯿﺮه و ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز و ﺑﺪﻗﺖ آن را اﻧﺪازه ﮐﺮده ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
۱۷ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ ﻧﺎن و آب ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﻧﺮﻧﺪ و در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺿﺎﯾ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
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ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻣ ﺗﺮاﺷﺪ

۵

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﯾ ﺗﯿ ﺗﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿ دﻻﮐ ﺗﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﯿﺮ و ﺑﺎ آن ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺸﺖ را ﺑﺘﺮاش .ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻫﺎ را در ﯾ ﺗﺮازو ﺑﺬار و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺼﻪ
۲

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ .ﯾ ﺣﺼﮥ آن را ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ،در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان .ﺣﺼﮥ
دﯾﺮ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧُﺮد ﮐﻦ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺎش و ﺣﺼﮥ ﺳﻮﻣ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﻗﺮار
ﺑﺪه ﺗﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۳ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﻮ را ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻫﺪار و در ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣﺨﻔ ﺳﺎز۴ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﻮی دﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﯿﺮ و در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان
و از آن آﺗﺸ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ را
ﺑﺪور آن ﻗﺮار دادم۶ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ از اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﺗﺮ
از اﻗﻮام دور و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ .اواﻣﺮ ﻣﺮا رد ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﯾﺪ.
۷ﭼﻮن ﺷﻤﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از اﻗﻮام دﯾﺮ ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ از رﺳﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﺪ۸ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل،
۹

دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺎن ﺟﺰای ﺳﻨﯿﻦ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮش در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و
در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۰ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪان واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را
ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم۱۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿ ﺗﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻣﺮا آﻟﻮده ﮐﺮدﯾﺪ ،رﺷﺘﮥ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون رﺣﻢ ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻢ۱۲ .ﯾ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ از ﻗﺤﻄ
و ﻣﺮض ﻣ ﻣﯿﺮﯾﺪ ،ﯾ ﺳﻮم ﺗﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾ ﺳﻮم دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ.
۱۳ﺑﻌﺪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺸﻢ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ آن را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم۱۴ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را
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وﯾﺮان و ﺧﻮدﺗﺎن را رﺳﻮا ﻣﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺬرد ،ﻋﺒﺮت ﺑﯿﺮد۱۵ .ﺷﻤﺎ را
ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻋﺒﺮت اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻣﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺎﻻی ﻗﻮﻣ ﻗﻬﺮ
ﺷﻮم ،آن ﻫﺎ را ﺑﺸﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و اﯾﻦ را از زﺑﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ.
۱۶

ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻠ ﻗﺤﻄ و ﻧﺎﺑﻮدی را در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ رﻫﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻗﺤﻄ ﺑﻘﺪری ﺷﺪﯾﺪ

ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﻠﺖ ﻏﺬا و ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﯾﺪ.

۱۷

ﻗﺤﻄ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه را ﻋﻠﯿﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺮض و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎن
ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ را ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ

۶

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،رو ﺑﻄﺮف ﮐﻮه ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻦ

و ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎن ۳و ﺑﻮ :ای ﮐﻮه ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،وادﯾﻬﺎ و دره ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ۴ .‐۵ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺗﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم ،ﺑﺘﻬﺎی
ﺗﺎن را ﺷﺴﺘﻪ و اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را در ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺎن ﻣ اﻧﺪازم و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
۶

آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﻢ .در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺗﺎن وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ۷ .اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۸اﻣﺎ ﻋﺪه ای را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ .آن ﻫﺎ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ۹و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﻣ آورﻧﺪ و ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﻬﺎی ﺑ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن و
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ را ﺗﺮﺟﯿ دادﻧﺪ و از ﻣﻦ دور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده ام .آﻧﺎه ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺘ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ۱۰و ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎی ﻣﻦ ﺟﺪی ﺑﻮده و ﺑ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن
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ﻧﯿﺎورده ام«.
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺳﺮ روﯾﺖ ﺑﺰن و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻦ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۲

ﮐﺴﺎﻧ

ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دور زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ در اﺛﺮ ﻣﺮض ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و آن ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ از ﻗﺤﻄ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣ آورم۱۳ .وﻗﺘ اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ دور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ،زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۴

دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻫﺎ دراز ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ رِﺑﻠﻪ

وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۷

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
۳دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﻣ رﯾﺰم۴ .دﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺎه ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﻧﺮم و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ
ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻏﻠﻂ رﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺟﺰا
ﻣ دﻫﻢ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻼﻫﺎی ﭘ در ﭘ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ۶ .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺴﺮاغ ﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد۷ .ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﺟﻞ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن آﺷﻔﺘ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و روزﻫﺎی
ﺧﻮﺷ و ﻫﻠﻬﻠﻪ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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۸ﺑﺰودی ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﻣ رﯾﺰم و ﻗﻬﺮ ﻣﻦ داﻣﻨﯿﺮ ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ را ﻃﺒﻖ
روش و ﮐﺮدار ﺗﺎن داوری ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۹ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﻧﺮم و رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺘ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات
ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۰روز ﻧﯿﺴﺘ و ﻓﻨﺎی ﺗﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﺮ
ﻣﻮج ﻣ زﻧﺪ۱۱ .ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺷﺮارت را ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﻓﺮاواﻧ ،ﻧﻪ ﺛﺮوت و ﻧﻪ ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼل ﺷﺎن.
۱۲آن زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪه و آن روز ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن روز ،دﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ارزﺷ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .ﻫﯿ
ﺗﺎﺟﺮی آﻧﻘﺪر زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ﻣﻦ داﻣﻨﯿﺮ ﻫﻤ ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.
۱۴ﺳﺮود ﺟﻨ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻧﻤ رود،
زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۵ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮض و ﻗﺤﻄ در داﺧﻞ آن .اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ در اﺛﺮ ﻣﺮض و ﻗﺤﻄ ﻣ ﻣﯿﺮد.
۱۶ﺣﺘ ﮐﺴ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد و ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ از دره ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ۱۷ .دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ و
زاﻧﻮان ﻟﺮزان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .ﻫﻤ وﺣﺸﺘﺰده ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ .ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺗﺮاﺷﯿﺪه و
ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۹ .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎی ﻧﺠﺲ دور ﻣ رﯾﺰﻧﺪ .در روز
ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
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آرزو ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺷﻢ ﺷﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻃﻤ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت آن ﻫﺎ
را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ۲۰ .ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮاﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﻮر و
ﮐﺜﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزم.
۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت ﺷﺎن را ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻧﺠﺲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ۲۲ .ﺣﺘ وﻗﺘ ﺑﺪﮐﺎران در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا آﻟﻮده و ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧ ﻧﻤ ﺷﻮم.
۲۳

ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﭘﺮ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺟﻨﺎﯾﺖ

اﺳﺖ و در ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ.

۲۴

ﺷﺮﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮام را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن

را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﺮور ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس آن ﻫﺎ آﻟﻮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۵ .وﻗﺘ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ آراﻣﺶ ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ۲۶ .ﺑﻼﻫﺎ و
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪ ﭘ در ﭘ ﻣ رﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء رو ﻣ آورﻧﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﺷﺎن ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻨﻨﺪ،
وﻟ ﮐﻤ ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻫﻢ از دادن ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﻮره ﻋﺎﺟﺰ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
۲۷ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﮐﺮدار ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﻃﻮرﯾﻪ ﺳﺰاوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺰا
ﻣ دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

رؤﯾﺎی دوم ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ
)(۲۲ :۱۰ ‐ ۱ :۸

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ در اورﺷﻠﯿﻢ

۸

۱در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺪه ای از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ۲ .ﻧﺎه ﮐﺮدم و ﺷﺒﺤ ﺑﻪ ﺷﻞ
اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪن او از ﮐﻤﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﻮد و از ﮐﻤﺮ ﺑﺎﻻ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﺌ ﺑﺮاقِ ﻓﻠﺰی ﻣ درﺧﺸﯿﺪ۳ .ﺑﻌﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ دﺳﺖ دراز ﺷﺪ و از
ﻣﻮی ﺳﺮم ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺎه روح ﺧﺪا در رؤﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
دﻫﻦ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺻﺤﻦ داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورد و در ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮارم داد .در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮرﯾﻪ در دﺷﺖ دﯾﺪه
ﺑﻮدم ،ﺗﺠﻠ داﺷﺖ.
۵ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻧﺎه ﮐﻦ «.ﻣﻦ ﺑﻪ
آن ﻃﺮف ﻧﺎه ﮐﺮدم و آن ﺑﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ در دﻫﻦ
۶

دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮار دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﻔﺮت اﻧﯿﺰ
دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪﺳﻢ دور ﺷﻮم .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨ«.
۷ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ ﺳﻮراﺧ را در دﯾﻮار دﯾﺪم۸ .ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،دﯾﻮار را ﺑِﻦ «.وﻗﺘ دﯾﻮار را ﮐﻨﺪم ،دروازه ای ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
۹

ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ داﺧﻞ ﺷﻮ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ«.

۱۰

ﭘﺲ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪم و دﯾﺪم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﻧﺠﺲ و زﺷﺖ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ۱۱ .ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﺎزَﻧﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن( در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﯾ ﻣﻨﻘﻞ آﺗﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن دود ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣﺜﻞ
اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺖ۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،آﯾﺎ ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن اﻃﺎق ﺗﺎرﯾ ﭘﺮ از ﺑﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ؛ او ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ۱۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺑﻌﺪاً ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪﺗﺮی
از اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣ ﺑﯿﻨ«.
۱۴ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورد .در آﻧﺠﺎ زﻧﻬﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ
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ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮگ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺗﻤﻮز ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن
ﺧﺎﮐ ،ﺑﺒﯿﻦ! اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨ«.
۱۶

از آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورد .در دﻫﻦ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﺎن ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺒﺪ و روی ﺷﺎن ﺑﺴﻮی
ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻓﺘﺎب را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای
اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣ ﺑﯿﻨ؟ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ
ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ
ﻣﻦ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑ ﺷﺮﻣ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۸

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ

ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﻧﺮم .ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﻢ و
ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺮای ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد و زاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤ ﺷﻨﻮم«.

ﻣﺠﺎزات اورﺷﻠﯿﻢ

۹

۱آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را اﺣﻀﺎر ﮐﻦ و ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺳﻼح ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد۲ «.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺶ ﻣﺮد از راه دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺳﻼح ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ ﮐﻪ
ﻗﻠﻢ و دوات ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
۳ﺳﭙﺲ ﺟﻼل ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺪار ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻦ و ﻗﻠﻢ و دوات در دﺳﺖ
داﺷﺖ۴ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮو و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺘ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﯾ ﻧﺸﺎﻧ ﺑﺬار۵ «.ﺳﭙﺲ ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺸﯿﺪ و اﺣﺪی را زﻧﺪه ﻧﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴ رﺣﻢ ﻧﻨﯿﺪ۶ .ﻣﺮدان ﭘﯿﺮ و
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ﺟﻮان ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن را ﺑﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ
دارﻧﺪ ،ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اول از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ از ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪاﻧ ﮐﻪ در
ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۷ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺣﻮﯾﻠ آن را ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ
۸

رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را در ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم ،رو
ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم و ﺑﺎ زاری ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آﻧﻘﺪر ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ
۹

ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻼک ﮐﻨ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ
و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺮک
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ«.

۱۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤ ﻧﺮم و ﺑﺮ

آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ«.
۱۱آﻧﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﻗﻠﻢ و دوات ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺠﺎ آورده ﺷﺪ«.

ﺗﺮک ﺟﻼل ﺧﺪا از ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۱۰

۱ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺪار ،ﯾﻌﻨ آن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه،

ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ رﻧ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ
ﺑﺘﻦ داﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺮو و ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯾﺖ را از زﻏﺎل
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ و آن را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺎش «.ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ او رﻓﺖ۳ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﻪ
داﺧﻞ ﭼﺮخ رﻓﺖ ،ﻓﺮﺷﺘﺎن در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﺮی ﺻﺤﻦ
داﺧﻠ را ﭘﺮ ﮐﺮد۴ .آﻧﺎه ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه از اﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ و ﻧﻮر درﺧﺸﻨﺪۀ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﻦ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
۵ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮﺷﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣ ﺷﺪ.
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۶وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺮود و از
آﺗﺶ ﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﺸﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،او رﻓﺖ و ﭘﻬﻠﻮی ﯾ از ﭼﺮﺧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد.
۷آﻧﺎه ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و از آﺗﺸ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻮد ﯾ ﻣﺸﺖ
زﻏﺎل را ﺑﺮداﺷﺖ در دﺳﺘﻬﺎی آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧ ﺑﺘﻦ داﺷﺖ ،ﮔﺬاﺷﺖ .او آﺗﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
۸ﻓﺮﺷﺘﺎن زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد دﺳﺘ ﺑﻪ ﺷﻞ دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ۹ .‐۱۰ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ را ﻫﻢ
دﯾﺪم ،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﯾ ﭼﺮخ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻤﺸﻞ و ﻣﺜﻞ
زﺑﺮﺟﺪ ﻣ درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﺮخ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﺮخ دﯾﺮی داﺷﺖ.

۱۱

اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻬﺎ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ دور ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻤﺘ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮی
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ،ﭼﺮﺧﻬﺎی دﯾﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ دور ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎ و دورادورش ﭘﺮ از ﭼﺸﻢ ﺑﻮد.

۱۲

ﻫﺮ ﯾ از

۱۳

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻬﺎ »ﭼﺮخ

ﭼﺮﺧﻨﺪه« ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ.
۱۴ﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎر رو داﺷﺖ .روی اوﻟ ﻣﺜﻞ روی ﮔﺎو ،از دوﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ روی اﻧﺴﺎن ،از
ﺳﻮﻣ ﺷﺒﯿﻪ روی ﺷﯿﺮ و از ﭼﻬﺎرﻣ ﻫﻤﭽﻮن روی ﻋﻘﺎب ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم.

۱۵

ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ

۱۶

وﻗﺘ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﭘﺮواز
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۷ .ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا روح آن ﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد.
۱۸آﻧﺎه ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
۱۹ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎ در
ﮐﻨﺎر ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در دﻫﻦ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۲۰ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اﯾﻨﻬﺎ

۱۷ / ۱۰۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه
ﺑﻮدم۲۱ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻬﺎر رو و ﭼﻬﺎر ﺑﺎل داﺷﺖ و در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺷﺎن دﺳﺘ ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد۲۲ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﺋ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه
ﺑﻮدم .ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد.

ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ اورﺷﻠﯿﻢ

۱۱

۱

ﺑﻌﺪ روح ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورد .در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺴﺖ و

ﭘﻨ ﻣﺮد ﺑﺸﻤﻮل دو ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨ ﯾﺎزَﻧﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﺰور( و ﻓﻠﺘﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ(
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی
۳

ﻓﺎﺳﺪ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺳﭙﺮ آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺎ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ۴ «.ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺧﻄﺎر ﺑﺪه و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮت
ﮐﻦ«.
۵آﻧﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ و از اﻓﺎر ﺿﻤﯿﺮ ﺗﺎن آﮔﺎﻫﻢ۶ .ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را ﮐﺸﺘﯿﺪ .ﺟﺎده ﻫﺎ از اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۷ .ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺳﭙﺮ آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ را
از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮ از اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۸ .آﯾﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۹ .ﺷﻤﺎ را
از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزم۱۰ .ﺷﻤﺎ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ۱۱ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮ آﻫﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزم و ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ۱۲ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺗﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﺪ«.
۱۳

در اﺛﻨﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﻠﺘﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ( ﻣﺮد .آﻧﺎه ﻣﻦ رو ﺑﺨﺎک

اﻓﺘﺎدم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،آﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮی؟«

وﻋﺪۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﺎرت
۱۴

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

۱۵

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ در

اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺎرۀ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :آن ﻫﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد«.

۱۶

اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮده ام ،وﻟ ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ،
ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻘﺪس ﺷﺎن ﺑﻮده ۱۷آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه اﻧﺪ،
ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ۱۸ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎ و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ و ﻣﺮوه را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۹ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﻮ و روح ﺗﺎزه ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﻢ.
ﻗﻠﺐ ﺳﻨ را از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮم و ﺑﺠﺎی آن دل ﻧﺮم و ﻣﻄﯿ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ۲۰ﺗﺎ از
اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ .آﻧﺎه آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪای
ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ دل ﺷﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ و ﺑﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ«.

ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﻣﮔﻮﯾﺪ
۲۲ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎ در ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ۲۳ .ﺑﻌﺪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫ ﮐﻪ
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در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد۲۴ .روح ﺧﺪا ﻣﺮا در رؤﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ رؤﯾﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ۲۵ .در آﻧﺠﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم.

ﺳﺮﮐﺸ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﺮدم

۱۲

۱

۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ ﯾ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ زﻧﺪﮔ
۳

ﻣﮐﻨ .آن ﻫﺎ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﮔﻮش دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم
ﻣﺘﻤﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ را آﻣﺎده ﮐﻦ و در روز ،ﭘﯿﺶ
از ﺗﺎرﯾ ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ رود ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨ۴ .‐۵ﺑﺎر ﺳﻔﺮت را در روز ﺑﺒﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ در ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ دﯾﻮار را ﺳﻮراخ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺑﺎرت از
راه آن ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد ،آﻣﺎدۀ ﺳﻔﺮ ﺷﻮ۶ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻈﺎر
آن ﻫﺎ ﺑﺎرت را ﺑﺮ دوش ﺑﺮدار و آن را در ﺗﺎرﯾ ﺣﻤﻞ ﮐﻦ .روﯾﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨ ﮐﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣ روی .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ اﺧﻄﺎری ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ«.
۷آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﮐﺮدم .ﺑﺎر ﺧﻮد را در روز ،ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺮون ﺑﺮدم .ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﯾﻮار را ﺳﻮراخ ﮐﺮدم و در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ.
۸ﺻﺒ روز ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۹ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،وﻗﺘ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺘﻤﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮐﻨ؟ ۱۰ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎﻣ اﺳﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﺑﻮ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ
ﻣﺜﺎل آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻮﻗﻮع ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و آن ﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻣ روﻧﺪ۱۲ .ﺣﻤﺮان آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ دﯾﻮار را ﺳﻮراخ
ﻣﮐﻨﺪ و از راه آن ﺑﯿﺮون ﻣ رود .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ رود.
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۱۳اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻣ اﻧﺪازم و ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣ ﺑﺮم و او در آن ﮐﺸﻮر ﻣ ﻣﯿﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ۱۴ .ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن،
دﺳﺘﯿﺎران و ﺳﭙﺎه او را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۱۵ .وﻗﺘ
آن ﻫﺎ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۶

وﻟ ﻋﺪه ای را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و در اﺛﺮ ﻣﺮض و ﻗﺤﻄ

ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ ﺧﻮد
اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

روز داوری ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﻤ اﻓﺘﺪ
۱۷ﺳﭙﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۱۸ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻧﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﻟﺮز ﺑﺨﻮر و آﺑﺖ
را ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻨﻮش ۱۹و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻮ ﮐﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ از ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺧﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب آب و ﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۲۰ .ﺷﻬﺮﻫﺎی
آﺑﺎد ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﻣﺘﺮوک ﻣﮔﺮدد و آن وﻗﺖ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.

اﻧﺠﺎم ﻗﻄﻌ ﮐﻼم ﺧﺪا
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۲۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ورد زﺑﺎن
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :روزﻫﺎ ﻣﮔﺬرﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎ ﻋﻤﻠ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ؟«
۲۳ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﺮدم دﯾﺮ آن
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤ آورﻧﺪ و وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎ ﻋﻤﻠ ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .از
اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﻫﯿ رؤﯾﺎی دروغ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد
ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۵ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ
آن را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم و در دوران ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺟﺎﻣﮥ
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ﻋﻤﻞ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۲۶

ﺳﭙﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

۲۷

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ

رؤﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺗﻮ در آﯾﻨﺪۀ ﺧﯿﻠ دور ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۸

ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ آن را ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺟﺮا ﻣﮐﻨﻢ و
ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﻤ اﻓﺘﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ

۱۳

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺮزﻧﺶ

ﮐﻦ ،زﯾﺮا از دل ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎی ﻧﺎدان ﮐﻪ اﻓﺎر و ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و رؤﯾﺎﺋ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻧﺒﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻐﺎﻻﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﺰده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ۶ .رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺎن ﻏﻠﻂ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺷﺎن دروغ اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ام ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ۷ .ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻂ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺗﺎن
دروغ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ
آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺘﻪ ام«.
۸ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﻣ زﻧﯿﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﻏﻠﻂ را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ۹ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺧﻮد را و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ .ﺷﻤﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻃﺮد ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﺎم ﺗﺎن در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد.

۲۲ / ۱۰۶
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ﻫﯿﭽﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﻧﻤﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ.
۱۰

اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ دﯾﻮار ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎدی را ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﻮ
ﻣ آﯾﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﻮار را رﻧﻤﺎﻟ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻧﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ آن دﯾﻮار

ﻓﺮوﻣ رﯾﺰد .ﺑﺎران ﺳﯿﻞ آﺳﺎ و ژاﻟﮥ ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻓﺎنِ ﻣﻬﯿﺐ ﻣ آﯾﻨﺪ و آن را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۲وﻗﺘ دﯾﻮار ﻓﺮورﯾﺰد ،ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﻤﺎﻟ دﯾﻮار ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺮد و آن را اﺳﺘﻮار
ﻧﺴﺎﺧﺖ«.
۱۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﯿﺐ و ﺑﺎران ﺳﯿﻞ آﺳﺎ و ژاﻟﮥ ﺳﺨﺖِ ﺧﺸﻢ

و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد آن دﯾﻮار را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ۱۴ .دﯾﻮار رﻧ ﺷﺪۀ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن و از
ﺗﻬﺪاب ﮐﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن اﻓﺘﺎده ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزد۱۵ .دﯾﻮار و رﻧﻤﺎﻻن ﻫﺮ
دو ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ دﯾﻮار ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ رﻧﻤﺎﻻن.
۱۶زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﻮﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ آﻧﻄﻮر ﻧﺒﻮد «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺒﯿﺎی زن دروﻏﯿﻦ
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،آن زﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از دل ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮﯾ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻦ ۱۸و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻣ ﺑﻨﺪﯾﺪ و ﭼﺎدر و دﺳﺘﺎر ﺟﺎدو را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را
ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﻓﺪای ﻣﻔﺎد ﺷﺨﺼ
ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ؟ ۱۹ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾ ﻣﺸﺖ ﺟﻮ و ﯾ ﺗﻪ ﻧﺎن ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣ دﻫﯿﺪ و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار
ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﮐﺸﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ دروغ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎور
ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

۲۳ / ۱۰۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻌﻮﯾﺬ و ﺟﺎدوی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن وﺳﯿﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم را در دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ آن را از
ﺑﺎزوی ﺗﺎن ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻢ و زﻧﺪﮔ آن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺷﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ،آزاد
ﻣ ﺳﺎزم.

۲۱

ﭼﺎدر و دﺳﺘﺎر ﺟﺎدوی ﺷﻤﺎ را ﭘﺎره ﻣﮐﻨﻢ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﭼﻨ

ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺪام ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ.

۲۲

ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم راﺳﺘﺎر را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﻦ دﻟﺴﺮد و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ و ﺑﺮﻋﺲ

اﺷﺨﺎص ﺑﺪﮐﺎر را زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺸﻨﺪ و ﺑﻪ
زﻧﺪﮔ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۲۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﺮ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ

و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و
آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ

۱۴

۱ﯾ ﻋﺪه از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ

ﺑﻄﻠﺒﻢ۲ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»۳ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ دل داده اﻧﺪ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا از ﻣﻦ
۴

ﻃﻠﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :ﻫﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو
ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻄﺎ ﺑﺮود و آﻧﺎه ﭘﯿﺶ ﯾ ﻧﺒ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﻮدم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻢ ،ﺟﻮاﺑ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ۵ .ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه و از ﻣﻦ دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻮاﺑ ﮐﻪ ﻣ دﻫﻢ آن ﻫﺎ
را دوﺑﺎره ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ.
۶ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ دﺳﺖ
ﺑﺸﯿﺪ و از ﮔﻨﺎه و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ روﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ۷ ،زﯾﺮا ﻫﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ و ﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺮو ﺑﺘﻬﺎ ﮔﺮدد و ﮔﻨﺎه ورزد
و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﯾ ﻧﺒ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ
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او ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻢ۸ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ او ﻣ ﻧﺮم ﺗﺎ دﯾﺮان وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺒﺮت
ﺑﯿﺮﻧﺪ و رﯾﺸﻪ اش را از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻢ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ.
۹

اﮔﺮ ﯾ ﻧﺒ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد و ﺟﻮاب ﻏﻠﻂ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻧﺒ را ﮔﻤﺮاه

ﺳﺎﺧﺘﻪ ام .او را از ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزم و ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ۱۰ .و ﻫﺮ دوی
آن ﻫﺎ را ،ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﻧﺒ و ﻫﻢ آن ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣ آﯾﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۱ ،ﺗﺎ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﻧﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ آﻟﻮده ﻧﺸﻮﻧﺪ .آﻧﺎه
آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺣﻢ و داوری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌ اﺳﺖ
۱۲

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

۱۳

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ

و ﺑ اﯾﻤﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺪرت آن را در ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﻢ و ﻗﺤﻄ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آن
را از اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻟ ﺳﺎزد۱۴ .اﮔﺮ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل و اﯾﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺳﺘﺎری ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۵اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﻧﺪ و وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم از
ﺗﺮس ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻨﺪ۱۶ ،و اﮔﺮ آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ،
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ آن ﻫﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣﮔﺮدد۱۷ .اﮔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ را در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را از
اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﭘﺎک ﺳﺎزد۱۸ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﺳﻪ ﻣﺮد در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
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ﮐﻨﻨﺪ۱۹ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری را ﺑﻪ ﻣﺮض وﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ و در اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و
ﺣﯿﻮان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم۲۰ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل و اﯾﻮب ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺬات ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﺑﻐﯿﺮ از ﺟﺎﻧﻬﺎی
ﺧﻮد ﺷﺎن ،ﺣﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﻣﺮدن رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﻨﺪ«.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻼی ﻣﻬﻠ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻨ،
ﻗﺤﻄ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ و ﻣﺮض را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ۲۲اﮔﺮ ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،وﻗﺘ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮب ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﺑﻼﻫﺎ را ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎوردم،

۲۳

و وﻗﺘ ﮐﻪ

ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ
داﺷﺘﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﻞ ﺗﺎک

۱۵

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺗﺎک از ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﭼﻪ

ﻣﺰﯾﺖ دارد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣ آﯾﺪ؟ ۳آﯾﺎ از ﭼﻮب آن ﭼﯿﺰی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان از آن ﻣﯿﺨ ﺑﺮای آوﯾﺨﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺖ؟ ۴ﺑﻠ ،از آن
ﻣ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم ﺑﺮای اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘ ﻫﺮ دو ﺳﺮش ﺑﺴﻮزد و
ﻣﺎﺑﯿﻨﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،دﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣ ﺧﻮرد؟ ۵در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮﺧﺘﻨﺶ
ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺴﻮزد و ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد؟«
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﺗﺎک ﮐﻪ آن را از ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ ﺑﺮای ﻫﯿﺰم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام ،اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ام۷ .آن ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﺰا
ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از ﯾ آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،آﺗﺶ دﯾﺮی آن ﻫﺎ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۸ .ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را وﯾﺮان
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ﻣﮐﻨﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺑ وﻓﺎﺋ اورﺷﻠﯿﻢ

۱۶

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اورﺷﻠﯿﻢ را از اﻋﻤﺎل ﺑﺪش

آﮔﺎه ﺳﺎز ۳و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺻﻞ و ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ.
۴

ﭘﺪر ﺗﻮ اَﻣﻮری و ﻣﺎدرت ﺣﺘ ﺑﻮد .اﻣﺎ در روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪی ﻧﺎﻓﺖ را ﻧﺒﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﻏﺴﻠﺖ
۵

ﻧﺪادﻧﺪ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻗﻨﺪاق ﻧﭙﯿﭽﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺴ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎه ﻧﺮد و
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ،ﺑﻠﻪ از ﻫﻤﺎن روز ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻫﻤﯿﺘ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
۶در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﻦ از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺗﺮا ﻏﺮﻗﻪ ﺑﺨﻮن دﯾﺪم .در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺧﻮﻧﺖ ﻏﻮﻃﻪ
۷

ﻣ ﺧﻮردی ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن و ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا ﻧﻤﻮ ﮐﻦ .ﺗﻮ رﺷﺪ ﮐﺮدی و ﻗﺪ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘ و ﯾ زن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪی؛ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺑﻮدی.
۸ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره از ﮐﻨﺎرت ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج آﻣﺎده ﺑﻮدی .ﺑﺎ رداﯾﻢ
ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻨﻪ ات را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم و ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻮ از آن ﻣﻦ ﺷﺪی «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
»۹ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﺖ دادم ،ﺑﺪﻧﺖ را از ﺧﻮن ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﭼﺮب ﮐﺮدم۱۰ .ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻣﺪوزی ﻣﻠﺒﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻮﺗﻬﺎﺋ از ﭼﺮم اﻋﻠ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم .ﺗﺮا ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ
ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧ آراﺳﺘﻪ و ﺑﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم۱۱ .ﺗﺮا ﺑﺎ زﯾﻮر آراﺳﺘﻢ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ ﮐﺮدم و
ﻃﻮق ﺑﺮدﻧﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻢ۱۲ .ﺑﯿﻨ ات را ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ،ﮔﻮش ات را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻮاره و ﺳﺮت را ﺑﺎ ﺗﺎج
زﯾﺒﺎﺋ زﯾﻨﺖ دادم۱۳ .ﺑﺎ زﯾﻮرات ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺗﺮا آراﺳﺘﻢ و ﻟﺒﺎﺳ از ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧ ﺑﻪ
ﺗﻨﺖ ﮐﺮدم .آرد ﺗَﺮﻣﯿﺪه و روﻏﻦ اﻋﻠ و ﻋﺴﻞ ﺧﻮراﮐﺖ ﺑﻮد .در زﯾﺒﺎﺋ ﺑﺤﺪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪی
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و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﻪ ﺷﺪی۱۴ .ﺷﻬﺮت و آوازۀ ﺟﻤﺎﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
زﯾﺒﺎﺋﯿﺖ را ﺑﺪرﺟﮥ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدم «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
۱۵

»اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﺋ و ﺷﻬﺮﺗﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪی.

۱۶

ﺑﺎ آن

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﯾﺒﺎﯾﺖ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدی و ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﯾ ﻓﺎﺣﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﮐﺴ
ﮔﺬاﺷﺘ .ﺗﻮ ﮐﺎری ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺮده ﺑﻮد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۷ .ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﻮرات
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم ،ﮔﺮﻓﺘ و از آن ﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻣﺮدﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ
زﻧﺎ ﮐﺮدی۱۸ .ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﺎﻣﺪوزی ات آن ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی و روﻏﻦ و ﻋﻄﺮِ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدی.

۱۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرد و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ اﻋﻠ و ﻣﺮﻏﻮب را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺗﻮ

داده ﺑﻮدم ،ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی آن ﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدی «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
»۲۰ﻓﺮزﻧﺪاﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮدی ،ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮدی .آﯾﺎ زﻧﺎ ﮐﺎری ات
ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ۲۱ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﮐﺸﺘ و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدی؟ ۲۲در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮوف زﻧﺎﮐﺎری ﺑﻮدی ،ﯾﺒﺎر ﻫﻢ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ات را ﮐﻪ ﻟُ و ﺑﺮﻫﻨﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدی و
در ﺧﻮﻧﺖ ﻣ ﻏﻠﺘﯿﺪی ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎوردی«.

زﻧﺪﮔ ﻫﺮزﮔ اورﺷﻠﯿﻢ
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ۲۴ ،در
ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ،ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘ و زﻧﺎ ﮐﺮدی۲۵ .زﯾﺒﺎﺋ ات را آﻟﻮده ﮐﺮدی و ﺧﻮد در
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ رﻫﺬری ﻗﺮار دادی و ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ ﺷﺪی۲۶ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﺖ،
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪی و ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎری ات ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘ۲۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ ،از
ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﺮدار
ﺷﺮم آورت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ۲۸ .ﭼﻮن دﯾﺮان ﻧﺘﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮا ﺳﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎ
آﺷﻮرﯾﺎن ﻫﻢ زﻧﺎ ﮐﺮدی ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی۲۹ .ﺑﺮای زﻧﺎ ﺑﺴﻮی ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺟﺮان ،رو آوردی و ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘ ،وﻟ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧ ﻧﺸﺪی«.
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۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻘﺪر ﺳﺴﺖ اراده ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻓﺎﺣﺸﮥ
ﺑ ﺷﺮم رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی۳۱ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ راه ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ و در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺑﺎد ﮐﺮدی،
اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨ۳۲ .ﺗﻮ ﯾ زن زﻧﺎﮐﺎر ﻫﺴﺘ
ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺷﻮﻫﺮت ﻣﺮدان ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺖ ﻣ ﭘﺬﯾﺮی.

۳۳

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ از ﻣﺮدم

ﭘﻮل و ﻫﺪﯾﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﺗﺤﻔﻪ و رﺷﻮت ﻣ دﻫ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

۳۴

ﺑﻠ ،ﺗﻮ در زﻧﺎﮐﺎری از زﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﻓﺮق داری ،زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑﺮای

ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﻤ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻮل ﻣ دﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ«.

داوری ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ
»۳۵ﭘﺲ ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﮔﻮش ﺑﺪه۳۶ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﮐﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘ ،ﺑﺘﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدی و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮدی۳۷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺷﺎن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮدی و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘ ،ﺑﺪور ﺗﻮ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ۳۸ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﯾ زن زﻧﺎﮐﺎر و ﻗﺎﺗﻞ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ از ﺗﻮ ﻣﮔﯿﺮم.
۳۹ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس و
زﯾﻮراﺗﺖ را از ﺗﻮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺮا ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑ ﭼﯿﺰ رﻫﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴۰ .ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ
ﻣ ﺷﻮراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮا ﺳﻨﺴﺎر و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ۴۱ .آن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺧﻮدت را در ﺣﻀﻮر زﻧﺎن دﯾﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺮا از
زﻧﺎﮐﺎری ﺑﺎزﻣ دارم و ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﭘﻮل و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫ۴۲ .آﻧﺎه ﻗﻬﺮ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﻓﺮوﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و آرام ﻣﮔﯿﺮم و دﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻢ۴۳ .ﭼﻮن ﺗﻮ
دوران ﺟﻮاﻧ ات را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎوردی و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎرﯾﺖ
اﻓﺰودی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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دﺧﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر
۴۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻫﺴﺖ

دﺧﺘﺮش ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.

۴۵

ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدری ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻔﺮت

داﺷﺖ .ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎدرت ﺣﺘ و ﭘﺪرت اَﻣﻮری ﺑﻮد۴۶ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد در
ﺷﻤﺎل ﺗﻮ ﺳﻮﻧﺖ دارد و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﺖ ﺳﺪوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ۴۷ .ﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدی ،ﺑﻠﻪ در
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﺷﺪی

۴۸

و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای زﻧﺪه

ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮت ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺖ دﺳﺖ ﻧﺰده اﻧﺪ.

۴۹

ﮔﻨﺎه ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ

داﺷﺘﻨﺪ و در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ﮐﻤ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۵۰ .آن ﻫﺎ از روی ﻏﺮور در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺘ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﺪی آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم۵۱ .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺮه ﺣﺘ ﻧﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺮا ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﻫﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۵۲ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻓﻨﺪﮔ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮی ،زﯾﺮا
ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮ ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،آن ﻫﺎ وﺿ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل
ﮐﻨ ،ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺧﻮدت ﺷﺨﺺ ﺑﺪی ﺑﻮدی ،ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﭘﺎک و ﺑﯿﻨﺎه ﺑﻨﻈﺮ
ﻣ رﺳﻨﺪ«.

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳﺪوم و ﺳﺎﻣﺮه
»۵۳اﻣﺎ ﻣﻦ رﻓﺎه و ﺳﻌﺎدت ﺳﺪوم و ﺳﺎﻣﺮه و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺮا دوﺑﺎره اﻋﺎده
ﻣﮐﻨﻢ۵۴ .ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده ای ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺸ و از اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ وﺿ
ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮﻣ۵۵ .ﺑﻠ ،ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ،ﺳﺪوم و ﺳﺎﻣﺮه و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن و
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺤﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ۵۶ .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺘﺖ آﺷﺎر و ﺑﺮﻣﻼ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ ﺳﺪوم را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﺮدی۵۷ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ
ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻤﺴﺨﺮ ادوم و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧﺖ ﺷﺪه ای و ﻫﻤ از ﺗﻮ
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.

۵۸

ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮﺳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎوداﻧ
۵۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارت ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪت

را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ را ﺷﺴﺘ.

۶۰

اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ در دوران ﺟﻮاﻧ ات ﺑﺎ ﺗﻮ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،از ﯾﺎد ﻧﻤ ﺑﺮم و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﻣ ﺑﻨﺪم۶۱ .آﻧﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ
ﺳﺎﺑﻘﺖ را ﺑﯿﺎد ﻣ آوری و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ،
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮐﺸ .آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۶۲ .ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﻢ و آن وﻗﺖ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۶۳ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺎد آوردن آن ﻫﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺸ و دﯾﺮ
دﻫﺎﻧﺖ را ﺑﺎز ﻧﻨ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب و ﺗﺎک اﻧﻮر

۱۷

۱اﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ و ﻣﺜَﻞ را

ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ۳‐۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﻘﺎﺑ ﺑﺎ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﭘﻬﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﻬﭙﺮﻫﺎی دراز و رﻧﺎرﻧ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آﻣﺪ و ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ
ﯾ درﺧﺖ ﺳﺮو را ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت و ﺷﻬﺮ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺮد۵ .ﺑﻌﺪ
ﺗﺨﻤ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺖ و آن را در زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ،در ﮐﻨﺎر ﯾ ﺟﻮی آب
ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ ﺑﺰودی ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ۶ .آن ﻧﻬﺎل ﻧﻤﻮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾ ﺗﺎک ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﻬﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺴﻮی ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪ.
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آن ﺗﺎک ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎی زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
۷

ﺑﻌﺪ ﯾ ﻋﻘﺎب دﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﭘﻬﻦ و ﻗﻮی و ﭘﺮﻫﺎی زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺗﺎک اﻧﻮر وﻗﺘ او

را دﯾﺪ ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﻘﺎب او را ﺳﯿﺮآب ﺳﺎزد.
۸

ﮔﺮﭼﻪ آن ﺗﺎک در ﯾ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آب ﻓﺮاوان ﺑﺮاﯾﺶ ﻣ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ

دارای ﺷﺎخ و ﺑﺮگ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﻣﯿﻮه ﺑﺎر آورد و ﯾ ﺗﺎک زﯾﺒﺎ ﮔﺮدد.
۹

ﭘﺲ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣ ﭘﺮﺳﻢ :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎک ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ آن

ﻋﻘﺎب اوﻟ او را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﻤ ﺳﺎزد و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻤ ﭼﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه اش
ﺧﺸ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

ﺑﻠ،

اﯾﻦ ﺗﺎک در ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮی ﺧﻮد اداﻣﻪ داده
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ؟ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎدِ ﮔﺮم ﺷﺮﻗ ﺑﺮ او ﺑﻮزد ،در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﻮب و ﺳﯿﺮاب ﺑﻠ
ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد«.

ﺷﺮح ﻣﺜﻞ
۱۱آﻧﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد»۱۲ :ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﻌﻨ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را ﻣ داﻧﻨﺪ؟ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻋﻘﺎب اوﻟ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد۱۳ .او ﺑﺎ ﯾ از ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧ
ﺑﺴﺖ و از او ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ ﻗﻮم را
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺪاﺷﺖ ۱۴ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺷﻮرش ﻧﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد
را ﻧﺸﻨﻨﺪ۱۵ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد و ﺳﻔﺮای ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟«
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﻣﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻗﻮل ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﺮد۱۷ .وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻨﺮ ﺑﯿﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ او
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ او ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ۱۸ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﺮد و ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺷﺴﺖ ،ﻟﻬﺬا راه ﻧﺠﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺬات ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ او را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ،زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪی را ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮد و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﺮا ﺷﺴﺖ۲۰ .ﻣﻦ دام ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮔﺴﺘﺮم و در ﮐﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻣﮐﻨﻢ .او را
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺑﺮم و در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ.

۲۱

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ او در ﺟﻨ

ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺘﻪ ام«.

وﻋﺪۀ اﻣﯿﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﺎزﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﭽﻪ ای را از ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ
ﺳﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻗﻠﮥ ﻣﺮﺗﻔ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻢ۲۳ ،ﺗﺎ ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد
و ﺛﻤﺮ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾ درﺧﺖ ﺳﺮو زﯾﺒﺎ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و
در ﺳﺎﯾﮥ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ۲۴ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .درﺧﺖ
ﺑﻠﻨﺪ را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻢ و درﺧﺖ ﮐﻮﭼ را رﺷﺪ ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزم .درﺧﺖ ﺳﺒﺰ را
ﺧﺸ ﻣﮐﻨﻢ و درﺧﺖ ﺧﺸ را ﺳﺒﺰ و ﺑﺎرور ﻣ ﺳﺎزم .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام و
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ«.

ﺛﻤﺮۀ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﻤﺮۀ ﮔﻨﺎه

۱۸

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﭼﺮا ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ

ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺪران ﻏﻮرۀ اﻧﻮر را ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪان
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ﻓﺮزﻧﺪان ﮐُﻨﺪ ﺷﺪ«.
۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺤﯿﺎت ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ
۴

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴ اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤ آورد .زﻧﺪﮔ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ از واﻟﺪﯾﻦ و ﭼﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﺪ،
ﻣ ﻣﯿﺮد.
۶

۵

ﮐﺴﯿﻪ ﺧﻮب و درﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﺑﺘﻬﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺮود ،از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﻮرد ،ﺑﺎ زﻧ
۷

ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﻮد ،از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﺑﺸﺪ ،ﻗﺮض ﺧﻮد را
ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ و دزدی ﻧﺰﻧﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻨﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ،
۸ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮض ﻧﻤ دﻫﺪ ،از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﻣﮐﺸﺪ ،دﻋﻮاﻫﺎ را از روی
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ۹ ،از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺎ
وﻓﺎداری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ راﺳﺘﺎر اﺳﺖ و زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
»۱۰اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭘﺴﺮی ﻇﺎﻟﻢ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۱۱و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮرد ،زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑ ﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎزد۱۲ ،‐۱۳ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ دزدی ﺷﻮد،
ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﻧﻨﺪ ،ﺑﺘﻬﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﺳﻮدﺧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻫﯿ ﺻﻮرت! ﭼﻮن او ﺑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ دﺳﺖ زده اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﻣﯿﺮد و
ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮدن ﺧﻮدش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دوﻣ ﭘﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻟ از
اﻋﻤﺎل او ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﺪ۱۵ ،از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮرد و
ﺑﺘﻬﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﭙﺮﺳﺘﺪ ،زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑ ﻋﻔﺖ ﻧﺴﺎزد۱۶ ،ﺑﻪ ﮐﺴ ﺑﺪی ﻧﻨﺪ ،ﮔﺮو
ﻧﯿﺮد ،ﻣﺮﺗﺐ دزدی ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻪ ﮔﺮﺳﻨﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻨﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ۱۷ ،ﺑﻪ
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ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ ،ﺳﻮد ﻧﺨﻮرد ،از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد،
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﻤ ﻣﯿﺮد۱۸ .وﻟ ﭘﺪرش ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮدش ﻣ ﻣﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۹

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪرش ﺟﺰا ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ

ﭼﻮن ﭘﺴﺮ راﺳﺘﺎر و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ ،ﻟﻬﺬا زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
۲۰ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣ ﻣﯿﺮد .ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺪر ﺟﺰا ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘﺪر
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮد .ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮدش اﺟﺮ
ﻣﮔﯿﺮد و ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﻣ رﺳﺪ.
۲۱وﻟ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺮدار از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اﺣﺎم
ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و راﺳﺘﺎر ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤ ﻣﯿﺮد ۲۲و ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اش ،ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۳ .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
از ﻣﺮدن ﯾ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮم؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ!
ﺑﺮﻋﺲ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از راه ﺑﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۴ .اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺎه ﯾ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻗﺒﯿ و زﺷﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،آﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻫﺮﮔﺰ! ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣ ﻣﯿﺮد.
۲۵ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾﺎ روش ﻣﻦ ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۲۶وﻗﺘ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟ از
راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﮔﻨﺎه ورزد ،ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد.
۲۷ﺑﺮﻋﺲ ،اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿ ﻋﻤﻞ و ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ۲۸ ،زﯾﺮا از ﻋﻘﻞ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤ ﻣﯿﺮد۲۹ .وﻟ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روش
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑ اﻧﺼﺎف ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ؟«
۳۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ورﻧﻪ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

۳۱

از

ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و دل و روﺣ ﺗﺎزه در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟« ۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﻣﺮگ
ﻫﯿ ﮐﺴ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤ ﺷﻮم .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۹

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ:

»۲ﭼﻪ ﻣﺎدری داﺷﺘ !او ﻣﺎده ﺷﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎی ژﯾﺎن ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻣﮐﺮد۳ .او ﯾ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾ ﺷﯿﺮ
ﻗﻮی ﮔﺮدد .آن ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ ﻓﻦ ﺷﺎر را آﻣﻮﺧﺖ و آدﻣﺨﻮر ﺷﺪ۴ .ﭼﻮن ﺧﺒﺮ او ﺑﻪ ﮔﻮش
اﻗﻮام دﯾﺮ رﺳﯿﺪ ،او را در ﭼﺎﻫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
۵ﻣﺎدرش ﻣﺪﺗ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻮن اﻣﯿﺪش ﻗﻄ ﺷﺪ ،ﯾ دﯾﺮ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾ ﺷﯿﺮِ ﺟﻮان و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮدد۶ .در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ،
ﺷﯿﺮ ژﯾﺎﻧ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎر ﮐﺮدن را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ درﯾﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد۷ .ﻗﺼﺮﻫﺎ را
وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮدم از ﻫﯿﺒﺖ و آواز ﻏﺮش او ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۸ .ﭘﺲ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ ﭼﺎه ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و در
ﻗﻔﺴ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .او را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر
دﯾﺮ ﻏﺮش او از ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد.
۱۰ﻣﺎدرت ﻣﺜﻞ ﯾ ﺗﺎک در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاواﻧ آب،
ﻣﯿﻮۀ زﯾﺎد ﺑﺎر آورد و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ زﯾﺎد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻧﺪ۱۱ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
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ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او ﺑﺮای ﻋﺼﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .آن درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از درﺧﺘﺎن دﯾﺮ
و ﺑﺤﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﺎی دور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺧﻮرد۱۲ .اﻣﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻏﻀﺒﻨﺎﮐ آن
را از ﺑﯿ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﻨﺪ .ﺑﺎد ﺷﺮﻗ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪش را ﭘﮋﻣﺮده ﮐﺮد و در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ.

۱۳

ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ و ﺑ آب ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۴

ﺣﺎﻻ آن ﺗﺎک در

ﺗﻨﮥ آن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﯾ ﺷﺎﺧﮥ ﻗﻮی ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻋﺼﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪﮐﺎر رود«.
اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻤﺮد

۲۰

۱در روزِ دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﻋﺪه ای از رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ۲ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻣﻦ داد:
»۳ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﺮا ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ از ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ.
۴ﺗﻮ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ آن ﻫﺎ را ﻣﺤﻮم ﮐﻦ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺳﺎز ۵و ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ ۶و وﻗﺘ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ،ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﺎن آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ وﻋﺪه دادم ﮐﻪ آن ﻫﺎ
را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ ﻣ ﺑﺮم ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ در آن ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ۷ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻨﻔﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮد را آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ۸ .وﻟ آن ﻫﺎ از اﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ.
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ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﻫﻢ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻨﻔﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ .آﻧﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻧﺎزل ﮐﻨﻢ و
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺷﺎر ﺳﺎزم۹ .اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ
ﻧﺎم ﺧﻮد آن ﮐﺎر را ﻧﺮدم ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ از آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻗﺪرت ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن دادم.
۱۰ﭘﺲ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردم۱۱ .اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادم ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۱۲ .روز ﺳﺒﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻘﮥ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺮای ﺷﺎن دادم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ام.

۱۳

وﻟ ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .از اﺣﺎم ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﯾﺾ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﯿﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﺑﻠ ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺑﺪﻫﻢ۱۴ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﮐﺎر را ﻧﺮدم و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد۱۵ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺎن
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﻟ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ
وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آن را داده ﺑﻮدم ،ﻧﻤ ﺑﺮم۱۶ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺮدﻧﺪ ،روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ دل ﺑﺴﺘﻨﺪ.
۱۷ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﺮدم و آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدم و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻧﺪادم۱۸ .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻔﺘﻢ :از رﻓﺘﺎر ﭘﺪران ﺗﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺮو ﻋﺎدات و
رﺳﻮم آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﯾﺪ۱۹ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﻫﺴﺘﻢ .از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۲۰ .روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
۲۱اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﮐﻨﻢ۲۲ ،وﻟ ﺑﺎز ﻫﻢ از آن ﮐﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺎم ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج
ﮐﺮدم ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮدد.

۲۳

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ را

در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم،

۲۴

زﯾﺮا آن ﻫﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ

ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا رد ﮐﺮدﻧﺪ ،روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺘﻬﺎی اﺟﺪاد
ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
۲۵

ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻨ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم ﮐﻪ ﺧﻮب و ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

۲۶

آن ﻫﺎ را

ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ اول ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۲۷‐۲۸ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﮐﻪ وﻗﺘ
اﺟﺪاد ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد آوردم ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺮا
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺗﭙﻪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻄﺮ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

۲۹

از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :اﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﯾﺪ؛

ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آﻧﺠﺎ را ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۳۰ .ﻟﻬﺬا از ﻃﺮف ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﻮر ﺧﻮد را آﻟﻮده و ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ؟ ۳۱ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺘﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣ آورﯾﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ،
آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﻗ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮره ای ﻧﻤ دﻫﻢ.

ﺟﺰای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺨﺸﺶ آن
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۳۲ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﺳﻨ و ﭼﻮﺑ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠ ﻧﻤ ﺷﻮد۳۳ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎ و ﺧﺸﻢ ﺳﻬﻤﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﻢ.

۳۴

ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻗﻬﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ

ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﻣ آورم

۳۵‐۳۶

و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ در »ﺑﯿﺎﺑﺎن اﻗﻮام« ﻣ ﺑﺮم و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۳۷

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﻄﯿ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزم.

۳۸

اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺶ و ﮐﺴﺎﻧ را

ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
در ﺣﺎل ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻣ آورم ،اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۳۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺎﻻ ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻨﯿﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن اﻟﺒﺘﻪ از اواﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ و دﯾﺮ ﻧﺎم ﭘﺎک ﻣﺮا ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤ ﺳﺎزﯾﺪ.
۴۰در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ،ﯾﻌﻨ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت
ﻣﮐﻨﯿﺪ .از ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺎ راﺿ ﻣ ﺷﻮم و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل
ﻣﮐﻨﻢ۴۱ .وﻗﺘ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ،
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﮥ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﺎه ﺑﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را
آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم۴۲ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۴۳ .در آﻧﺠﺎ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﻮد را آﻟﻮده و
ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺎد ﻣ آورﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ ،از ﺧﻮد
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ۴۴و ﺷﻤﺎ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺎن ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
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ﻣﮐﻨﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺒﻮت ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﻮب
۴۵ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۴۶ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،رو ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب ﮐﻦ و ﮐﻼم ﻣﺮا ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻠﻬﺎی آن اﻋﻼم ﻧﻤﺎ.

۴۷

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ای ﺟﻨﻞ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ آﺗﺸ در ﺗﻮ ﻣ اﻓﺮوزم و ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺸ
ﺗﺮا ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ آن ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ .آن آﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ،از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب
ﻃﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد.

۴۸

آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن آﺗﺶ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ ام و

ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ«.
۴۹ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ«.

ﺷﻤﺸﯿﺮ داوری ﺧﺪاوﻧﺪ

۲۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،رو ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﻋﻠﯿﻪ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﺎی آﻧﺠﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻦ ۳و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ،ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺴﺎن ﻣﮐﺸﻢ.
۴ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ،از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۵ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪه ام و ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد در ﻏﻼف
ﻧﻤ رود۶ .ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،آه و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺑﺎ دل ﺷﺴﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﻪ آه ﺑﺶ۷ .وﻗﺘ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آه ﻣﮐﺸ ،ﺑﻮ ﮐﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ ات ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮ
ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زاﻧﻮان ﻟﺮزان و ﺑ ﺗﺎب ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤ از ﺣﺎل ﻣ روﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ آﻣﺪﻧ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد«.
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۸ﺑﺎر دﯾﺮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۹ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻧﺒﻮت ﮐﻦ و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷﻤﺸﯿﺮی ،ﺗﯿﺰ و ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۰

ﺗﯿﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺻﯿﻘﻠ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮق

ﺑﺰﻧﺪ .ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور از ﺑﯿﻦ ﻣ رود ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ
و از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﻦ ﭘﻨﺪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ۱۱ .اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺻﯿﻘﻠ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد۱۲ .ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ،
ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ات ﺑﺰن ،زﯾﺮا آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم
رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۳

ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ

ﺧﻮد را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۴ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻧﺒﻮت ﮐﻦ؛ دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ را ﺑﻬﻢ ﺑﺰن .ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﯿﺮ و دو ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرﮔ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻫﺎ اﺳﺖ۱۵ .ﺑﺮ ﻫﺮ
دروازه ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار داده ام ﺗﺎ دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ از
ﺗﺮس ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۱۶ .از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮو۱۷ .ﻣﻦ
ﻫﻢ دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣ زﻧﻢ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻢ «.ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام.

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
۱۸ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد۱۹ :‐»۲۰ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺶ ﺑﺮوی آن دو راه رﺳﻢ
ﮐﻦ ،ﯾ ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ،در ﯾﻬﻮدا و دﯾﺮی ﺟﺎﻧﺐ رﺑﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد از آن راه ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮ دو راه ﺑﺎﯾﺪ از ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺮوع ﺷﻮد .در ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ آن دو ﺳﺮک از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﺑﺪه۲۱ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎن دادن ﺗﯿﺮﻫﺎ ﻗﺮﻋﻪ
ﻣ اﻧﺪازد .از ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺎل ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام راه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود۲۲ .ﺗﯿﺮﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﺮف اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺎ
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ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﺳﻮق ﻣ دﻫﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ
را در ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺳﻨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۳اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻮﯾ ،آن ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن آﺷﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﺪ .ﮐﺮدار ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ.
۲۵ﺗﻮ ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،روز ﻣﺠﺎزات ﻧﻬﺎﺋ ﺗﻮ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ۲۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﺳﺘﺎر و ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را از ﺳﺮت ﺑﺮدار ،زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺤﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﺷﻮد و
آﻧﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮار ﻣﮔﺮدد۲۷ .وﯾﺮان! وﯾﺮان! ﺑﻠ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم و
ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
۲۸ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻧﺒﻮت ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ .و ﻃﻮری
ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣ زﻧﺪ۲۹ .رؤﯾﺎﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻓﺎﻟﯿﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر و ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و روز ﻣﺠﺎزات ﻧﻬﺎﺋ ﺷﻤﺎ ﺑﺰودی ﻣ رﺳﺪ.
۳۰آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﻏﻼف ﮐﻨﻢ؟ ﻫﺮﮔﺰ! ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در زادﮔﺎه و وﻃﻦ اﺻﻠ
ﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۳۱ .ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ رﯾﺰم و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد را ﺣﻮاﻟﮥ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ وﺣﺸ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺳﭙﺎرم۳۲ .اﺟﺴﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺗﺶ ،ﻫﯿﺰم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ رﯾﺰد و دﯾﺮ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ،
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﮔﻨﺎﻫﺎن اورﺷﻠﯿﻢ

۲۲

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮار
۳

اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﻮم ﮐﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ او را آﺷﺎر ﺳﺎز! و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺧﻮدت را رﯾﺨﺘ ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ و آﻟﻮده
۴

ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و آﻟﻮدﮔ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘ.
ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔ ات ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و اﺟﻠﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن رﺳﻮا و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻢ۵ .ای ﺷﻬﺮ ﭘﻠﯿﺪ و ﺑﺪﻧﺎم ،ﻣﺮدﻣﺎن دور و ﻧﺰدﯾ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﺎرت ﻣ ﻧﺮﻧﺪ۶ .ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد
ﺧﻮن ﻣﺮدم را رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ۷ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﺪارد .ﻣﺮدم
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.
۸اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﺑﻌﻀ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﺗﻮ ،دﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ و دروغ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﻮه
ﻣ روﻧﺪ و ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۰

ﺑﺮﺧ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺎ

ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪه ای ﺑﺎ زن ﺧﻮد در دورۀ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اش ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .ﯾ زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را ﺑ ﻋﺼﻤﺖ ﻣ ﺳﺎزد .دﯾﺮی ﺑﺎ ﻋﺮوس ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ اﻧﺪر ﺧﻮد
زﻧﺎ ﻣﮐﻨﺪ۱۲ .ﺑﻌﻀ ﭘﻮل ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣ رﯾﺰﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺎل ﺑﺮادران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻏﺼﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.
»۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮص ﺗﻮ و ﺧﻮﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮق
ﺗﻮ ﻓﺮود ﻣ آورم۱۴ .آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ،ﻃﺎﻗﺖ و
ﺗﻮان ﮐﺎﻓ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ؟ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﮐﻼم ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺖ و آن را ﻋﻤﻠ ﻣﮐﻨﻢ.
۴۴ / ۱۰۶
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۱۵ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﺮا در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم و آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ و
ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻫﺎﯾﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۱۶ .اﻗﻮام دﯾﺮ ﺗﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑ آﺑﺮو ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﮐﻮرۀ ذوب
۱۷

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:

۱۸

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ

ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻟﮥ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ذوب ﻧﻘﺮه ﺑﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧ ،ﺣﻠﺒ ،آﻫﻦ و ﺳﺮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮره از ﻧﻘﺮه ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

۱۹

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻟﮥ ﺑ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻤﮥ ﺷﺎن را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﺑﺮم
۲۰و ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ ،آﻫﻦ و ﺣﻠﺒ در ﮐﻮره ﻣ اﻧﺪازم و ﺑﺎ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ذوب
ﻣﮐﻨﻢ؛ ۲۱ﺑﺎ دﻣﯿﺪن آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﻫﻤ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮره ذوب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۲ .و ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻧﻘﺮه
در ﮐﻮره آب ﻣ ﺷﻮد ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ذوب ﻣﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻬﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ام«.

ﮔﻨﺎﻫﺎن رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۳

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

۲۴

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮ :ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎک

ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﺪ و ﺑﺎران ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۵ .رﻫﺒﺮان آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻏﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺷﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺎل و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ آن ﻫﺎ را
ﻏﺼﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ و زﻧﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﯿﻮه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۲۶ .ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺎم ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮ
ﻣﻘﺪس ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎی ﭘﺎک و ﻧﺠﺲ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۲۷ .ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﻬﺎی درﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺷﺎر ﺧﻮد را ﻣ درﻧﺪ،
ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و از راه ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﻘﻠﺐ ﺳﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۲۸ .اﻧﺒﯿﺎی آن ﻫﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ را
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺠﺎی آن ﻫﺎ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دروغ
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ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﻧﺪاده ام.
۲۹اﻫﺎﻟ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﻏﺼﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻏﺮﯾﺐ و ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ
زور و ﺟﺒﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.

۳۰

ﻣﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﻮاری را در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،و در

ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺷﺴﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و در ﻫﻨﺎم ﻏﻀﺐ ﻣﻦ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ،
اﻣﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.

۳۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣ رﯾﺰم ،ﺑﺎ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد

آن ﻫﺎ را ﻫﻼک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﻨﺎﻫﺎر

۲۳

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ۲ :‐»۳ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ۴ .ﻧﺎم
ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اُﻫﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ و از ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردﻧﺪ.
۵ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ اُﻫﻮﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ از زﻧﺎﮐﺎری دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد،
۶

آﺷﻮرﯾﺎن ﺷﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮازﻧﺪه ،ﺧﻮش اﻧﺪام ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣ،
۷

ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﻨﻔﺶ ﻋﺴﺮی و ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان آﺷﻮر ﺷﺪ و
ﺷﻬﻮت و ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧ ،او را ﺑﺴﻮی ﮔﻨﺎه و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ.
۸ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺤﺸﺎ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ در ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﺎرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داد و از ﻫﺮزهﮔﺮی و زﻧﺎﮐﺎری دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان او را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ،ﯾﻌﻨ آﺷﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻋﺸﻖ ﻣ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم۱۰ .آن ﻫﺎ او را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎﯾﮥ ﻋﺒﺮت زﻧﺎن ﺟﻬﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۱ﺧﻮاﻫﺮش ،اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ،ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،وﻟ در زﻧﺎﮐﺎری ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ
از او ﺷﺪ و در آﻟﻮدﮔ و ﻓﺤﺸﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ۱۲ .او دﻟﺪادۀ واﻟﯿﺎن ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣ و
۴۶ / ۱۰۶
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ﺟﻨﺠﻮﯾﺎﻧ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ ،زره ﭘﻮش و ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ او ﻫﻢ
آﻟﻮده ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﯾ راه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۱۴‐۱۵

اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ روزﺑﺮوز در ﻓﺴﺎد و ﻫﺮزﮔ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻓﺮوﻣ رﻓﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎﺑﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺸﻨ و دﺳﺘﺎرﻫﺎی رﻧﺎرﻧ ،ﺑﺮ دﯾﻮار ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او را
ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮداران ﺑﺎﺑﻠ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﺷﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮد.
۱۶وﻗﺘ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ آن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎن ﺷﺪ و ﻗﺎﺻﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از
آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد۱۷ .آن ﻫﺎ دﻋﻮﺗﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او در ﺑﺴﺘﺮش ﻋﺸﻘﺒﺎزی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺎ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺖ ،از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺰار و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪ.

۱۸

ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ او

ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﮐﺴ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺮﻫﻨ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد،
ﻣﺜﻠﯿﻪ از ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم از او ﻫﻢ ﺑﺪم آﻣﺪ.
ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻫﺮزﮔ ﺧﻮد اﻓﺰود

۱۹

وﻟ او ﺑﯿﺎد دوران ﺟﻮاﻧ ﺧﻮد در

۲۰

و ﺑﺎ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ و اﺳﭗ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪ۲۱ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺴﺎد و ﻫﻮﺳﺮاﻧ دوران ﺟﻮاﻧ ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ و
اﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎرت ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ از دﺳﺖ داد ،ﺑﯿﺎد ﻣ آورد و ﺣﺴﺮت ﻣ ﺧﻮرد.

ﻗﻀﺎوت ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ
۲۲ﭘﺲ ای اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ از آن ﻫﺎ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه ای ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﺮﯾ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ۲۳ .ﺑﺎﺑﻠ ﻫﺎ و
ﺗﻤﺎم ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را از ﻓَﻘﻮد و ﺷﻮع و ﻗﻮع ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺟﻨﺠﻮ و ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎ و رﻫﺒﺮان ﺷﺎن ﺑﺮﺿﺪ ﺗﻮ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۴ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮاده ﺟﺎت و ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻫﻤ ﺑﺎ
ﺳﭙﺮ و ﮐﻼﻫﺨﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ
ﻣ ﺳﭙﺎرم ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ات ﮐﻨﻨﺪ۲۵ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻟﻬﺬا
آن ﻫﺎ را وادار ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻨ و ﮔﻮش ﺗﺮا ﻣ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را اﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را در آﺗﺶ
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ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ۲۶ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺖ را از ﺗﻨﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺟﻮاﻫﺮات زﯾﺒﺎﯾﺖ را ﺑﺘﺎراج ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
۲۷آﻧﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﻧﺎﮐﺎری ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ای ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ ،ﺗﺎ
دﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮقِ آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷ و ﻣﺼﺮ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮی«.
۲۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣ ﺳﭙﺎرم ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺰار

ﻫﺴﺘ و ﺑﺎ ﻧﻔﺮت آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدی۲۹ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺛﻤﺮۀ زﺣﻤﺘﺖ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺮا ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ رﻫﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻮاﺋ و زﻧﺎﮐﺎرﯾﺖ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ آﺷﺎر ﺷﻮد۳۰ .اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ را ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺳﺮت آوردی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ اﻗﻮام
دﯾﺮ زﻧﺎ ﮐﺮدی و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﻧﺠﺲ و آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘ.

۳۱

ﺗﻮ راه ﺧﻮاﻫﺮت را

دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺟﺎم او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ از ﺟﺎم ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺰرگ و ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺮت ﻣ ﻧﻮﺷ و
ﻣﺴﺨﺮه و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮی۳۳ .ﺧﻮد را ﻧﺸﺌﻪ و ﭘﺮ از اﻧﺪوه ﻣ ﺳﺎزی .از ﺟﺎم وﺣﺸﺖ و
ﺑﺮﺑﺎدی ﮐﻪ ﺟﺎم ﺧﻮاﻫﺮت ،ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ﻣ ﻧﻮﺷ۳۴ .آن را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺳﺮ ﻣﮐﺸ و ﺑﺎ
ﺧُﺮده ﻫﺎی آن ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺎره ﻣﮐﻨ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ۳۵ «.ﺣﺎل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و از ﻣﻦ روﮔﺮدان ﺷﺪی،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﻧﺎﮐﺎری ﻫﺎﯾﺖ را ﻣ ﺑﯿﻨ«.

ﻗﻀﺎوت ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻫﺮ
۳۶ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اُﻫﻮﻟﻪ و اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ را ﻣﺤﻮم ﮐﻦ و آن ﻫﺎ را از
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺎن آﮔﺎه ﺳﺎز۳۷ .آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺮدم آﻟﻮده
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳۸ .ﺑﺮﻋﻼوه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺖ روز ﺳﺒﺖ
ﻣﺮا ﻧﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۳۹ .در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۴۰

آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﻗﺎﺻﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از ﻣﺮدان آﻧﺠﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آراﯾﺶ و زﯾﻮرات ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ.

۴۱

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮم و زﯾﺒﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﻮر و روﻏﻨ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴۲ .آواز
ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻋﯿﺎش ﺑﻮش ﻣ رﺳﯿﺪ .ﯾ ﻋﺪه ﻣﺮدان را از ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردﻧﺪ .آن ﻫﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺟﻬﺎی زﯾﺒﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ۴۳ .آﻧﺎه ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﭼﻄﻮر رﻏﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی زﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

۴۴

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ،

آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﭘﯿﺶ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣ روﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺰد اﯾﻦ
زﻧﻬﺎی ﻫﺮزه ،ﯾﻌﻨ اُﻫﻮﻟﻪ و اُﻫﻮﻟﯿﺒﻪ رﻓﺘﻨﺪ.

۴۵

ﻟﻬﺬا ﻗﻀﺎت ﻋﺎدل و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف آن ﻫﺎ را ﺑﺠﺮم

زﻧﺎﮐﺎری و ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ و دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻮن آﻟﻮده اﺳﺖ«.
۴۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ را ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ
را ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪ۴۷ .ﺑﻌﺪ ،آن ﮔﺮوه آن ﻫﺎ را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮده ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎره ﭘﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را ﺑﺸﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.

۴۸

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و

ﻗﺒﺎﺣﺖ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم زﻧﺎن درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۴۹ .ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎ و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ رﺳﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻣﺜﻞ دﯾ

۲۴

۱در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎلِ ﻧﻬﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و

ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺗﺎرﯾ اﻣﺮوز را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﻫﻤﯿﻦ روز
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﯾ دﯾ را از آب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻻی آﺗﺶ
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ﺑﺬارﯾﺪ۴ .آن را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ران و ﺷﺎﻧﻪ و ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ.
۵ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان رﻣﻪ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ و زﯾﺮ دﯾ ،ﻫﯿﺰم زﯾﺎد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺮ دو ﺟﻮش ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺷﻬﺮ ﺧﻮن آﺷﺎم ،ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﯾ

زﻧﺰده ای ﻫﺴﺘ ﮐﻪ زﻧﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎک ﻧﻤ ﺷﻮد .ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﻪ ﺗﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۷ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﻤ رﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺧﺎک آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه
۸

ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺤﺎﻟﺶ ﻣﮔﺬارم و آن را
ﻧﻤ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ از آن ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم«.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﻫﯿﺰم
ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ۱۰ .ﭘﺲ ﻫﯿﺰم ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زﯾﺮ دﯾ آﺗﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺟﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن
را ﺧﻮب ﺑﭙﺰﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ۱۱ .ﺑﻌﺪ دﯾ ﺧﺎﻟ را ﺑﺮ آﺗﺶ
ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮخ ﺷﻮد و از زﻧ و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﮔﺮدد۱۲ .ﻣﻦ ﺑ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﺮارت زﯾﺎدِ آﺗﺶ ،زﻧ و ﻧﺎﭘﺎﮐ آن زدوده ﻧﺸﺪ.

۱۳

ای اورﺷﻠﯿﻢ،

ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿ و زﺷﺖ ﺗﻮ ﺗﺮا ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک
ﮐﻨﻢ ،وﻟ ﺗﻮ ﭘﺎک ﻧﺸﺪی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﯾﺰم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻟﻮده و
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧ.
۱۴ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام و زﻣﺎﻧ آﻣﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ
ﻣ ﺳﺎزم .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻧﻤ ﺑﺨﺸﻢ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل و
ﮐﺮدار ﺷﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۱۶ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮت را ﮐﻪ
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ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﺳﺖ ،از ﺗﻮ ﺑﯿﺮم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮی و ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨ و اﺷ ﺑﺮﯾﺰی.
۱۷آه و ﻧﺎﻟﻪ ات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺮده ﺳﻮﮔﻮار ﻣﺒﺎش .دﺳﺘﺎرت ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﻮﺗﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﯾﺖ را ﻧﭙﻮﺷﺎن و ﻧﺎن ﻣﺮده ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮر«.
۱۸

ﺻﺒ روز دﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ و در ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز ﻫﻤﺴﺮم درﮔﺬﺷﺖ .روز

ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم۱۹ .آﻧﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻨﻈﻮرت از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﮔﻮﺋ؟« ۲۰ﺟﻮاب دادم» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم او را ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۲۱ :ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪﺳﻢ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر و دﻟﺨﻮﺷ و اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزم و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۲

ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﻗﯿﺎل رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .روی ﺧﻮد را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺎن

ﻣﺮده ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ.

۲۳

ﺳﺮ و ﭘﺎی ﺗﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮده ﻣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﯿﺪ،

ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ آه ﺑﺸﯿﺪ و ﻧﺎﻟﻪ را ﺳﺮدﻫﯿﺪ.

۲۴

او

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘ اﺳﺖ .ﮐﺎری را ﮐﻪ او ﮐﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺪ .وﻗﺘ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رﺧﺪاد،
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ«.
۲۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،در آن روز ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ،

ﺳﺮور ،اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺮﺟ آﻣﺎل آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۲۶ .در آن روز ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ و
از واﻗﻌﻪ ﺗﺮا آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزد۲۷ .در ﻫﻤﺎن روز ،ﭘﯿﺶ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﺑﺎﻧﺖ
دوﺑﺎره ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد و ﺣﺮف زده ﻣ ﺗﻮاﻧ و دﯾﺮ ﮔﻨ ﻧﻤ ﺑﺎﺷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮ
ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘ ﺑﻮده و آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﻮن

۲۵

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،روﯾﺖ را ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻋﻤﻮن ﺑﺮﮔﺮدان و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ ۳و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن وﻗﺘ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺷﺪﯾﺪ۴ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻏﻼم آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
۵

در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺷﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺷﻬﺮ رﺑﻪ را
ﭼﺮاﮔﺎه ﺷﺘﺮﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮن را ﻃﻮﯾﻠﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣ ﺳﺎزم .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺧﻮﺷ ﮐﻒ زدﯾﺪ و
۷

ﭘﺎﯾﻮﺑ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ دراز ﻣﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﺳﯿﺮ و
ﻏﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ اﻗﻮام دﯾﺮ ﻣ ﺳﭙﺎرم .ﺷﻤﺎ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم ﺗﺎ دﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﯾ
ﻗﻮم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻮآب
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ اﻗﻮام
دﯾﺮ اﺳﺖ۹ ،ﻟﻬﺬا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮﺣﺪی و دﻓﺎﻋ ﻣﻮآب ،ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت ،ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن و
ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮥ دﺷﻤﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﺬارم۱۰ .ﺑﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻠ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﻗ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب را ﯾﺠﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮن ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻗﻮم ﻣﻮآب از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد۱۱ .اﻫﺎﻟ ﻣﻮآب را
ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ادوم
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﻮآب از ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ ﺷﺪﻧﺪ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ
دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ادوم دراز ﮐﺮده اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را ﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮم و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﺗﯿﻤﺎن ﺗﺎ ددان ﻣﺘﺮوک و وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم۱۴ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ،

۵۲ / ۱۰۶
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮم ادوم ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺣﻘﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ از دﺷﻤﻦ دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ

ﻇﻠﻢ و ﺳﻨﺪﻟ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ،

۱۶

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ

دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻓﺮود ﻣ آورم و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم

۱۷

و وﻗﺘ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﯿﺮم ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺻﻮر

۲۶

۱در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،در روز اول ﻣﺎه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

»۲ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﻫﺎﻟ ﺻﻮر ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد.
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرﺗ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن داﺷﺖ از دﺳﺖ داد .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺟﺎی آن را در ﺗﺠﺎرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﭼﻮن آن ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۳ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺷﻬﺮ ﺻﻮر ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .اﻗﻮام زﯾﺎدی را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و آن ﻫﺎ
ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺤﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ۴ .دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ را ﻓﺮوﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ
را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﮐﺖ را ﺟﺎرو ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺻﺎﻓﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
۵ﺟﺰﯾﺮۀ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣ ﺷﻮی و ﺑﺠﺎﺋ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد
را در آن ﭘﻬﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺻﻮر را اﻗﻮام دﯾﺮ ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ۶ .و
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.
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۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ و ﺳﻮاران و ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۸ .او ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺗﺮا ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻨﺮ و ﺑﺮﺟﻬﺎ را ﻣ ﺳﺎزد و
۹

ﻣﺤﺎﺻﺮه ات ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را
ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻓﺮوﻣ رﯾﺰد.

۱۰

ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻬﺎﯾﺶ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک آن ﻫﺎ ﺗﺮا

ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .وﻗﺘ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎﯾﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻧﻌﺮۀ ﺳﻮاران و ﺻﺪای ﭼﺮخ ﻋﺮاده
ﻫﺎ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آورد.

۱۱

ﺑﺎ ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل

ﻣﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺖ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﺪ و ﻣﻨﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺖ را واژﮔﻮن ﻣ ﺳﺎزد.

۱۲

ﺛﺮوت و

داراﺋ ات را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ ﺑﺮد و دﯾﻮارﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﺖ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻨ و
ﭼﻮب و ﺧﺎک آن ﻫﺎ را در آب ﻣ رﯾﺰد.

۱۳

ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﻧﻮای رﺑﺎب را در ﺗﻮ

ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺳﺎزم و دﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد۱۴ .ﺗﺮا ﺑﻪ ﯾ ﺻﺨﺮۀ ﺻﺎف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ از
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان ﺑﺮای ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﺑﯿﺮﻧﺪ .دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﺑﺎد ﻧﻤ ﺷﻮی.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻠﺖ از ﺻﺪای ﺳﻘﻮط ﺗﺎن
ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺮوع ﺷﻮد ،آواز ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ۱۶ .آﻧﺎه
ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ از ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻣﺪوزی و
ﺷﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
از دﯾﺪن ﺗﻮ وﺣﺸﺖ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۷ .آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را در ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ:
ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدی ،ﭼﻮﻧﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺧﻮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۱۸ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدی .ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ در اﺛﺮ ﺳﻘﻮط ﺗﻮ از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ و ﺣﯿﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا ،ای ﺷﻬﺮ ﺻﻮر ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده از ﺳﻨﻪ
ﺧﺎﻟ ﻣ ﺳﺎزم .ﺗﺮا دﺳﺘﺨﻮش اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮ ﻏﺮﻗﺖ ﻣﮐﻨﻢ۲۰ .ﻣﻦ
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ﺗﺮا ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ در ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی ﻓﺮو روی و
دﯾﺮ ﺟﺎﺋ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﺑﺎر دﯾﺮ آﺑﺎد ﻧﺸﻮی۲۱ .ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم و
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم و ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدت ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻗﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺻﻮر

۲۷

۱

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

۲‐۳

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای ﺻﻮر ﮐﻪ

ﯾ ﺑﻨﺪر ﺑﺤﺮی و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮان و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ای ﺷﻬﺮ ﺻﻮر ،ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘ۴ .ﺳﺮﺣﺪات ﺗﻮ ﺗﺎ وﺳﻂ ﺑﺤﺮ
۵

ﻣ رﺳﺪ؛ ﻣﻌﻤﺎراﻧﺖ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﯾ ﮐﺸﺘ زﯾﺒﺎ آﺑﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ را از درﺧﺘﺎن
۶

ﺻﻨﻮﺑﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و دﮐﻠﻬﺎﯾﺖ را از ﺳﺮوﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﻠﭽﻪ ﻫﺎﯾﺖ
از ﭼﻮب ﺑﻠﻮط ﺑﺎﺷﺎن ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﺮﺷﻪ ات را از ﭼﻮب ﺷﻤﺸﺎد ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺒﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ،
آن را ﺑﺎ ﻋﺎج زﯾﻨﺖ داده اﻧﺪ۷ .ﺑﺎدﺑﺎن ﻫﺎﯾﺖ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧ ﺧﺎﻣﺪوزی
ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﮥ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﻨﻔﺶ و ارﻏﻮاﻧ ات را از ﺟﺰﯾﺮۀ
ﻗﺒﺮس آورده اﻧﺪ۸ .ﺑﯿﻠﭽﻪ زﻧﺎن ﺗﻮ از ﻣﺮدم ﺻﯿﺪون و اَرواد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘ راﻧﺎن ﺗﻮ ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدت ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۹ .ﻧﺠﺎران ﮐﺸﺘ ﻣﺮدان ﻣﺎﻫﺮ و آزﻣﻮدۀ ﺟﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
درﯾﺎ ﻧﻮردان ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ.
۱۰ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﻟﯿﺪﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯿﺎ در ﺳﭙﺎه ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮی
ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮ و ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ آوﯾﺰان ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨ.
۱۱ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اَرواد ﺑﺪور ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ ﭘﻬﺮه ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻤﺎد ﺑﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ دﯾﺪه ﺑﺎﻧ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻣ آوﯾﺰﻧﺪ و زﯾﺒﺎﺋ ﺗﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
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۱۲ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ راﺑﻄﮥ ﺗﺠﺎرﺗ دارد .ﺗﻮ از آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺮه ،آﻫﻦ و ﺳﺮب را در ﺑﺪل ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرۀ
ﺧﻮد وارد ﻣﮐﻨ۱۳ .ﯾﺎوان ،ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮان آن ﻫﺎ
ﻏﻼﻣﺎن و آﻻت ﻣﺴ را ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﭘﯿﺪاوار ﺗﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۴ .ﻣﺮدم
ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ اﺳﭙﻬﺎی ﺑﺎرﮐﺶ و اﺳﭙﻬﺎی ﺟﻨ و ﻗﺎﻃﺮ را ﺑﺎ اﻣﻮال ﺗﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۵

ﺗﺎﺟﺮان

رودس ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗﺠﺎرﺗ دارﻧﺪ .ﺑﺎزار ﺗﻮ در ﺑﺴﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ اﺳﺖ .ﻋﺎج و
ﭼﻮب آﺑﻨﻮس را در ﺑﺪل اﻣﻮال ﺗﻮ وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۶

ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﻨﺎس ﻓﺮاواﻧﺖ ،ادوم ﺑﺎ ﺗﻮ

راﺑﻄﮥ ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺳﻮداﮔﺮان آن ﻫﺎ زﻣﺮد ،ﺗﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ و ﮔﻠﺪوزی ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی
ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧ ،ﻣﺮﺟﺎن و ﻟﻌﻞ را ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﺗﻮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۷

ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗﺠﺎرﺗ دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮔﻨﺪم ،ﺣﻠﻮا ،ﻋﺴﻞ ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ادوﯾﻪ را ﺑﻌﻮض اﻣﻮال ﺗﻮ
وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۸

ﺗﺎﺟﺮان دﻣﺸﻖ اﺟﻨﺎس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ از ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﺷﺮاب

ﺣﻠﺒﻮن و ﭘﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺖ آوردﻧﺪ۱۹ .ﻣﺮدم ودان و ﯾﺎوان آﻫﻦ ﺧﺎم ،دارﭼﯿﻨ و ﻧﯿﺸﺮ را
ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﭘﯿﺪاوار ﺗﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۰ .ﺳﻮداﮔﺮان ددان ﭘﻮش زﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﭙﻬﺎﯾﺖ
ﻣ آورﻧﺪ۲۱ .ﻋﺮﺑﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﯿﺪار ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دار دﻟﺨﻮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮه و ﻗﻮچ و ﺑﺰ را
ﺑﺮاﯾﺖ وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۲۲

ﺗﺠﺎر ﺳﺒﺎ و رﻋﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ادوﯾﻪ،

ﺟﻮاﻫﺮات و ﻃﻼ را ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﺗﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۲۳

ﺗﺎﺟﺮان ﺣﺮان ،ﮐﻨﻪ ،ﻋﺪن ،ﺳﺒﺎ ،آﺷﻮر و

ﮐﻠﻤﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داران ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۴ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ
ﺑﻨﻔﺶ و ﮔﻠﺪوزی ،ﻗﺎﻟﯿﻨﻬﺎی رﻧﺎرﻧ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻨﺎب و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪه و ﻣﻀﺒﻮط
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ.
۲۵ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺸ اﻣﻮال ﺗﺠﺎرﺗ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﯾ ﮐﺸﺘ ﭘﺮ از
اﺟﻨﺎس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘ۲۶ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﻼﺣﺎﻧﺖ ﺗﺮا ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﺤﺮ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎد ﺷﺮﻗ ﺗﺮا در
اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ درﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﺪ۲۷ .ﺛﺮوت و اﻣﻮال و ﺗﺎﺟﺮاﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﺎن ،ﮐﺸﺘ راﻧﺎن،
ﻣﺮدان ﺟﻨ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎﻫ ﺗﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻏﺮق ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۸ .از ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻼﺣﺎن ﺗﻮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
۲۹ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘ ،ﮐﺸﺘ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣ روﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ
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ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ۳۰ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺷﯿﻮن و ﻧﺎﻟﻪ را ﺳﺮﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﻣﮔﺮﯾﻨﺪ ،ﺧﺎک را ﺑﺮﺳﺮ
ﺧﻮد ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ۳۱ .ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺗﺮاﺷﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﺟﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ۳۲و در ﻏﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﻫﯿ ﮐﺴ
ﻣﺜﻞ ﺻﻮر در وﺳﻂ ﺑﺤﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۳۳

وﻗﺘ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرۀ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﻣ ﺷﺪ،

اﻗﻮام زﯾﺎدی را ﺳﯿﺮ ﻣﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﺟﻨﺎس ﻓﺮاوان ﺻﺎدراﺗ ات
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺳﺎﺧﺘ.

۳۴

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﻫﻢ ﺷﺴﺘ و در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻓﺮورﻓﺘ .اﻣﻮال و

ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ«.
۳۵

ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ از دﯾﺪن وﺿ رﻗﺘﺒﺎر ﺗﻮ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن وﺣﺸﺘﺰده

و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.

۳۶

ﺗﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺤﺎﻟﺖ اﻓﺴﻮس ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ

اﻧﯿﺰی دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪی و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪی«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر

۲۸

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻏﺮور ﮔﻔﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪاﯾﺎن در وﺳﻂ
ﺑﺤﺮ ﺗﯿﻪ زده ای .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺤﺾ
ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘ۳ .ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ از داﻧﯿﺎل داﻧﺎﺗﺮی و ﻫﯿ رازی از ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ۴ .ﺑﺎ ﺣﻤﺖ و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ را از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺮ
ﮐﺮده ای۵ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﻓﺰودی و زﯾﺎدﺗﺮ
ﻣﻐﺮور ﺷﺪی.
۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺪا داﻧﺎ ﻫﺴﺘ۷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﻣﻦ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺒﺎﮐ و ﺑﯿﺮﺣﻤ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد ،ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﺋ و ﺷﺎن
و ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ای از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ۸ .ﺗﺮا ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺠﯿ ﺗﺮﯾﻦ وﺿ در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﺑﻤﯿﺮی۹ .آﯾﺎ در ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮا ﺑﺸﻨﺪ،
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ﺑﺎز ﻫﻢ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ؟ ﻧﻪ ،وﻗﺘ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻼﻧﺖ ﺑﯿﻔﺘ ،ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺾ
ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘ ،ﻧﻪ ﺧﺪا۱۰ .ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮی .ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.

ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

۱۲

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای

ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﺑﺨﻮان و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻤﺎل ﺣﻤﺖ و زﯾﺒﺎﺋ
ﺑﻮدی

۱۳

و در ﻋﺪن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺟﺎ داﺷﺘ .ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﻔﯿﺲ ،از ﻗﺒﯿﻞ

ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ ،ﯾﺎﻗﻮت زرد ،اﻟﻤﺎس ،ﻓﯿﺮوزه ،ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ،ﯾﺸﻢ ،ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺮخ و زﻣﺮد ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮدی .زﯾﻮرات ﺗﻮ از ﻃﻼ و در روز ﺗﻮﻟﺪت ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۴ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻬﺒﺎن ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ .ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺟﺎﯾﺖ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﻬﺎی ﻧﻮراﻧ ﻗﺪم ﻣ زدی.
۱۵از روزی ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪی ،در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ،ﭘﺎک و ﺑ آﻻﯾﺶ ﺑﻮدی ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﮐﺮدی۱۶ .ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ زﯾﺎد در ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت ﺗﺮا ﺑﺴﻮی ﻇﻠﻢ و ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪ،
ﻟﻬﺬا ﺗﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﺌ ﻧﺠﺲ از ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﻬﺒﺎن ،ﺗﺮا از
ﻣﯿﺎن ﺳﻨﻬﺎی ﻧﻮراﻧ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ.

۱۷

زﯾﺒﺎﺋﯿﺖ ﺗﺮا ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺮص و ﻃﻤ ﺣﻤﺖ

ﺗﺮا زاﯾﻞ ﮐﺮد و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪی .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زدم ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺮت
ﺑﻨﺮﻧﺪ۱۸ .ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎد و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ و ﺗﻘﻠﺐ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس را
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘ .ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺸ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮدت ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺗﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن
ﻫﻤ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ۱۹ .ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،از دﯾﺪن وﺿ
ﺗﻮ ﺣﯿﺮان و وﺣﺸﺘﺰده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ای«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺻﯿﺪون
۲۰ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲۱ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،روﯾﺖ را ﺑﻄﺮف ﺻﯿﺪون ﺑﺮدان
و ﻋﻠﯿﻪ آن ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ ۲۲و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺻﯿﺪون ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ
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ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .وﻗﺘ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﻣﺮدم ﺟﻼل و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و
ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۲۳ .اﻣﺮاض ﺳﺎری را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺧﻮن را در
ﺟﺎده ﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎری ﻣ ﺳﺎزم .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮی و ﻣﺮدﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ
۲۴

»ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎر

ﭼﺸﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻢ«.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻤ ﮐﻨﻢ ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم .آﻧﻮﻗﺖ ﻗﻮم ﻣﻦ در
ﺧﺎک و وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ۲۶و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ

۲۹

۱در روزِ دوازدﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎلِ دﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪِ ﻣﺎ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

»۲ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،رو ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﻣﺮدم آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ ۳و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و
ای اژدﻫﺎﺋ ﮐﻪ در وﺳﻂ درﯾﺎﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ای ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ :درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ از ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ام۴ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﻬﺎ را در اﻻﺷﻪ ات
ﻣ اﻧﺪازم و ﺗﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﻫ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺖ ﭼﺴﭙﯿﺪه اﻧﺪ ،از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺸﻢ۵ .ﺗﺮا
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ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫ ﻫﺎﯾﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم .در آن زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧ .ﮐﺴ
ﺗﺮا ﺟﻤ و دﻓﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻣ ﺷﻮی۶ .آﻧﺎه ﻣﺮدم
ﻣﺼﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۷

ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻋﺼﺎی ﻧَ ﺑﻮده ای .وﻗﺘ ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺴﺘ و
ﺷﺎﻧﮥ ﺷﺎﻧﺮا ﭼﺎک ﮐﺮدی و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧُﺮد ﺷﺪی و ﮐﻤﺮ ﺷﺎن را ﺑﺪرد
آوردی۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ را ﺣﻮاﻟﻪ ات ﻣﮐﻨﻢ.
اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را از ﮐﺸﻮرت از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم ۹و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺳﺎزم.
آﻧﺎه ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﭼﻮن ﺗﻮ ﮔﻔﺘ» :درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻣﻦ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ ام۱۰ «.ﻟﻬﺬا ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ
و دﺷﻤﻦ درﯾﺎﻫﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را از ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺪَل ﺗﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﻮان و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺣﺒﺸﻪ
ﺑﻠ وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم۱۱ .ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﯿ اﻧﺴﺎﻧ و ﺣﯿﻮاﻧ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨﺪ
۱۲و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی وﯾﺮان ﺷﺪۀ دﯾﺮ ،وﯾﺮاﻧﺘﺮ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮوک ،ﺑﺮای ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺘﺮوک و وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻫﺎﻟ ﻣﺼﺮ را در ﺑﯿﻦ
اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم«.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺼﺮﯾﺎن را از آن ﻣﻤﺎﻟ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ ۱۴و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﺗﺎ در ﻓﺘﺮوس ﮐﻪ وﻃﻦ اﺻﻠ
آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻗﻮم ﮐﻮﭼ و ﻧﺎﭼﯿﺰ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۱۵ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎن ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ ﺑﻮده دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۶ .ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺗﺎء ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻓﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ،
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﯿﺎد ﻣ آورﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻣﺼﺮ و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
۱۷در روز اول ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ و
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ﻓﺮﻣﻮد»۱۸ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،وﻗﺘ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺴﻮی ﺻﻮر ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﺮد،
ﻋﺴﺎﮐﺮش آﻧﻘﺪر ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺖ و ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﺎرﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ او و ﻧﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮش از آﻧﻬﻤﻪ زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪه ای
دﯾﺪﻧﺪ.

۱۹

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﺑﺎﺑﻞ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ داراﺋ و ﺛﺮوت آﻧﺮا ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮد ،دار و ﻧﺪار آﻧﺮا ﺗﺎراج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺰد ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.

۲۰

ﺑﻪ ﭘﺎداش زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ او

ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،زﯾﺮا ﺳﭙﺎه او ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۲۱

در آن روز ﻗﺪرت ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﻢ و زﺑﺎن ﺗﺮا ای ﺣﺰﻗﯿﺎل ،ﮔﻮﯾﺎ

ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ

۳۰

۱

۲

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﭼﻮن آن روز وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۳ .آن روز ،روز اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و روز اﺑﺮ ﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﻮام اﺳﺖ۴ .در ﻣﺼﺮ ﺟﻨ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد و ﺣﺒﺸﻪ را ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻓﺮاﻣﮔﯿﺮد.
ﻣﺼﺮ از اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﺛﺮوﺗﺶ ﺗﺎراج و ﻏﺎرت ﻣﮔﺮدد و اﺳﺎس آن ﻓﺮو
ﻣ رﯾﺰد۵ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺣﺒﺸﻪ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮب و ﺣﺘ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮ از ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺪَل ﺗﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﻮان ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و
ﺳﭙﺎه ﻣﻐﺮور ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرد .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام۷ .ﻣﺜﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی وﯾﺮاﻧﺸﺪۀ دﯾﺮ وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۸ .وﻗﺘ
ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ آﺗﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻫﺴﺘﻢ.
۹

در روز ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﺻﺪان ﺧﻮد را ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ را ﺑﻪ

وﺣﺸﺖ اﻧﺪازﻧﺪ .آن روز ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ«.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ذرﯾﻌﮥ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ.

۱۱

او و ﻣﺮدﻣﺶ ﮐﻪ ﺑ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را

ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را از اﺟﺴﺎد
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۲

درﯾﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺸ ﻣ ﺳﺎزم و ﺧﻮد آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺷﺮار

ﻣ ﻓﺮوﺷﻢ .آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﯿﺎﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۱۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺘﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﻣﻤﻔﯿﺲ را

ﻣ ﺷﻨﻢ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ در ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﺮس
و وﺣﺸﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﻢ۱۴ .ﺷﻬﺮ ﻓﺘﺮوس را وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم ،ﺷﻬﺮ ﺻﻮﻋﻦ را ﺑﺎ آﺗﺶ از
ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻃﺒِﺲ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۵ .ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﻠﻮﺳﯿﻮم ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﻣ رﯾﺰم و اﻫﺎﻟ ﺗﺒﺲ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم۱۶ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را آﺗﺶ
ﻣ زﻧﻢ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﭘﻠﻮﺳﯿﻮم ﺑﻪ درد و ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺒﺲ
ﻓﺮوﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد۱۷ .ﺟﻮاﻧﺎن اون و ﻓﯿﺒﺴﺖ
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .وﻗﺘ ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ را
درﻫﻢ ﺑﺸﻨﻢ و ﺳﭙﺎﻫﺶ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر آن اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ،ﺑﺮ ﺷﻬﺮ
ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ﺗﺎرﯾ ﭘﺮده ﻣ اﻓﻨﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را اﺑﺮ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم آن ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۹ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺮ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.
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ﻣﺠﺎزات ﻓﺮﻋﻮن
۲۰

در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

۲۱

»ای

اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻣﻦ ﺑﺎزوی ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺷﺴﺘﻪ ام و ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺎزوﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﺮ آن ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮد«.
۲۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ» :ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﻫﺴﺘﻢ و
ﻫﺮدو ﺑﺎزوی او را ﻣ ﺷﻨﻢ :ﻫﻢ ﺑﺎزوی ﺳﺎﻟﻤﺶ را و ﻫﻢ آن ﺑﺎزوﺋ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ۲۳ .ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه
ﻣﮐﻨﻢ.

۲۴

ﺑﺎزوی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﻗﻮی ﻣ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻣ دﻫﻢ ،اﻣﺎ

ﺑﺎزوی ﻓﺮﻋﻮن را ﻣ ﺷﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻣﺠﺮوح ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ.

۲۵

ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﻗﻮی ﻣ ﺳﺎزم و ﻗﺪرت ﻓﺮﻋﻮن را درﻫﻢ

ﻣ ﺷﻨﻢ .وﻗﺘ ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪﻫﻢ ،او آن را ﺑﺮﺿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣ ﺑﺮد .آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۲۶ .ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺳﺮو

۳۱

۱در روز اول ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای

اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم او ﺑﻮ:
در ﺑﺰرﮔ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮ ﻣ رﺳﺪ؟ ۳ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﺷﻮر ﻫﺴﺘ؛ او ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺳﺮو
ﻟﺒﻨﺎن دارای ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻗﺸﻨ و ﺳﺎﯾﻪ دار و ﺳﺮ ﺑﻔﻠ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد۴ .آب ﻫﺎی ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و
ﺟﻮﯾﻬﺎی روان آن را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی آن ﻣﮔﺮدﯾﺪ و از ﺑﺮﮐﺖ آن
درﺧﺘﺎن اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﻢ آﺑﯿﺎری ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﻞ ﻫﻢ ﺟﺎری ﻣ ﺷﺪ
و درﺧﺘﺎن آﻧﺠﺎ را ﺗﺎزه ﻣ ﺳﺎﺧﺖ۵ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ آب ﻓﺮاوان ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ
ﺷﺪ و دارای ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻏﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ۶ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن آﺷﯿﺎﻧﻪ
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ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آوردﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ۷ .آن درﺧﺖ ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﺋ
ﺧﺎﺻ داﺷﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ دراز و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا در آب ﻓﺮاوان رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد.
۸

درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺎغ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﯿ درﺧﺖ
۹

ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
زﯾﺎد و ﻏﻠﻮ آن را زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎدت ﻣ ورزﯾﺪﻧﺪ.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن آن درﺧﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺳﺮ ﺑﻔﻠ ﮐﺸﯿﺪه ،ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﺒﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،

۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ او را از ﺧﻮد راﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل زﺷﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
۱۲

ﻇﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮم دﻧﯿﺎ آن را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزد و ﺗﺮﮐﺶ ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ اش ﺑﺮ

ﮐﻮه ﻫﺎ و در دره ﻫﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اش ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﺑﺤﺎﻟﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﻣ روﻧﺪ۱۳ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺗﻨﮥ آن ﻻﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۴ .ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﻫﯿ درﺧﺘ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﯿﺮاب ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﯾﺪ و ﻣﻐﺮور ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﮐ ﯾﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ روﻧﺪ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روزی ﮐﻪ آن درﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻣ رود ،آن را ﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﮔﻮاری و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺎ آب ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ .درﯾﺎﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎ را از ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎزﻣ دارم .ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﺎﺗﻤﺪار ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن را ﺧﺸ ﻣﮐﻨﻢ۱۶ .وﻗﺘ آن را در
دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﯿﻔﻨﻢ ،اﻗﻮام ﺟﻬﺎن از ﺻﺪای ﺳﻘﻮﻃﺶ ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻫﻤﮥ درﺧﺘﺎن
زﯾﺒﺎی ﺑﺎغ ﻋﺪن و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وی ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻣ روﻧﺪ.
۱۸ﻫﯿﭽﯿ از درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻋﺪن در ﺷﻮه و ﺑﺰرﮔ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻋﺪن و آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺠﺎ در دﻧﯿﺎی
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ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨ .ای ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘ«.

ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺎح

۳۲

۲

۱در روز اول ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺨﻮان و ﺑﻪ او ﺑﻮ :ﺗﻮ ﻓﺮ

ﻣﮐﻨ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﯾ ﺷﯿﺮ ﻫﺴﺘ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺎﺣ ﻣ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ در
۳

درﯾﺎﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد آب را ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣ ﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ
۴

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺣﻀﻮر اﻗﻮام زﯾﺎدی ﺗﺮا ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﻣ اﻧﺪازم و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮐﺸﺎﻧﻢ .در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ رﻫﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺷﻮی.
۵ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺮا ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ رﯾﺰم و دره ﻫﺎ را از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزم۶ .از ﺧﻮن ﺗﻮ
زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ آن ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و دره ﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزم۷ .وﻗﺘ ﺗﺮا از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ،آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮده ای ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺳﺎزم ،آﻓﺘﺎب را در ﭘﺲ
ﭘﺮدۀ اﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﻬﺘﺎب روﺷﻨ ﻧﻤ دﻫﺪ۸ .ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧ آﺳﻤﺎن را ﺗﺎرﯾ
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ در ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو رود .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام.
۹وﻗﺘ ﺗﺮا در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻢ ،دﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
ﻏﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن از دﯾﺪن وﺿ ﺗﻮ وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن
ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ .در روز ﺳﻘﻮط ﺗﻮ ،وﻗﺘ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﻢ ،از ﺗﺮس ﺟﺎن
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﻨﺪ«.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ۱۲ .ﻣﺮدﻣﺖ را
ﺑﻪ دﺳﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اﻗﻮام دﻧﯿﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﻢ .آن ﻫﺎ ﻏﺮور ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺖ
را ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۱۳ .ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ات را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آب ﻫﺎی ﻓﺮوان ﻣ ﭼﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ
و دﯾﺮ ﭘﺎی ﻫﯿ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان آﺑﻬﺎ را ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤ ﺳﺎزد۱۴ .ﺑﻌﺪ آب ﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺻﺎف
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و ﺷﻔﺎف ﻣ ﺳﺎزم و در ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﺑﻪ آراﻣ ﺟﺎری ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام۱۵ .وﻗﺘ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را وﯾﺮان ﮐﻨﻢ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
در آن اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮ و ﻣﺮدم آن ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن
۱۷

در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ:

۱۸

»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﻣﻘﺘﺪر ﺟﻬﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ و ﻫﻤﻪ را ﯾﺠﺎ

ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ۱۹ .ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮ :ﺗﻮ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ از دﯾﺮان ﻫﺴﺘ ،اﻣﺎ
ﺑﺪان ﮐﻪ رﻫﺴﭙﺎر دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﺷﻮی و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺨﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮوﻣ روی.
۲۰ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮب
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۲۱ .وﻗﺘ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺟﻨ آوران ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎﺳ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
۲۲آﺷﻮر ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ .ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻃﺮاﻓﺶ
دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۳ .ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﺎن در ﻗﻌﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ
دورادور ﻗﺒﺮش ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ زﻣﺎﻧ در دل ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۴ﻋﯿﻼم ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ دور ﻗﺒﺮ او ﺟﺎ دارﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ وﻗﺘ ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ و رﺳﻮاﺋ در دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ۲۵ .ﻋﯿﻼم ﻣﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ،در دل ﻣﺮدم وﺣﺸﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن
ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۲۶

ﻣﺎﺷ و ﺗﻮﺑﺎل ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮاه ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۲۷ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن و
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺳﻼح و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده
ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻪ دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در وﻗﺘ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

۲۸

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮔﺮدی.
۲۹ادوم ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ در دﻧﯿﺎی
ﻣﺮدﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ.
۳۰ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻤﺎل و ﻣﺮدم ﺻﯿﺪون در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زور و ﻗﺪرت آن ﻫﺎ زﻣﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﺮدم ﻣ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺮم و رﺳﻮاﺋ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺧﻔﺘﻪ و در ﻧﻨ و رﺳﻮاﺋ آن ﻫﺎ ﺷﺮﯾ ﺷﺪه اﻧﺪ«.
۳۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎﻫﺶ در دﯾﺎر ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﻠ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۳۲ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ در دل ﻣﺮدم ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او و ﻫﻤﮥ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در دﯾﺎر ﻧﯿﺴﺘ ﯾﺠﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ «.ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﺪه ﺑﺎن
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺰﻗﯿﺎل (۲۱ ‐ ۱۶ :۳

۳۳

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ

ﻟﺸﺮی را ﺑﻪ ﺟﻨ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﺷﺨﺼ را ﺑﻌﻨﻮان دﯾﺪه ﺑﺎن
۳

ﺑﻤﺎرﻧﺪ ،و وﻗﺘ آن دﯾﺪه ﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮد و زﻧ ﺧﻄﺮ را
۴

ﺑﺼﺪا درآورد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴ زﻧ ﺧﻄﺮ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﺪ
۵

و در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺧﻮدش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا زﻧ ﺧﻄﺮ
را ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮدن ﺧﻮدش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟ اﮔﺮ ﺧﻄﺮ را
ﺟﺪی ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮد را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣ داد۶ .ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺪه ﺑﺎن ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺳﭙﺎه
دﺷﻤﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧ ﺧﻄﺮ را ﺑﺼﺪا ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮدم
را ﺑﺸﺪ ،آن ﻫﺎ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و در آﻧﺼﻮرت دﯾﺪه ﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺷﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۷ﭘﺲ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺤﯿﺚ دﯾﺪه ﺑﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ام ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
زﺑﺎن ﻣﻦ ﻣ ﺷﻨﻮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫ۸ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮی ﺑﻮﯾﻢ» :ﺗﻮ ﺣﺘﻤﺎً
ﻣ ﻣﯿﺮی!« و ﺗﻮ از اﺧﻄﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫ ﺗﺎ دﯾﺮ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﻧﺮود .آن ﺷﺨﺺ در
ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او ﻣ ﺑﺎﺷ۹ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮﺋ ﮐﻪ از
ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﺸﺪ و او ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ ،او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﻣ ﻣﯿﺮد و ﺗﻮ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت
ﻣ ﯾﺎﺑ«.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼ
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﺎر ﮔﻨﺎه
و ﺧﻄﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۱ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای زﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﻤ ﺷﻮم ،ﺑﻠﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ او از راه ﺑﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از راه ﺧﻄﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی ﮔﻨﺎه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
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ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟«
۱۲

ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﻨﺪ ،اﻋﻤﺎل

ﻧﯿﺶ او را ﻧﺠﺎت ﻧﻤ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺮدار از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﺪ
و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ او ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر اﮔﺮ
ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش از ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﯿ ﻋﻤﻞ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮدد ،ﻫﯿﭽﯿ از اﻋﻤﺎل ﻧﯿ او ﺑﯿﺎد
۱۴

آورده ﻧﻤ ﺷﻮد.

وﻗﺘ ﺑﻪ ﯾ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﻣﯿﺮد و او از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﺸﺪ و

ﻧﯿ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد،

۱۵

ﻣﺜﻼ ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﺲ

ﺑﺪﻫﺪ ،در راه راﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﺮدارد و ﭘﯿﺮو ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎ ﻧﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤ ﻣﯿﺮد.

۱۶

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﯿﺎد آورده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﻋﻤﻞ و

راﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۷ﺑﺎزﻫﻢ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑ اﻧﺼﺎف ﻫﺴﺘﻢ .ﻧﻪ ،ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﺑ اﻧﺼﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ
ﻣﻦ.

۱۸

ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ راﺳﺘﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً

ﻣ ﻣﯿﺮد.

۱۹

ﺑﺮﻋﺲ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮی از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدل و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺘﻢ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن
داوری ﻣﮐﻨﻢ«.

ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ
۲۱در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎلِ دوازدﻫﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﺷﺨﺼ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دﺷﻤﻦ درآﻣﺪه اﺳﺖ۲۲ «.ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن آن ﻓﺮاری ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺎﻧﻢ را ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﺮدای آن ،ﯾﻌﻨ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن
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ﺷﺨﺺ ﻓﺮاری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دوﺑﺎره ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ.

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم
۲۳ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲۴ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺑﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﻣﺎﻟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ آن را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ«.

۲۵

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮن
ﻣﺮدم را ﻣ رﯾﺰﯾﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ وارث اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ؟

۲۶

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد

اﺗﺎء ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ دﺳﺖ ﻣ زﻧﯿﺪ ،زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑ ﻋﻔﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ،
ﭘﺲ آﯾﺎ روا اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ؟
۲۷

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺤﯿﺎت

ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋ
ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﻣﻐﺎره ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮض و ﺑﯿﻤﺎری ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ۲۸ .اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺮوک و وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﻪ ﻏﺮور ﻣﺮدم آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻃﻮری ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ رﻫﺬری از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۹ .وﻗﺘ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﺮدم آن وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﺳﺎﺧﺘﻢ ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻧﺘﺎﯾ ﭘﯿﻐﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒ
۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دﯾﻮار ﻫﺎ و دم دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
او ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ۳۱ «.ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘ
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ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۲ .ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺮاﯾﻨﺪه ای ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎز و آواز دﻟﻨﺸﯿﻦ
آن ﻫﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋ ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ وﻟ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ،
۳۳اﻣﺎ وﻗﺘ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﺒ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن وﺟﻮد
دارد«.

ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۳۴

۱

۲

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ را ﺑﭽﺮاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در ﻓﺮ ﺳﯿﺮ
ﮐﺮدن ﺷﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ۳ .ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ آن ﻫﺎ را ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،از ﭘﺸﻢ ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻟﺒﺎس
ﻣ دوزﯾﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ را ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻠﻪ را ﻧﻤ ﭼﺮاﻧﯿﺪ۴ .ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺿﻌﯿﻒ ﮔﻠﻪ ﮐﻤ ﻧﺮده اﯾﺪ ،ﺑﯿﻤﺎران آن ﻫﺎ را ﻣﺪاوا ﻧﺮده اﯾﺪ ،دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﺴﺘﻪ ای
را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﯾﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ
زور و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭼﻮن ﭼﻮﭘﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ
۶

ﭘﺮاﮔﻨﺪه و ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻠ ،ﮔﻠﮥ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ آواره و در
ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﻫﺎ ﻧﺮﻓﺖ.
۷ﭘﺲ ای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ۸ :آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺤﯿﺎت ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﮔﻠﮥ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪۀ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺧﻮراک ﻧﺪادﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺷﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ۹ ،‐۱۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﯿﺮم ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ دﯾﺮ ﭼﻮﭘﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از ﭼﻨ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮﭘﺎن ﻧﯿﻮ
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ ﻣ روم و از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻣﮐﻨﻢ.

۱۲

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﯾ ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮔﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ

آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ در آن روز اﺑﺮی و ﺗﺎرﯾ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .آن ﻫﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣ آورم و ﺑﻪ
وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﻢ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در ﮐﻨﺎر آب روان
ﻣ ﭘﺮوراﻧﻢ و ﻫﻤﮥ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎن ﻣﮔﺬارم۱۴ .آن ﻫﺎ را در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ ﭼﺮاﻧﻢ .در ﺳﺒﺰه زارﻫﺎی ﺧﺮم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ.

۱۵

ﺧﻮدم ﭼﻮﭘﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻮده آن ﻫﺎ را ﻣﮔﺬارم ﮐﻪ در آﺳﻮدﮔ و آراﻣ

ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۶ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻣ روم و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣ آورم .زﺧﻤﻬﺎی
ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را اﻟﺘﯿﺎم ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻗﻮت و ﻧﯿﺮو ﻣ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﻮی و
ﻓﺮﺑﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۷ای ﮔﻠﮥ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﻤﺎ داوری ﮐﺮده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را از ﺑﺰ ﺟﺪا
ﻣﮐﻨﻢ۱۸ .ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻗﺎﻧ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ
ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘ از آب ﺻﺎف و ﭘﺎک ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﺗﺎن ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ۱۹ .ﭘﺲ آﯾﺎ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان دﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻒ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪۀ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﺑ را ﮐﻪ ﮔﻞ آﻟﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؟
۲۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ داوری ﻣﮐﻨﻢ۲۱ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺿﻌﯿﻒ و ﻻﻏﺮ را ﺑﻪ ﯾﺴﻮ ﻣ زﻧﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺗﺎن ﻣ زﻧﯿﺪ و از ﮔﻠﻪ
ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ دور و ﻧﺰدﯾ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ۲۲ .ﻣﻦ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و دﯾﺮ
ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ در ﺣﻖ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﺷﻮد .ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد داوری ﻣﮐﻨﻢ و ﺧﻮب و ﺑﺪ را
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از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣ ﺳﺎزم۲۳ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،داود را ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻮﭘﺎن و راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﮐﻨﻢ و او از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۴ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آن ﻫﺎ ﺑﻮده و داود ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام۲۵ .ﻋﻬﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا و در
ﺟﻨﻞ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔ و ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.

۲۶

آن ﻫﺎ را در اﻃﺮاف ﮐﻮه ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و

ﺑﺎران رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ.

۲۷

درﺧﺘﺎن و ﻣﺰارع ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان

ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ و در ﺧﺎک و وﻃﻦ ﺧﻮد در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﯾﻮغ
و زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﺎن را از ﺑﻨﺪ ﻏﻼﻣ آزاد ﺳﺎزم ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۲۸ .دﯾﺮ ﻫﯿ ﻗﻮﻣ آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﮐﺸﺪ .ﻫﻤﻪ در آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس
آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺷﻮد۲۹ .ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺤﺼﻮل و ﻏﻠﮥ ﻓﺮاوان ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ دﯾﺮ از ﻗﺤﻄ و ﮔﺮﺳﻨ
ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺮدﻧﺪ۳۰ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ و آن ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام.

۳۱

ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای

ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ادوم

۳۵

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،روﯾﺖ را ﺑﺴﻮی ﮐﻮه

ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮدان و ﻋﻠﯿﻪ آن ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ ۳و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﺮا وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک
ﻣ ﺳﺎزم۴ .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺷﻮی و ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۵ﺗﻮ دﺷﻤﻦ ﻫﻤﯿﺸ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده ای .در وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن
ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ در ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل،
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ﺑﺤﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺴﺮاﻏﺖ ﻣ آﯾﺪ و از ﻣﺮگ ﻓﺮار ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ،زﯾﺮا از
ﻣﺮگ و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن دﯾﺮان ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮی۷ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ را وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻣ ﺳﺎزم
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۸ .ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﺎ اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ را از ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ
۹

ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﺑﺎد
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۰ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﻣﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدم ،ﺗﻮ ﮔﻔﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻢ.

۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ،

ﺑﺤﯿﺎت ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ و ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻪ ای،
ﺗﺮا ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ و وﻗﺘ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،آﻧﺎه ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫ ﺷﻨﺎﺧﺖ،

۱۲

و

ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰت را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﻣ ﺑﻠﻌﻢ۱۳ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮﺿﺪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ای و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺷﻨﯿﺪم«.
۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی

زﻣﯿﻦ ﺷﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

۱۵

زﯾﺮا وﻗﺘ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ،وﯾﺮان ﺷﺪ ﺷﻤﺎ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﺪ .ﭘﺲ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ و ﮐﺸﻮر ادوم ،ﻫﻤ ﺑﻠ وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎه
ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۳۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﺮای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و

ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ:
۲دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۳آن ﻫﺎ ﺗﺮا وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۴ﭘﺲ ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎ،
وادﯾﻬﺎ ،دره ﻫﺎ ،ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن دور و ﭘﯿﺶ ،آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت و
۵

ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ :آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﻮام ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻮم ادوم ﺷﻌﻠﻪ ور
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺗﺎن را ﻏﺎرت و
۶

ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ،ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ و وادﯾﻬﺎ ﺑﻮ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ
۷

ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺷﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۸ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،درﺧﺘﺎﻧﺖ ﺑﺎر
دﯾﺮ ﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺨﺎﻧﻪ و وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻮه ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ۹ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺖ را ﻗﻠﺒﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺗﺨﻢ ﺑﺎرﻧﺪ۱۰ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮا زﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﻣﺴﻮن و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎﯾﺖ
دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ۱۱و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ ،آن ﻫﺎ زﯾﺎد و ﺑﺎرور ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮر و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ .آﻧﺎه ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۲

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎزﻣ ﮔﺮداﻧﻢ و آن ﻫﺎ ﺗﺮا دوﺑﺎره ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ

و ﺗﻮ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﺑ اوﻻد ﻧﻤ ﺳﺎزی.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آدﻣﺨﻮار
اﺳﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑ اوﻻد ﻣ ﺳﺎزد۱۴ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﺮ ﻣﺮدم را
ﻧﻤ ﺧﻮری و ﻗﻮﻣﺖ را ﺑ اوﻻد ﻧﻤ ﺳﺎزی۱۵ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ
ﮐﻪ ﺗﺮا ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺮا ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

زﻧﺪﮔ ﺗﺎزۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۶ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۱۷ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،وﻗﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،آن را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮐﺮدار آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
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ﺣﯿﺾ ﯾ زن ،ﻧﺠﺲ ﺑﻮد۱۸ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﺠﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪم۱۹ .آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﺟﺰا دادم۲۰ .اﻣﺎ وﻗﺘ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ او راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ«.

۲۱

ﻣﻦ ﻧﺮان ﻧﺎم

ﻗﺪوس ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،آن را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۲ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻨﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﭘﺎک ﺧﻮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
رﻓﺘﯿﺪ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ.

۲۳

ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﺎی دﯾﺮ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺷﻤﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن آن ﻫﺎ آﺷﺎر
ﻣ ﺳﺎزم ،آﻧﺎه آن ﻫﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام.
۲۴ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣ آورم۲۵ .ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ آب ﭘﺎک را ﻣ ﭘﺎﺷﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت و آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﭘﺎک
ﻣ ﺳﺎزم۲۶ .دل ﻧﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و روح ﺗﺎزه ای را در وﺟﻮد ﺗﺎن ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ .دل
ﺳﻨ و ﻧﺎﻣﻄﯿ را از ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،در ﻋﻮض دل ﻧﺮم و ﻣﻄﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ۲۷ .روح
ﺧﻮد را در وﺟﻮد ﺗﺎن ﺟﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ۲۸ .در ﺳﺮزﻣﯿﻨ
ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﺎن
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۲۹ .ﺷﻤﺎ را از آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزم ،ﻏﻠﻪ را ﺑﺮای ﺗﺎن ﻓﺮوان ﻣﮐﻨﻢ و دﯾﺮ
روی ﻗﺤﻄ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ۳۰ .ﺑﻪ ﻣﯿﻮۀ درﺧﺘﺎن و ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ و دﯾﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺤﻄ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮ ،ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ۳۱ .آﻧﺎه رﻓﺘﺎر زﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎن
را ﺑﯿﺎد ﻣ آورﯾﺪ و ﮐﺮدار ﻗﺒﯿ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن ﺑﯿﺰار و ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۳۲ .ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از
اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺸﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
۳۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﭘﺎک ﺳﺎزم ،ﺷﻬﺮﻫﺎ
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را ﻣﺴﻮن و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻢ۳۴ .زﻣﯿﻨ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم رﻫﺬر ﺑﺎﺋﺮ و
ﻣﺘﺮوک ﺑﻮد ﻗﻠﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد ۳۵و آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺸ و ﺑ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ
ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان ،ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ«.
۳۶

آﻧﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎ را

دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮده ام و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﭘﮋﻣﺮده و ﻣﺘﺮوک را ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام .ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۳۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﮔﺬارم ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﻦ آﻧﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﯾﺎد ﺑﺴﺎزم.

۳۸

ﻫﻤﺎن ﻃﻮری

ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﭘﺮ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺷﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی
وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﻫﻢ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.

درۀ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸ

۳۷

۱ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﺮا ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و روح او ﻣﺮا در دره ای ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﺮ از

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸ ﺑﻮد۲ .او ﻣﺮا ﺑﻪ اﻃﺮاف دره ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و دﯾﺪم ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﺧﺸ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ۳ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﻮدت ﺑﻬﺘﺮ
ﻣ داﻧ۴ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸ ﺑﻮ :ای
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۵ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧَﻔَﺲ
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﺗﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ۶ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘ ﻣ دﻫﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ .در ﺷﻤﺎ روح ﻣ دﻣﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.
۷ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪاﺋ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ۸ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﺎه ﻣﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ روی
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اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ،آن ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
۹

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ روح ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل ،از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺪﻣﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.

۱۰

ﻣﻦ

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮدم و روح در ﺑﺪن آن ﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و
ﻫﻤ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
۱۱

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ

ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺧﺸ ﺷﺪه اﯾﻢ و دﯾﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
و آﯾﻨﺪه ای ﻧﺪارﯾﻢ.

۱۲

ﭘﺲ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :ای

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﻣ ﮔﺮداﻧﻢ۱۳ .ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،وﻗﺘ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﮔﺸﻮدم و ﺷﻤﺎ را زﻧﺪه
ﮐﺮدم ،آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۱۴ .ﻣﻦ روح ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ و
ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را در ﺧﺎک و وﻃﻦ ﺗﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزم .آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﮐﻪ داده ام ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.

اﺗﺤﺎد ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۵ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۱۶ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﯾ ﻋﺼﺎ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮوی آن
ﺑﻨﻮﯾﺲ» :ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺪ او«؛ ﺑﻌﺪ ﯾ ﻋﺼﺎی دﯾﺮ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺮوی آن اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻨﻮﯾﺲ» :ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ،ﻋﺼﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺪ او۱۷ «.ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎ را
ﻧﻮک ﺑﻨﻮک ﺑﻬﻢ ﭼﺴﭙﺎﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﯾ ﻋﺼﺎ ﺑﺴﺎز و در دﺳﺘﺖ ﺑﯿﺮ۱۸ .‐۲۰ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺖ را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .وﻗﺘ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﮐﺮده
ﻣﺜﻞ ﯾ ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﮔﯿﺮم۲۱ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ وﻃﻦ
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ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ ۲۲ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﻗﻮم واﺣﺪ درآﯾﻨﺪ .ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﺸﺎن
ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﺮ ﺑﻪ دو ﻗﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۳ .از آن ﺑﺒﻌﺪ دﯾﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ را از ﺗﻤﺎم آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﭘﺎک
ﻣ ﺳﺎزم و از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﺑﺎز ﻣ دارم .آﻧﻮﻗﺖ آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای
ﺷﺎن.
۲۴ﺑﻨﺪه ام ،داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﯾ ﭘﯿﺸﻮا از ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده ﻫﻤﻪ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ۲۵ .در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ام ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﯿﺪم و ﭘﺪران ﺷﺎن
در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎ و اوﻻدۀ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ام ،داود ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨﺪ.

۲۶

ﺑﺎ

آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ.

۲۷

ﻣﺴﻦ ﻣﻦ

در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮده ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن و آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۸ .وﻗﺘ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزم ،آﻧﺎه اﻗﻮام دﯾﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام«.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻮج

۳۸

۱ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ»۲ :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،رو ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺟﻮج

ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺷ و ﺗﻮﺑﺎل ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ ۳و ﺑﻪ او ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺟﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺷ و ﺗﻮﺑﺎل ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ۴ .در اﻻﺷﻪ ات
ﭼﻨ ﻣ اﻧﺪازم و ﺗﺮا ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ و ﺳﻮاران و اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن و اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ات را ﮐﻪ ﺑﺎ
زره و ﺳﭙﺮ و ﮔﺮز و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﻣ ﺳﺎزم۵ .ﻓﺎرس ،ﺣﺒﺸﻪ و
ﻓﻮط ،ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻮﻣﺮ و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه او و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن ﺗﻮ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
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۷ﭘﺲ ای ﺟﻮج ،آﻣﺎده ﺑﺎش و ﻟﺸﺮت را ﺑﺮای ﺟﻨ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز۸ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ وﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم آن از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در وﻃﻦ ﺧﻮد در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨ۹ ،و ﺑﺎ ﻟﺸﺮ و
ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺖ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺠﻮم آوری و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ای ﺟﻮج ،در آن وﻗﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪی را در ﺳﺮ
ﻣ ﭘﺮوراﻧ۱۱ و ﻣﮔﻮﺋ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ روم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺑ دﻓﺎع
اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺼﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺶ را ﮐﻪ در ﺣﺎل آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.

۱۲

ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﯾ وﻗﺘ وﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ آﺑﺎد و ﻣﻌﻤﻮر و از

ﻣﺮدﻣ ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت روی زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﻮاﺷ و ﻣﺎل و داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣ ﺑﺮم«.
۱۳ﻣﺮدم ﺳﺒﺎ و ددان و ﺗﺎﺟﺮان ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺠﻮی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺎ
ﻟﺸﺮ ﺧﻮد آﻣﺪه ای ﮐﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺷﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و داراﺋ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮی؟««
۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﺟﻮج ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در

وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۱۵ ،‐۱۶ﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ
و ﺳﻮاراﻧﺖ از دورﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ آﺋ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧ .ﭼﻮن وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺗﺮا ای ﺟﻮج ،ﺑﺮای
ﺟﻨ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن اﻗﻮام
ﺟﻬﺎن آﺷﺎر ﺳﺎزم و آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.

ﻣﺠﺎزات ﺟﻮج
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد،
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اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺑﺎره ات ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪۀ دور ،ﺗﺮا ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۱۸ .در آن زﻣﺎن وﻗﺘ ﺑﻪ ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوی ،ﺧﺸﻢ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۹ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﻏﻀﺐ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ زﻟﺰﻟﮥ ﻣﻬﯿﺒ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ.

۲۰

در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺤﺮ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا،

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﻨﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮﻧﻮن
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ ﻓﺮوﻣ رﯾﺰﻧﺪ.

۲۱

ای ﺟﻮج ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ

ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻼﻫﺎ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازم و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎده ﯾﺪﯾﺮ را
ﻣﮐﺸﻨﺪ.

۲۲

ﺑﺎ ﻣﺮض و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻮ و ﺳﭙﺎﻫﺖ

ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ و ژاﻟﮥ ﺷﺪﯾﺪ و آﺗﺶ و ﮔﻮﮔﺮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻈﻤﺖ و
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻟﺸﺮ ﺟﻮج ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد

۳۹

»۱ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮج ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻦ و ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ای ﺟﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺷ و ﺗﻮﺑﺎل ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! ۲ﻣﻦ ﺗﺮا از راﻫ ﮐﻪ ﻣ روی،
۳

ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ و از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﻤﺎل ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ آورم .ﮐﻤﺎن را از
۴

دﺳﺖ ﭼﭗ و ﺗﯿﺮ را از دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣ اﻧﺪازم .ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی .اﺟﺴﺎد ﺗﺎن را ﺧﻮراک ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﺎن ﺷﺎری و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ
ﻣ ﺳﺎزم۵ .ﻫﻤﮥ ﺗﺎن در ﺻﺤﺮا ﻣ ﻣﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام۶ .ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎﺟﻮج و ﻣﺮدﻣﺎنِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﮐﻪ در آﺳﻮدﮔ و اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آﺗﺶ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺷﻮد و دﯾﺮ ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺎک ﻣﻦ
ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮدد .آﻧﻮﻗﺖ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻢ«.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن روز ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎره اش ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮده ام ،ﻓﺮاﻣ رﺳﺪ«.
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۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺗﻤﺎم اﺳﻠﺤﮥ ﺗﺎن
را ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﭙﺮ ،ﮐﻤﺎن ،ﻧﯿﺰه و ﮔﺮز ،ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪن ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻫﺎ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻫﯿﺰم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ ،و از ﺻﺤﺮا ﻫﯿﺰم ﻧﻤ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﻞ ﺑﺮای
ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب ﻧﻤ روﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮای آﺗﺶ از اﺳﻠﺤﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻏﺎرﺗﺮان ﺧﻮد
را ﻏﺎرت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎل ﺷﺎن را ﺑﺘﺎراج ﻣ ﺑﺮﻧﺪ«.

ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺟﻮج
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮای ﺟﻮج و ﻋﺴﺎﮐﺮش ﻫﺪﯾﺮه ای

در اﺳﺮاﺋﯿﻞ در »وادی ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ« ﮐﻪ در ﺷﺮق ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده واﻗ اﺳﺖ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ .اﯾﻦ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ،راه ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم را ﻣﺴﺪود ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﺎم آن وادی ﺑﻪ »وادی ﺳﭙﺎه ﺟﻮج«
ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺟﻮج و ﺳﭙﺎه او را در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺎک ﻣ ﺳﭙﺎرﻧﺪ۱۲ .ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه را در
ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ۱۳ .ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺪﻓﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .آن روز ،ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ روز ﻧﯿﻨﺎﻣ و
اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد۱۴ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ،ﻋﺪه ای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻠ ﭘﺎک ﮔﺮدد۱۵ .در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎﻧ را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﯾ ﻋﻼﻣﺖ در ﮐﻨﺎرش ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺮا در »وادی ﺳﭙﺎه ﺟﻮج«
دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ)۱۶ .در ﻧﺰدﯾ آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم اﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ (.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوﺑﺎره ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد«.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ
ﺑﻮ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ام ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﻮن آن را
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ۱۸ .ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻨ آوران را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﻗﻮﭼﻬﺎ ،ﺑﺮه ﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎی ﭼﺎق و ﭼﻠﮥ ﺑﺎﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۹ .آﻧﻘﺪر از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ
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ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮن آن را آﻧﻘﺪر ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣ دﻫﻢ۲۰ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮان ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﭙﻬﺎ و ﺳﻮاران و ﺟﻨ آوران را ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم و آن ﻫﺎ

ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ.

۲۳

۲۲

و از آن ﺑﺒﻌﺪ ،ﻗﻮم

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﭘ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ

ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ از
آن ﻫﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪم و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺳﭙﺮدم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺸﻨﺪ۲۴ .آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ زﺷﺘﯿﻬﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺟﺰا دادم و روی ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم«.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻢ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را از اﺳﺎرت ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﻢ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ زﻧﺪﮔ آﺳﻮده و آرام ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺮ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺘ را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ
ورزﯾﺪه اﻧﺪ از ﯾﺎد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ۲۷ .آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ۲۸ .آﻧﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ را ﺟﻤ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎزآوردم و ﻫﯿ ﮐﺴ را ﺑﺠﺎ ﻧﺬاﺷﺘﻢ۲۹ .ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﻣ رﯾﺰم و دﯾﺮ از آن ﻫﺎ روﺑﺮﻧﻤﮔﺮداﻧﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.

رؤﯾﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﯾﻨﺪه
)(۳۵ :۴۸ ‐ ۱ :۴۰
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ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۴۰

۱

در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و در
۲

روز دﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آورده ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار داد .در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب آن ﯾ ﻋﺪه
ﺑﻨﺎﻫﺎﺋ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد۳ .وﻗﺘ ﻣﺮا ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺑﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺮدی روﺑﺮو ﺷﺪم ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰِ ﺑﺮﻧ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ .در دﺳﺖ ﺧﻮد ﯾ رﯾﺴﻤﺎن و ﯾ ﭼﻮب اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﺷﺖ
و ﭘﯿﺶ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
۴

ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺎﮐ ،ﻧﺎه ﮐﻦ و ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪه ای .ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ
ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﺋ«.

دروازۀ ﺷﺮﻗ
۵ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﻮاری دورادور آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﭼﻮب
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ دﯾﻮار را اﻧﺪازه ﮐﺮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار و ارﺗﻔﺎع آن
۶

ﻫﻢ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻄﺮف دروازۀ ﺷﺮﻗ رﻓﺖ ،از زﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ و از دروازۀ دﯾﺮی
ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض داﺷﺖ ﮔﺬﺷﺖ و داﺧﻞ ﯾ دﻫﻠﯿﺰ ﺷﺪ۷ .‐۱۲از دﻫﻠﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ داﺧﻞ
ﯾ ﺳﺎﻟﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف آن ﺳﻪ اﻃﺎق ﻧﺎﻫﺒﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺎﻗﻬﺎ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .در ﭘﯿﺸﺮوی ﻫﺮ اﻃﺎق ﯾ دﯾﻮار ﺑﻪ
ارﺗﻔﺎع ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻮن ،ﯾ دﻫﻠﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﺘﺮی
دﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﺮض ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ ﭘﻠﮥ دروازۀ آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ
دﻫﻠﯿﺰ ﺑﻪ دروازۀ اﻃﺎق روﺑﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﺪ .آن اﻃﺎق ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ.
دﯾﻮارﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی آن ﮐﻪ در دو ﻃﺮف راه دﺧﻮل ﺻﺤﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام
ﯾ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺖ.

۸۴ / ۱۰۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۳ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﺳﺎﻟﻮن ،ﯾﻌﻨ از ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﯾ اﻃﺎق ﻧﺎﻫﺒﺎﻧ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را
اﻧﺪازه ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﻪ دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۴ .اﻃﺎق اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮐﺮد ،ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۵ .ﻣﺴﺎﻓﮥ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟ ﺗﺎ
اﻧﺘﻬﺎی اﻃﺎق آﺧﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

۱۶

ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

دﯾﻮار ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ دارای ﮐﻠﯿﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻮن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ
۱۷

ﺑﻌﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺮد .ﺑﻪ دورادور ﺣﻮﯾﻠ ﺳ اﻃﺎق ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و

ﭘﯿﺎده روی ﭘﯿﺸﺮوی اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻫﻤ ﺑﺎ ﺳﻨ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ۱۸ﮐﻪ دورا دور ﺣﻮﯾﻠ را
ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺳﻄ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از ﺳﻄ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﻗﺮار داﺷﺖ۱۹ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دروازۀ ﺷﺮﻗ ،دروازۀ دﯾﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺎزﻣ ﺷﺪ .وﻗﺘ ﻃﻮل ﺑﯿﻦ
دو دروازه را اﻧﺪازه ﮐﺮد ،ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ
۲۰

ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ ،رﻓﺖ و آن را اﻧﺪازه

ﮐﺮد۲۱ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ اﻃﺎق ﻧﻬﺒﺎﻧ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف دروازه ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻧﺪازۀ اﯾﻦ
اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﻃﺎﻗﻬﺎی دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﻣﺤﻮﻃﮥ دروازه ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲۲ .اﻃﺎق ﺑﺰرگ ،ﮐﻠﯿﻨﻬﺎ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت دﯾﻮارﻫﺎی
اﯾﻦ دروازه ﻫﻤ ﻣﺜﻞ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﯾ زﯾﻨﮥ ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ ای در ﭘﯿﺸﺮوی
دروازه ﻗﺮار داﺷﺖ و اﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻮن و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﻮد۲۳ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروازۀ ﺷﺮﻗ ،ﯾ دروازۀ دﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ
داﺧﻠ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﮥ ﺑﯿﻦ دو دروازه ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
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دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ
۲۴

ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮد ﻣﺮا ﺑﻄﺮف دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮد .او دﯾﻮار داﺧﻠ و دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎی

آﻧﺮا اﻧﺪازه ﮐﺮد و اﻧﺪازۀ آن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازۀ دروازه ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻮد.

۲۵

ﻣﺎﻧﻨﺪ دروازه ﻫﺎی

دﯾﺮ دارای ﯾ ﺳﺎﻟﻮن و دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻠﯿﻦ دار ﺑﻮد .ﻃﻮل ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯾﻦ دروازه ﻫﻢ ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮﺿﺶ دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ۲۶و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ زﯾﻨﮥ ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ ای داﺷﺖ.
دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۲۷ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﯾ دروازه ﺑﻪ
ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﮥ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دروازه ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ
۲۸ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا از راه دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺮد .او ﻣﺤﻮﻃﮥ اﯾﻦ دروازه را
اﻧﺪازه ﮐﺮد و اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی دروازه ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﻮد.

۲۹‐۳۰

اﻧﺪازۀ

اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻧﻬﺒﺎﻧ ،اﻃﺎق ﺑﺰرگ و دﯾﻮار ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن ﯾ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .اﻃﺎﻗﻬﺎ دارای ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻮﻃﮥ اﯾﻦ دروازه ﻫﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ در دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
۳۱اﻃﺎق ﺑﺰرگ آن ﺑﻄﺮف ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ زﯾﻨﮥ اﯾﻦ دروازه ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.

دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ
۳۲ﺳﭙﺲ ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺮد .وﻗﺘ اﯾﻦ دروازه را اﻧﺪازه ﮐﺮد،
اﻧﺪازه اش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دروازه ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻮد۳۳ .اﻧﺪازۀ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻧﻬﺒﺎﻧ ،اﻃﺎق ﺑﺰرگ و
دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن ﻫﻢ ﻓﺮﻗ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻮﻃﮥ دروازه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ در
دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۳۴ .اﻃﺎق ﺑﺰرگ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﻨﮥ اﯾﻦ دروازه ﻫﻢ ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
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دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ
۳۵

آن ﻣﺮد ﻣﺮا از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺮد و آن را اﻧﺪازه ﮐﺮد .اﻧﺪازه ﻫﺎی

اﯾﻦ دروازه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی دروازه ﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

۳۶

اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ دارای اﻃﺎﻗﻬﺎی

ﻧﻬﺒﺎﻧ ،اﻃﺎق ﺑﺰرگ و دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد .داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻮن اﯾﻦ
دروازه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دروازه ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﻦ داﺷﺖ و ﻃﻮل ﻣﺤﻮﻃﮥ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و
ﻋﺮﺿﺶ دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۳۷ .اﻃﺎق ﺑﺰرگ آن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﻗﺮار داﺷﺖ و
دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﻨﮥ اﯾﻦ دروازه ﻧﯿﺰ
ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.

اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮﺑﺎﻧ
۳۸

از اﻃﺎق ﺑﺰرگ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﯾ دروازه ﺑﻪ اﻃﺎق دﯾﺮی ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻃﺎق

ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﻣ ﺷﺴﺘﻨﺪ۳۹ .ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ در دو ﻃﺮف اﯾﻦ اﻃﺎق ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه را ذﺑ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۴۰ .ﺑﯿﺮون اﻃﺎق
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ در دو ﻃﺮف راه دﺧﻮل دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ وﺟﻮد داﺷﺖ۴۱ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﻫﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد آن ﻫﺎ در داﺧﻞ و ﭼﻬﺎر ﺗﺎی دﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ۴۲ .ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ ﺳﻨ را ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻی
آن ﻫﺎ آﻻت و ﻟﻮازﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﻮل و ﻋﺮض آن ﻫﺎ
ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۴۳ .دورادور ﻣﯿﺰﻫﺎ
ﭼﻨ ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺮ آن ﻣﯿﺰﻫﺎ
ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۴۴در ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ دو اﻃﺎق ﺑﻮد ،ﯾ از آن ﻫﺎ رو ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ،در ﭘﻬﻠﻮی دروازۀ
ﺷﻤﺎﻟ و دﯾﺮی رو ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل در ﮐﻨﺎر دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ واﻗ ﺑﻮد۴۵ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﻃﺎق رو ﺑﺠﻨﻮب ،ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ۴۶و اﻃﺎق رو ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎل ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻤ اوﻻدۀ
ﺻﺎدوق ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﯾﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۴۷

آن ﻣﺮد ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ را اﻧﺪازه ﮐﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﺑﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﻫﻢ

در ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ.

۴۸

ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻃﺎق ورودی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮد و دﯾﻮارﻫﺎی

دو ﻃﺮف آن را اﻧﺪازه ﮐﺮد .ﻋﺮض رﻫﺮو آن ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض دﯾﻮارﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﯾ
و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

۴۹

ﻃﻮل اﯾﻦ اﻃﺎق ورودی ده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .از ﯾ زﯾﻨﻪ ای

ﮐﻪ ده ﭘﻠﻪ داﺷﺖ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﺎق ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .در دو ﻃﺮف دروازۀ دﺧﻮل دو ﺳﺘﻮن ﻗﺮار
داﺷﺖ.

۴۱

۱ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا ﺑﻪ اﻃﺎق ﻣﺮﮐﺰی ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ،ﺑﺮد و دو ﺳﺘﻮﻧ را ﮐﻪ راه

دﺧﻮل آن ﺑﻮد اﻧﺪازه ﮐﺮد و ﻋﺮض ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ۲و ﻋﺮض راه دﺧﻮل
ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .دﯾﻮارﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺎه
۳

ﻣﻘﺪس را اﻧﺪازه ﮐﺮد ،ﻃﻮل آن ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .او از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻃﺎق
داﺧﻠ رﻓﺖ و راه دﺧﻮل آن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﻮل آن ﯾ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و
دﯾﻮارﻫﺎی دو ﻃﺮف آن ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ۴ .ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن اﻃﺎق را اﻧﺪازه
ﮐﺮد و ده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس اﺳﺖ«.

اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ دﯾﻮار اﺣﺎﻃﻪ
۵ﺳﭙﺲ دﯾﻮار ﻋﺒﺎدﺗﺎه را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ،دورادور ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟ آن
ﯾ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﻋﺮض دو ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۶ .اﯾﻦ اﻃﺎﻗﻬﺎ در ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳ اﻃﺎق وﺟﻮد داﺷﺖ .دﯾﻮار ﺧﺎرﺟ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ
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ﻧﺎزﮐﺘﺮ از دﯾﻮار ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺎﻻﺋ ﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﺮ دﯾﻮار ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
وارد ﻧﻨﺪ۷ .دﯾﻮار ﻋﺒﺎدﺗﺎه از ﺑﯿﺮون ﻃﻮری ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ
ﺑﺎﻻ ﯾﺴﺎن اﺳﺖ .در دو ﻃﺮف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟ اﻃﺎﻗﻬﺎ دو زﯾﻨﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۸‐۱۱

ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﯾ دروازه

از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﯾ دروازه از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب آن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ ﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ دورادور ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺻﻔﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﺳﻄ و ﺳﻪ ﻣﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻪ و اﻃﺎﻗﻬﺎی
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ده ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﻋﺒﺎدﺗﺎه وﺟﻮد
داﺷﺖ.

ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻄﺮف ﻏﺮب
۱۲ﯾ ﻋﻤﺎرت در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮض آن ﺳ و ﭘﻨ
ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل آن ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ دو ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۱۳

ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از ﺑﯿﺮون اﻧﺪازه ﮐﺮد و ﻃﻮل آن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺣﻮﯾﻠ و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ ۱۴و ﻋﺮض ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه و
ﺣﻮﯾﻠ آن ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۵ .ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺎرﺗ را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه واﻗ
ﺑﻮد ،اﻧﺪازه ﮐﺮد و ﻃﻮل آن ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی دو ﻃﺮﻓﺶ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺒﺎدﺗﺎه
اﻃﺎق ورودی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس۱۶ ،ﻫﻤﻪ از ﺻﺤﻦ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻨﻬﺎ،
روﮐﺶ ﭼﻮﺑ داﺷﺘﻨﺪ۱۷ .‐۱۸ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﺎ ﺣﺼﮥ ﺑﺎﻻی دروازه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺣﺎﮐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮ
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ﻓﺮﺷﺘﻪ دو روی داﺷﺖ۱۹ .‐۲۰ﯾ از آن دو روی ،ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و رو ﺑﺴﻮی درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎ در ﯾ ﺳﻤﺖ و دوﻣ ﺷﺒﯿﻪ روی ﺷﯿﺮ و رو ﺑﻄﺮف درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎی ﺳﻤﺖ دﯾﺮ
داﺷﺖ .ﺗﺰﺋﯿﻦ دورادور دﯾﻮار داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭼﻮﺑ
۲۱

ﭼﻮﮐﺎت دروازه ﻫﺎی ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﺮﺑ ﺷﻞ ﺑﻮد و ﭼﻮﮐﺎت دروازۀ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞ ﺑﻮد.

۲۲

ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭼﻮﺑ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾ

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﮐﻨﺠﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻮﺑ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

دروازه ﻫﺎ
۲۳در اﻧﺘﻬﺎی راه دﺧﻮلِ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﯾ دروازه ﺑﻮد و در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻫﻢ
ﯾ دروازۀ دﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ۲۴ .اﯾﻦ دروازه ﻫﺎ دو ﭘﻠﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ و از وﺳﻂ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۵دروازه ﻫﺎ ی ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﺣﺼﮥ ﺧﺎرﺟ اﻃﺎق ورودی ﯾ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﭼﻮﺑ ﺑﻮد۲۶ .ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی
دو ﻃﺮف ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﻮار آن دارای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد.
اﻃﺎق ﭘﻬﻠﻮی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﯾ ﺳﺎﯾﺒﺎن داﺷﺖ.

اﻃﺎﻗﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن

۴۲

۱ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ،ﺑﺴﻮی اﻃﺎﻗﻬﺎﺋ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ

ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻧﺰدﯾ ﻋﻤﺎرت ﻏﺮﺑ ﺑﻮدﻧﺪ۲ .ﻃﻮل ﻋﻤﺎرت ﻏﺮﺑ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض
آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۳ .در ﯾ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ،ﺳﺎﺣﻪ ای ﺑﺎ ﻋﺮض ده ﻣﺘﺮ ،در
اﻣﺘﺪاد ﻋﺒﺎدﺗﺎه و در ﺳﻤﺖ دﯾﺮ آن ،ﺳﻨﻔﺮش ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
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داﺷﺖ و اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۴ .در اﻣﺘﺪاد ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل
اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﯾ راﻫﺮو ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ .راﻫﻬﺎی دﺧﻮل
در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮد۵ .اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻﺋ ﮐﻮﭼﺘﺮ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ وﺳﻄ و ﭘﺎﺋﯿﻨ
۶

ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﺎﻗﻬﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻤﺎرات ﺳﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻﺋ ﮐﻮﭼﺘﺮ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ
۷

زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾ دﯾﻮار ﻣﻮازی ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻃﻮل آن ﺑﯿﺴﺖ
۸

و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ردﯾﻒ اﻃﺎﻗﻬﺎﺋ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻃﻮل ردﯾﻒ اﻃﺎﻗﻬﺎی دﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

۹‐۱۰

از ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﯾ دروازه

ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﭘﺎﺋﯿﻨ ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ .در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻧﺰدﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻋﻤﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺎ ﯾ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎﺋ وﺟﻮد داﺷﺖ.

۱۱

در ﭘﯿﺸﺮوی اﻃﺎﻗﻬﺎ،

ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺎرت ﺷﻤﺎﻟ ﯾ راﻫﺮوی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﺷﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐِ دروازه ﻫﺎی
ﺧﺮوج ﻗﺮار داﺷﺖ۱۲ .در ﻣﺪﺧﻞ راﻫﺮو ،ﻣﻮازی ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق اﻣﺘﺪاد
داﺷﺖ ،ﯾ دروازه ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.
۱۳آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺎرات ﺷﻤﺎﻟ و ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺪاﯾﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه را در آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
آن اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۴ .وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﻣﻘﺪس اﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ روی
ﻣﺮدم ﺑﺎز اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس دﯾﺮی ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ«.

اﻧﺪازۀ ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۱۵آن ﻣﺮد ﭘﺲ از آﻧﻪ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺎﺣﮥ داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻣﺮا از راه دروازۀ
ﺷﺮﻗ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﺣﮥ دورادور آن را ﻫﻢ اﻧﺪازه ﮐﻨﺪ۱۶ .ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ آﻧﺮا دو ﺻﺪ و
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ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮐﺮد ۱۷و ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ دو ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮐﺮد۱۸ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و آﻧﺮا دو ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮد۱۹ .ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
دو ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮐﺮد۲۰ .ﯾ دﯾﻮار ،ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس را از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﺟﺪا
ﻣ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ

۴۳

۲

۱

ﺑﻌﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮا ﺑﻪ دروازه ای ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،ﺑﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﻼل

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و آواز او ﻣﺜﻞ ﻏﺮش درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﻮد و
۳

روی زﻣﯿﻦ از ﻧﻮر ﺟﻼل او روﺷﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو رؤﯾﺎﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﯾﺪه ﺑﻮدم،
ﯾ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ و دﯾﺮی در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر.
آﻧﺎه رو ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم۴ .ﻧﻮر ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و از راه دروازه ای ﮐﻪ رو
ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺖ۵ .آﻧﻮﻗﺖ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ
داﺧﻠ ﺑﺮد و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮد.
۶در ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻣﺮد ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از داﺧﻞ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،اﯾﻨﺠﺎ،
ﺟﺎﯾﺎه ﺗﺨﺖ ﻣﻦ و ﺟﺎی ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮم .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻘﺒﺮۀ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤ ﺳﺎزﻧﺪ۸ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﻗﺼﺮ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ ﺑﻮد .ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آن ﻫﺎ را
ﻫﻼک ﮐﺮدم۹ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ
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ﻋﺒﺎدﺗﺎه دﯾﺪی ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮح ﺑﺪه و آن ﻫﺎ را از ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح آن آﮔﺎه ﺳﺎز ﺗﺎ از
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺸﻨﺪ۱۱ .ﭘﺲ از آﻧﻪ آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎً از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد
اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻃﺮح،
دروازه ﻫﺎ ،راه دﺧﻮل و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﺸﺮﯾ ﮐﻦ.
۱۲

اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎدﺗﺎه :ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
۱۳

اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺮﺑ ﺷﻞ آن ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و دارای

ﻟﺒﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﺑﻮد۱۴ .ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﯾ ﺻﻔﮥ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﯾ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﮥ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .ﺑﺎﻻی ﺻﻔﮥ زﯾﺮﯾﻦ
ﯾ ﺻﻔﮥ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی دو ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﻪ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﮥ
ﺻﻔﮥ زﯾﺮﯾﻦ دور ﺑﻮد۱۵ .ﺻﻔﮥ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﮥ دوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ را ﺑﺮ ﺻﻔﮥ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻨ ﺧﻮد ﯾ ﺷﺎخ داﺷﺖ ،ﻣ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ۱۶ .ﻫﺮ
ﺿﻠ ﺻﻔﮥ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.

۱۷

اﺿﻼع ﺻﻔﮥ ﻣﺮﺑ ﺷﻞ وﺳﻄ ،ﻫﺮ ﯾ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ و

ارﺗﻔﺎع ﻟﺒﮥ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻟﺒﮥ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﺻﻔﮥ زﯾﺮﯾﻦ ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﯿﻢ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﯾ زﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش ﺑﺪه.
وﻗﺘ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮن آن ﻫﺎ
را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ۱۹ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ اوﻻدۀ ﺻﺎدوق و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ۲۰ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤ از ﺧﻮﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و
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ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺻﻔﮥ وﺳﻄ و ﻟﺒﮥ آن ﺑﭙﺎش .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده و ﻣﺘَﺒﺮک
ﻣ ﺳﺎزی۲۱ .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﺮ و در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻨ
در ﺑﯿﺮون ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺴﻮزان.
۲۲

در روز دوم ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﺑ ﻋﯿﺐ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺎ ﺧﻮن آن

ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد۲۳ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ ،ﯾ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮچ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ را از ﮔﻠﻪ ﺑﯿﺮ و آن ﻫﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ۲۴ .ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۵

ﺗﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﺮ روز ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ ،ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﯾ ﻗﻮچ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و

ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﯿﺎور و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ.

۲۶

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ

روز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗَﺒﺮک ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮔﺮدد.

۲۷

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺖ روز و از روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺒﻌﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻼﻣﺘ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣ آورﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد و
راﺿ ﻣ ﺷﻮم .اﯾﻦ را ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﮔﻮﯾﻢ«.

دروازۀ ﺑﺴﺘﻪ

۴۴

۱ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ دروازۀ ﺧﺎرﺟ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،ﺑﺮد.

۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دروازه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ
آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ از آن داﺧﻞ ﺷﺪه ام ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آن
دروازه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ۳ .ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲ ،ﭼﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮم را ﺑﻌﻬﺪه دارد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در
داﺧﻞ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ از ﺧﻮراک ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرد ،اﻣﺎ او ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ راه
دﺧﻮل اﻃﺎق ﺑﺰرگ داﺧﻞ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن راه ﺑﯿﺮون ﺑﺮود«.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه
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۴ﺑﻌﺪ ﻣﺮا از آﻧﺠﺎ از راه دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورد .در آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻼل
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﻣﻦ رو ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدم۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ و ﻣ ﺷﻨﻮی ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آور و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺪه
۶

ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
۷

ای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ ﺗﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن اﺟﺎزه ﻣ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺗﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻪ اﯾﺪ.
۸وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺪﺳ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم اﺟﺮاء ﻧﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﻋﻮض اﺷﺨﺎص
ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا اداره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺣﺘ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ

در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻻوﯾﺎن و ﮐﻬﺎﻧﺖ
۱۰ﻣﻦ آن ﻻوﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ،ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺘﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺰا
ﻣ دﻫﻢ۱۱ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی آن را اﺟﺮاء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣ آورﻧﺪ ذﺑ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۲ .اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ آن ﻫﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻮی
ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ام ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۱۳ .آن ﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۱۴ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻇﺎﯾﻔ را ﮐﻪ ﺑﺪوش
دارﻧﺪ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ آن رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ«.
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ﮐﺎﻫﻨﺎن
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ

ﻻوی ﺗﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﺻﺎدوق ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﻓﻘﻂ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۶

ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت را ﻧﻈﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ۱۷ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻫﻨﺎم ﺧﺪﻣﺖ در
آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿ ﻟﺒﺎﺳ ﭘﺸﻤ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۸ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻋﺮق ﻧﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎر و
زﯾﺮ ﺟﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎن ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

۱۹

ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﺪﻣﺖ

را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺬارﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس آن ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
۲۰ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮی دراز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ۲۱ .ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ۲۲ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻃﻼق ﺷﺪه ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﯾﺎ ﺑﯿﻮه ای را ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮش ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۲۳ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺮﻋﺎً ﭘﺎک اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ۲۴ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺿ دﻋﻮای ﻣﺮدم را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﯿﺼﻠﮥ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ و ﺣﺮﻣﺖ روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮا
ﻧﺎﻫﺪارﻧﺪ.
۲۵ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ای ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺟﻨﺎزۀ ﭘﺪر،
ﻣﺎدر ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮده ،ﺑﺎﺷﺪ۲۶ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻔﺖ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﭙﺮدازد .ﻣﻦ،
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۲۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه وارد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
۲۸

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠ و ﻣﯿﺮاﺛ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﻠ و ﻣﯿﺮاث

آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

۲۹

آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳۰

ﻣﺤﺼﻮﻻتِ اول

ﺑﺎغ و زﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺎی دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ.

۳۱

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪه و ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ ﻣﺮده ﯾﺎ

ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﺎﻧﻮری درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ

۴۵

۱وﻗﺘ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺣﺼﮥ آن ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ

دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮﺿﺶ ده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ
ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رود۲ .‐۳اﯾﻦ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﺣﺼﮥ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨ
ﻫﺮ ﺣﺼﮥ آن دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾ از اﯾﻦ دو ﺣﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ دو ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ دورادور آن ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ۴ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖِ زﻣﯿﻦ
ﻣﻘﺪس ﺑﻮده ﺟﺎی رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد۵ .ﺣﺼﮥ دﯾﺮ آن
ﮐﻪ آﻧﻬﻢ دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﻨﺎزل ﻻوﯾﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۶در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ،ﯾ ﺣﺼﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
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دو و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﻬﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﻮﻧﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻣﻼک ﺑﺮای ﺣﻤﺮاﻧﺎن
۷در دو ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس زﻣﯿﻨ ﺑﺮای ﺣﻤﺮان ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .ﯾ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ و دﯾﺮی در ﺣﺼﮥ ﺷﺮﻗ ،ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮض ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس و ﻋﺮض ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻮازی ﺑﻪ
۸

ﺳﺮﺣﺪ ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﺮان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او دﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻇﻠﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮥ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺮاﻧﺎن
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺣﻤﺮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ
و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را از ﻣﻠ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ.
۱۰در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد از اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۱ .اﯾﻔﻪ و ﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ
اﻧﺪازه ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﯾ ،دﻫﻢ ﺣﺼﮥ ﯾ ﺣﻮﻣﺮ ﮐﻪ واﺣﺪ وزن اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﯾ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه و ﯾ ﻣﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳‐۱۵ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :ﯾ ﺷﺼﺘﻢ ﺣﺼﮥ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﻮ و ﮔﻨﺪﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺼﺪم روﻏﻨ ﮐﻪ از درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آورﯾﺪ .از ﻫﺮ دو ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی
آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﻼﻣﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮِ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ۱۶ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺣﻤﺮان ﻗﻮم ﺑﺪﻫﻨﺪ ۱۷و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺮان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ،روز اول
ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻗﻤﺮی ،روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﻫﺪاﯾﺎی
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آردی و ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ را ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ«.

ﻋﯿﺪ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج  ۲۰ ‐ ۱ :۱۲و ﻻوﯾﺎن (۴۳ ‐ ۳۳ :۲۳

۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در روز اول ﻣﺎه اول ﺳﺎل ،ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮان ﺑ ﻋﯿﺐ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻦ۱۹ .ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻤ از ﺧﻮن اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را ﺑﺮ
ﭼﻮﮐﺎت دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﭼﻮﮐﺎت دروازۀ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ
ﺑﭙﺎﺷﺪ.

۲۰

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﻬﻮاً ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺘﺎً ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﻦ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد.
۲۱در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻦ .در
ﻇﺮف اﯾﻦ ﻫﻔﺖ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎن ﺑﺪون ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد۲۲ .در روز اول ﻋﯿﺪ،
ﺣﻤﺮان وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ.
۲۳

در ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ روز ﯾ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﺮای رﻓ
ﮔﻨﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۴ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو و ﻫﺮ ﻗﻮچ ﭼﻬﺎرده ﮐﯿﻠﻮ آرد و ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ اﻫﺪاء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۲۵در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎل ،ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ .در
ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ،ﺣﻤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﻫﺪﯾﮥ آردی و روﻏﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﻨﺪ«.

ﺣﻤﺮان و ﻋﯿﺪ ﻫﺎ

۴۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺶ روز ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در روز ﺳﺒﺖ و روزﻫﺎی اول ﻣﺎه ﺑﺎز ﺷﻮد۲ .ﺣﻤﺮان ﻗﻮم از ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ
از راه دروازه داﺧﻞ اﻃﺎق ورودی ﺷﺪه ﮐﻨﺎر ﭼﻮﮐﺎت دروازه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺎﻫﻦ
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ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ او را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،در آﺳﺘﺎﻧﮥ دروازه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﯿﻔﺘﺪ،
ﺑﻌﺪ از دروازه ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،اﻣﺎ دروازه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ۳ .اﻫﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در
روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ و روزﻫﺎی اول ﻣﺎه ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ دروازه ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
۴

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮم در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﺶ ﺑﺮۀ
۵

ﺑ ﻋﯿﺐ و ﯾ ﻗﻮچ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﻫﺪﯾﮥ آردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
۶

ﯾ اﯾﻔﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ .در روز اول ﻣﺎه ،ﯾ ﮔﺎو ﺟﻮانِ ﺑ
۷

ﻋﯿﺐ ،ﺷﺶ ﺑﺮه و ﯾ ﻗﻮچ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﯿﺎورد .ﻫﺪﯾﮥ آردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو و ﻫﺮ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ اﯾﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮه ﻫﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﯾ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۸ .ﺣﻤﺮان ﺑﺎﯾﺪ از راه اﻃﺎق ورودی
دروازه داﺧﻞ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن راه ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.
۹

وﻗﺘ ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ وارد

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ از دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ
داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ اﺟﺎزه ﻧﺪارد از راﻫ ﮐﻪ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ از دروازۀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود۱۰ .ﺣﻤﺮان ﺑﺎﯾﺪ از راه
اﻃﺎق ورودی دروازه داﺧﻞ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن راه ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود۱۱ .در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و ﺟﺸﻨﻬﺎی
ﻣﺬﻫﺒ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﻫﺮ ﻗﻮچ ﯾ اﯾﻔﻪ آرد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮه ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪاری
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﯾ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
۱۲وﻗﺘ ﺣﻤﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪﯾﮥ دﻟﺨﻮاه )داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ( ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻫﺪﯾﻪ اش ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ ،ﺑﺎﯾﺪ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روز ﺳﺒﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ او ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن
راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و دروازه ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻗﺮﺑﺎﻧ روزاﻧﻪ

۱۰۰ / ۱۰۶
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۱۳ﻫﺮ روز ﺻﺒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺮۀ ﯾﺴﺎﻟﮥ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
۱۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ روز ﺻﺒ ،ﻫﺪﯾﮥ آردی ﻣﺘﺸﻞ از ﯾ ﺷﺸﻢ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم و اﻋﻠ و ﯾ
ﺳﻮم ﻫﯿﻦ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد۱۵ .ﭘﺲ ﯾ ﺑﺮه ،ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ روزﻣﺮه ،ﯾ ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺒ اﺟﺮاء ﺷﻮد«.

اﻣﻼک ﺣﻤﺮان
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻤﺮان از ﻣﻠ ﻣﻮروﺛ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﯾ از

ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺴﺮش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد،

۱۷

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ ای ﺑﻪ

ﯾ از ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،آن ﻏﻼم ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪﯾﮥ او را ﺗﺎ زﻣﺎن آزادی ،ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﺎﻫﺪارد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﺪ .داراﺋ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻌﺪ از او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ
ارث ﻣ رﺳﺪ۱۸ .ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻠ و داراﺋ ﻣﺮدم را از آن ﻫﺎ ﺑﺰور ﺑﯿﺮد و ﯾﺎ
ﺣﻖ آن ﻫﺎ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از داراﺋ ﺧﻮد ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ«.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۱۹

ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا ﺑﻪ راه دﺧﻮل اﻃﺎﻗﻬﺎی رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ،در ﮐﻨﺎر دروازه در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ

ﺣﻮﯾﻠ داﺧﻠ ﺑﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺟﺎﺋ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ۲۰ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺟﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه را ﭘﺨﺘﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آرد اﻫﺪاء ﺷﺪه ﻧﺎن ﻣ ﭘﺰﻧﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ
ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺮﺳﺪ«.
۲۱ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ آورد و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻨ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﺮد۲۲ .در ﻫﺮ ﮐﻨ ﺣﻮﯾﻠ ﯾ
ﺣﻮﯾﻠ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲۳ .ﺑﻪ دورادور داﺧﻞ آن ﻫﺎ
ﯾ ﻃﺎﻗﭽﮥ ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾ ﺑﺨﺎری دﯾﻮاری در زﯾﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ۲۴ .او ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ
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ﻣﺮدم ﻣ آورﻧﺪ ،ﻣ ﭘﺰﻧﺪ«.

درﯾﺎﺋ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺟﺎرﯾﺴﺖ

۴۷

۱آن ﻣﺮد ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ راه دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورد .دﯾﺪم ﮐﻪ درﯾﺎﺋ از زﯾﺮ راه دﺧﻮل

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺟﺎرﯾﺴﺖ و از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﯾﻌﻨ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ
۲

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﮔﺬرد .ﺑﻌﺪ ﻣﺮا از راه دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﯿﺮون آورد و از آﻧﺠﺎ دور زده ﺑﻪ دروازۀ
ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮوﻧ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﺳﺖ ،رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ آب درﯾﺎ از ﻗﺴﻤﺖ
۳

ﺟﻨﻮﺑ دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺟﺎری ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﭼﻮب اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل درﯾﺎ را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق اﻧﺪازه ﮐﺮد و از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮا از آب ﻋﺒﻮر داد .آب درﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻮد.
۴ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻣﺘﺮ دﯾﺮ ﻃﻮل درﯾﺎ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،آب ﺗﺎ زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣ رﺳﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺑﻮد۵ .ﺑﺎز ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻣﺘﺮ دﯾﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ درﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﺑﺬرم۶ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ای اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪی ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ«.
ﺑﻌﺪ او ﻣﺮا از ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ۷ .در ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ درﺧﺘﺎن زﯾﺎدی در دو
ﻃﺮف درﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ۸ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آب اﯾﻦ درﯾﺎ از ﺑﯿﺎﺑﺎن و وادی اُردن ﺑﻄﺮف
ﺷﺮق ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد و آب ﺷﻮر آن را ﭘﺎک و ﮔﻮارا ﻣ ﺳﺎزد.
۹در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آب اﯾﻦ درﯾﺎ ﺟﺎری ﮔﺮدد ،در آﻧﺠﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﻮان و ﻣﺎﻫ ،زﻧﺪه ﺟﺎن
ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده از ﺣﺪ زﯾﺎده ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۰ .ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان در ﺳﺎﺣﻞ آن ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ
و از ﭼﺸﻤﮥ ﺟﺪی ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮥ ﻋﺠﻼﯾﻢ ﻣﺎﻫ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﭘﻬﻦ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﺮ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻫ ﻣ ﺷﻮد۱۱ .اﻣﺎ آب
ﺟﺒﻪ زارﻫﺎ و ﻧﯿﺰارﻫﺎ ﭘﺎک ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﺷﻮره زار ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۱۲ .در ﻫﺮ دو ﻃﺮف
درﯾﺎ اﻗﺴﺎم درﺧﺘﻬﺎ ﻣ روﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻮه دار
ﺑﻮده ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻮۀ ﺗﺎزه ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ آب درﯾﺎﺋ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎرﯾﺴﺖ
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آﺑﯿﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﻮراک و ﺑﺮﮔﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ دو ﺣﺼﻪ داده ﺷﻮد.

۱۴

ﻣﻦ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﻗﻮل داده ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
۱۵ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ از ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻠﻮن و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﺣﻤﺎت و ﺗﺎ ﺷﻬﺮ
ﺻﺪد اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۱۶ .ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑِﺮوﺗﻪ و ﺳﺒﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ دﻣﺸﻖ و ﺣﻤﺎت واﻗ اﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﻣ رود و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻮران اﺳﺖ ﻣ رﺳﺪ.

۱۷

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ

از ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﯿﻨﻮن در ﺷﺮق ﺑﻮده ﺣﻤﺎت و دﻣﺸﻖ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
۱۸ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ ،از ﺷﻬﺮ ﺣﻮران ﺗﺎ دﻣﺸﻖ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب دور ﺧﻮرده
ﺑﻪ دﻣﺎﻏﮥ ﺟﻨﻮب ﺑﺤﯿﺮۀ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ درﯾﺎی اُردن ﻣ رﺳﺪ .از آن ﻧﻘﻄﻪ در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎی اُردن
ﭘﯿﺶ ﻣ رود و از ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﺟﻠﻌﺎد ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ.
۱۹ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ ،از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺒﻮت ﻗﺎدِش ﻣ رﺳﺪ و از آﻧﺠﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎی
ﺳﺮﺣﺪی ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.
۲۰ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑ ،در اﻣﺘﺪاد ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻏﺮﺑ ﮔﺬرﮔﺎه
ﺣﻤﺎت اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
۲۱اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ۲۲و آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ داﯾﻤ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﺎﻫﺪارﯾﺪ .ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺳﻬﻤ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻌﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ روﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺣﻘ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ
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آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ۲۳ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﻤ
داده ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱‐۷ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟ ﮐﺸﻮر از ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻠﻮن و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﺣﻤﺎت ،ﺷﻬﺮ
ﻋﯿﻨﻮن و ﺳﺮﺣﺪ ﺑﯿﻦ دﻣﺸﻖ و ﺣﻤﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻬﻢ ﻗﺒﺎﯾﻠ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ و ﺑﺤﯿﺮۀ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻏﺮب واﻗ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ :دان ،اَﺷﯿﺮ،
ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﻣﻨﺴ ،اﻓﺮاﯾﻢ ،رﺋﻮﺑﯿﻦ و ﯾﻬﻮدا.

زﻣﯿﻦ ﺧﺎص در وﺳﻂ ﮐﺸﻮر
۸ﯾ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا واﻗ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن از ﺷﺮق ﺑﻪ
ﻏﺮب ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺮ ﯾ از زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه در وﺳﻂ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۹در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﺳﺎﺣﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮل دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد۱۰ .ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ
ﻏﺮب دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در
وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن واﻗ اﺳﺖ۱۱ .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎنِ اوﻻدۀ ﺻﺎدوق ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ وﻓﺎداری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻻوﯾﺎن
دﯾﺮ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ۱۲ .ﭘﺲ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺳﺎﺣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻻوﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد۱۳ .ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺳﻬﻤ در
ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل آن دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۴ .اﯾﻦ ﺣﺼﮥ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻠ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﺎدﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
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ﮐﺲ دﯾﺮی داده ﺷﻮد.
۱۵

ﺣﺼﮥ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻃﻮل دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض دو و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﺎم اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺣﺼﻪ ﺳﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ در وﺳﻂ آن زﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

۱۶

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ و

ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﺑﺎﺷﺪ۱۷ .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﯾ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻪ ﻋﺮض ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﭼﺮاﮔﺎه ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد۱۸ .ﺑﻘﯿﮥ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺷﻬﺮ و در
اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﻨ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض دو و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای زراﻋﺖ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

۱۹

ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ

ﻣﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

۲۰

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل

ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ،ﯾ ﻣﺴﺎﺣﺖ دوازده و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ.
۲۱‐۲۲زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻘﺪس ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه و
زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺮان ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ واﻗ اﺳﺖ.

زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ
۲۳‐۲۷در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﺳﺎﺣﮥ ﻣﺨﺼﻮص ،زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ واﻗ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮﻗ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻏﺮب ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻗﺮار ذﯾﻞ
اﺳﺖ :ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،اﯾﺴﺴﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن و ﺟﺎد.
۲۸ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑ ﺟﺎد از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺒﻮت ﻗﺎدِش اﻣﺘﺪاد دارد و از آﻧﺠﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
درﯾﺎی ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.
۲۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً ذﮐﺮ ﺷﺪ ،آن زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد«.

۱۰۵ / ۱۰۶
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دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
۳۰‐۳۴

ﺷﻬﺮ دارای دوازده دروازه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ دروازه ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎد

ﻣ ﺷﻮد .ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ دوﻫﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .دروازه ﻫﺎی
دﯾﻮار ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﯾﻬﻮدا و ﻻوی ،دروازه ﻫﺎی دﯾﻮار ﺷﺮﻗ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
و دان ،دروازه ﻫﺎی دﯾﻮار ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻨﺎم ﺷﻤﻌﻮن ،اﯾﺴﺴﺎر و زﺑﻮﻟﻮن و دروازه ﻫﺎی دﯾﻮار
ﻏﺮﺑ ﺑﻨﺎم ﺟﺎد ،اَﺷﯿﺮ و ﻧﻔﺘﺎﻟ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۳۵ .ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮ ﻧُﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم
ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ«
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