ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻣﺴﻤ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾ ،ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻧﺒﻮت اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر ﮔﺮاﻧ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻠﺘﺶ ﮐﻪ
در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ارﻣﯿﺎ در ﺣﻮاﻟ ۶۵۰ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در دﻫ ﻧﺰدﯾ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯿﻪ او ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﺒﻮت در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد دﻋﻮت
ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ارﻣﯿﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻮاﻧ و ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ،
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ارﻣﯿﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺸﻞ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ارﻣﯿﺎ در دوران ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از روﺑﺮو ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﺮ ﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﺧﻄﺎر داد .او
در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻋﻤﻠ ﺷﺪن ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺳﻘﻮط و وﯾﺮاﻧ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ارﻣﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام
اﺧﺘﺼﺎص دارد ،اﻣﺎ در آن ﻣ ﺗﻮان آﺛﺎری از آﯾﻨﺪۀ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ارﻣﯿﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد از ﺗﺒﻌﯿﺪ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻧﻤﻮد.
ارﻣﯿﺎ از ﻋﻬﺪ ﻧﻮی ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوران رﻧ آوری ﮐﻪ او در آن زﻧﺪﮔ
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ﻣﮐﺮد ،ﻋﻘﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :روزی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎزه ای ﻣ ﺑﻨﺪم) «.ارﻣﯿﺎ (۳۱ :۳۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دﻋﻮت ﺧﺪا از ارﻣﯿﺎ :ﻓﺼﻞ ۱
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻓﺼﻞ ۲۰ ‐ ۲
وﻗﺎﯾ دوران ﺣﯿﺎت ارﻣﯿﺎ :ﻓﺼﻞ ۴۵ ‐ ۲۱
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎﯾ در ﻣﻮرد اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻓﺼﻞ ۵۱ ‐ ۴۶
ﺳﻘﻮط اروﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۵۲
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۱

۱اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ داد .ارﻣﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ )ﯾ از

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻋﻨﺎﺗﻮت ،واﻗ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ( ﺑﻮد۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﺖ
ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺴﺮ آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ارﻣﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ۳ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ در زﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ﺗﺎ اﺧﯿﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ﺑﺮای
او آﻣﺪﻧﺪ .در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ اﺷﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و اﻫﺎﻟ آن ﺷﻬﺮ اﺳﯿﺮ و
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ارﻣﯿﺎ
۵

۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﭘﺮورش ﯾﺎﺑ ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و

ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﺋ ،ﺗﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺎم آور ﻣﻦ ﺑﺮای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷ۶ «.اﻣﺎ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾ
ﺟﻮانِ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
۷اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮ :ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ،
ﻣ روی و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﺋ۸ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺮا رﻫﺎﯾ ﻣ دﻫﻢ«.
۹آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎﻧﺖ
ﻗﺮار دادم! ۱۰ﺑﺪان ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﺣﻮﻣﺘﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم ﺗﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨ
و ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﺎﯾ ،وﯾﺮان ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾ و ﻏﺮس ﮐﻨ«.

دو رؤﯾﺎ
۱۱ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ  ﮔﻔﺖ» :ارﻣﯿﺎ ،ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :»ﺷﺎﺧﻪ ای از درﺧﺖ ﺑﺎدام
را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ«. ۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿ دﯾﺪی ،ﻣﻦ ﻧﻬﺒﺎن ﮐﻼم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ۱۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ
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ﺟﻮاب دادم» :ﯾ دﯾ آب ﺟﻮش را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ و ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﯾﺰد«.
۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،ﺑﻼﺋ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد.

۱۵

ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ را ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و آن ﻫﺎ ﻫﻤ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺧﻮد را

ﺑﻪ دم دروازه ﻫﺎ و ﺑﻪ دورادور دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
۱۶ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮارت ﺷﺎن و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺠﺎزات
ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۷

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ آﻣﺎده ﺷﻮ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ .از آن ﻫﺎ

ﻧﺘﺮس ،ورﻧﻪ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﮐﻤﺪل ﺷﺪه وﺣﺸﺖ ﮐﻨ.

۱۸

وﻟ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ

ﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﯾ ﺳﺘﻮن آﻫﻨﯿﻦ و ﯾ دﯾﻮار ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺨﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨ.

۱۹

آن ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ

ﻣ ﺟﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮا
رﻫﺎﯾ ﻣ دﻫﻢ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ
۱‐۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﻪ اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دوران ﺟﻮاﻧ را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻦ
ﺑﻮدی .ﺣﺘ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﺑ ﻋﻠﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻣ رﻓﺘ۳ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪس و ﻧﻮﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل او ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او آﺳﯿﺒ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣ آوردم«.
۴ای اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب و ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ۵ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﻣﻦ
روﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و از روی ﻧﺎداﻧ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ ۶ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ
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ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺸ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی وﯾﺮان و ﭘﺮ از ﮔﻮدال و ﺟﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾ و ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮدم۷ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ آوردم ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه آﻟﻮده
۸

ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ .ﺣﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده
رﻓﺘﻨﺪ.
۹

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و اوﻻدۀ ﺗﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮐﻨﻢ.

۱۰

ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺎی ﮐﺘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و

ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﯿﺪار ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺮرﺳ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻫ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﻪ ای در آﻧﺠﺎ رخ داده اﺳﺖ؟

۱۱

آﯾﺎ ﻗﻮﻣ را

دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﺎﻃﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ از اﯾﻦ
ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻠﺮزﯾﺪ و وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۳ ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ دو ﮔﻨﺎه
ﺷﺪﻧﺪ :ﯾ اﯾﻨﻪ ،آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﮥ آب ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻮﺿﻬﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آب را در ﺧﻮد ﻧﻬﺪارﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۴اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻼم ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻏﻼﻣ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا دﺷﻤﻨﺎن در ﭘ
ﻏﺎرت آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ۱۵دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﺑﺴﻮﯾﺶ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۶ .ﻣﺮداﻧ از ﺷﻬﺮﻫﺎی »ﻣﻤﻔﯿﺲ«
و »ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ« آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺎج ﺳﺮت را ﺷﺴﺘﻨﺪ۱۷ .ﺗﻮ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺳﺮت آوردی ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ را ﮐﻪ ﻫﺎدی و راﻫﻨﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدی«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻧﻮﺷﯿﺪن از آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ

۵ / ۱۱۸
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ﭼﻪ ﺳﻮدی ﻣ ﺑﺮی و ﯾﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﺷﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از آب درﯾﺎی ﻓﺮات ﭼﻪ ﻧﻔﻌ ﻋﺎﯾﺪت
ﻣ ﺷﻮد؟ ۱۹ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎﻫﺖ ﺗﺮا ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ و ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ات ﺗﺮا ﻣﺤﻮم ﻣ ﺳﺎزد.
آﻧﺎه ﻣ داﻧ و ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﻤﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻠ و ﻧﺎﮔﻮار
دارد .ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﺮﺳ«.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،ﯾﻮغ ﻣﺮا از ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدی و
رﺷﺘﮥ دوﺳﺘ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄ ﻧﻤﻮدی و ﮔﻔﺘ» :ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔ ﺗﺮا ﻧﻤﮐﻨﻢ «.ﺑﺎﻻی
ﻫﺮ ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺪی و زﻧﺎ ﮐﺮدی۲۱ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﮐﺎﺷﺘﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾ ﻧﻬﺎل ﻓﺎﺳﺪ و ﺑ ﺛﻤﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪی؟

۲۲

ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﺋ ﭘﺎک ﻧﻤ ﺷﻮی و ﻟﮥ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ

دور ﻧﻤ ﺷﻮد.

۲۳

ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻮﺋ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺮو ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ

ﻧﺒﻮده ام؟« ای ﺷﺘﺮ وﺣﺸ و ﺑ ﻗﺮار ﮐﻪ در راه ﺧﻮد روان ﻫﺴﺘ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ در دﺷﺘﻬﺎ
و وادﯾﻬﺎ ﮐﺮدی ،ﻧﺎه ﮐﻦ۲۴ .ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮره ﺧﺮی ﻫﺴﺘ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ رود ﺗﺎ ارﺿﺎی
ﺷﻬﻮت ﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ او ﺑﺸﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮره ﺧﺮ ﻧﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻔﺖ او
ﮔﺮدد ،و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺸﺪ۲۵ .ﭘﺲ ﭘﺎﯾﺖ را از اﯾﻨﻬﻤﻪ دوﻧﺪﮔ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻦ و
ﮔﻠﻮﯾﺖ را ﺧﺸ ﻧﺴﺎز! ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻣ روم«.
۲۶ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ دزدی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد
ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۷ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾ درﺧﺖ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘ «و ﺑﻪ ﯾ
ﺳﻨ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،«ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤ ﺧﻮار و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻮض اﯾﻨﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺳﺨﺘ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎز
ﻫﻢ زاری ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ۲۸ .ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺖ دارﯾﺪ ،آن ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﺳﺨﺘ ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

۶ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۲۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺘ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ دارﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدﯾﺪ.
۳۰ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدم ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏُﺮاﻧ
ﮐﻪ ﺷﺎر ﺧﻮد را ﻣ درد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﺪ۳۱ .ای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﯾﺎ ﯾ زﻣﯿﻦ
ﺗﺎرﯾ ﺑﻮده ام؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؟«

۳۲

آﯾﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﻮرات و ﯾﺎ ﯾ

ﻋﺮوس ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﯾﺎد
ﺑﺮده اﻧﺪ.

۳۳

ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘ ﺑﻪ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ

زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راﻫﻬﺎی ﻏﻠﻂ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ۳۴ .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺑﮔﻨﺎﻫﺎن آﻟﻮده اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن دزد و راﻫﺰن.

۳۵

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ

و ﮐﺎر ﺑﺪی ﻧﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ
ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﻢ۳۶ .ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻣ ﺷﺘﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ راه و روش ﺧﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ آﺷﻮرﯾﺎن ﺷﻤﺎ را ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۳۷

از آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺗﺎء

داﺷﺘﯿﺪ ،ﺧﻮار و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای از آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺑﺮﯾﺪ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر

۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮدی زن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ و زن ﺑﺮود و ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ،آن

ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ،زﻣﯿﻦ را آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺗﻮ ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن زﯾﺎدی ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪی ،ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی.
۲ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎه ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ! آﯾﺎ ﺟﺎﺋ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد آن را
آﻟﻮده ﻧﺮده ﺑﺎﺷ؟ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﺮب ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ رﻫﺬری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨ .ﺗﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ ﺧﻮد آﻟﻮده ﮐﺮده ای۳ .ﭼﻮن ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ زنِ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﺪاری ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺎرش ﺑﺎران را از ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣ دارم و از
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ﺑﺎران ﺑﻬﺎری ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزم۴ .ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﺋ» :ای ﭘﺪر ،ﺗﻮ از دوران ﻃﻔﻠ
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮده ای۵ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺎﺷ و ﻗﻬﺮت ﺗﺎ اﺑﺪ دوام
ﻧﻤﮐﻨﺪ «.ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﺋ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر زﺷﺘ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،دﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
۶

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر
۷

ﭼﻪ ﮐﺮد؟ او ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪ و در زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ رﻓﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮد دوﺑﺎره ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد ،اﻣﺎ او
۸

ﺑﺎز ﻧﺸﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ او ،ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی او را دﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﺎ را ﻃﻼق دادم ،وﻟ ﻋﺒﺮت ﻧﺮﻓﺖ و از ﻣﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و او ﻫﻢ رﻓﺖ ﺑﻪ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﭘﺮداﺧﺖ۹ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ او ﻧﻪ ﺷﺮﻣﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﺳﻨ و ﭼﻮﺑ ﮐﻪ ﺣﻢ زﻧﺎ
را دارد ،زﻣﯿﻦ را آﻟﻮده ﮐﺮد۱۰ .ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ
ﺻﺎف ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ اش از روی رﯾﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻮد«.
۱۱ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑ وﻓﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از
ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ.
۱۲ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮو و ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑ وﻓﺎ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ
ﺑﺎزﮔﺮد .ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻢ۱۳ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺖ اﻗﺮار ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻐﺎوت ﮐﺮده و در زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺘﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ای و ﻧﺨﻮاﺳﺘ ﮐﻪ از ﮐﻼم ﻣﻦ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨ«.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑ وﻓﺎ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ،ﯾ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و دو ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣ آورم۱۵ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
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ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از روی ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۶ .وﻗﺘ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﺷﻮد ،دﯾﺮ ﮐﺴ آن روزﻫﺎ را ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎن
ﺑﻮد ،ﯾﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ .دﯾﺮ در ﻓﺮ آن ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۷

در آن زﻣﺎن ،اورﺷﻠﯿﻢ »ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺑﻮده ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن در آﻧﺠﺎ در

ﺣﻀﻮر او ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﺮﮐﺸ دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ و دﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﻫﻮس و ﻣﯿﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﺧﻮد ﻧﻤ روﻧﺪ.

۱۸

ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل درﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ ارث داده ﺑﻮدم ،ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮم و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب را ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﻢ .اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻦ روی ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮداﻧﯿﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻋﺲ،
ﻣﺜﻞ زن ﺑ وﻓﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑ وﻓﺎ ﺷﺪﯾﺪ«.
۲۱ﺻﺪاﺋ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ رﺳﺪ و آن ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
آن ﻫﺎ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ.
»۲۲ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑ وﻓﺎ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑ وﻓﺎﺋ ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﻢ!« آن ﻫﺎ
ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘ.
۲۳ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎً از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻧﺠﺎت ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ۲۴ .از ﻃﻔﻠ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺖ اﺟﺪاد ،ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ،رﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ۲۵ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺸﯿﻢ و رﺳﻮاﺋ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺪران ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ و از ﻓﺮﻣﺎن او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻢ«.
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ

۴

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدی و ﺑﻪ ﻣﻦ رو آوری ،اﮔﺮ از
۲

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ دﺳﺖ ﺑﺮداری و ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧ و از روی راﺳﺘ و ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘ ﺑﻨﺎم

ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮری ،آﻧﺎه اﻗﻮام دﯾﺮ ،ﺑﭙﺎس ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﯿﻦ ﺗﺎن را ﻗﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در
۴

ﺑﯿﻦ ﺧﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺎرﯾﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ام وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و دل ﺗﺎن را از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔ ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ ،ورﻧﻪ ،ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ«.

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
۵در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ﺑﻮﺋﯿﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﯾﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﻣﺄﻣﻮن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ!« ۶راه ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻼ و وﯾﺮاﻧ ﻣﺪﻫﺸ را از
۷

ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ آورم .دﺷﻤﻦ ﻣﻬﻠ اﻗﻮام ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی از ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه
ﺑﺴﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﺪ .ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺗﺎن را وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺧﺮاب و ﺧﺎﻟ از
ﺳﻨﻪ ﺳﺎزد۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺘﻌﺠﺐ و اﻧﺒﯿﺎء ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۰ «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ
ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را ﻓﺮﯾﺐ دادی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘ ﮐﻪ ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ،
درﺣﺎﻟﯿﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﻠﻮی ﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!«
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۱۱در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺳﻮزاﻧ از ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ وزﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎد ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
اﯾﻦ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ.
۱۳

ﺑﺒﯿﻦ ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﻮ ﻣ آﯾﺪ .ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد و اﺳﭙﻬﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از

ﻋﻘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .وای ﺑﺤﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ۱۴ .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،دﻟﺖ را از آﻟﻮدﮔ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک
ﺳﺎز ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑ .ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ اﻓﺎر ﻓﺎﺳﺪ را در دﻟﺖ ﻧﺎه ﻣ داری؟ ۱۵ﺻﺪاﺋ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دان و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ۱۶ .ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﯿﺪ
و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن
ﺟﻨ ﻣ دﻫﻨﺪ.

۱۷

ﻣﺜﻞ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﺎن ﮐﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻢ اورﺷﻠﯿﻢ را

ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻫﺎﻟ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.

۱۸

ای ﯾﻬﻮدا ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرت اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣ آورد .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮدی

اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺪوه ارﻣﯿﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮﻣﺶ
۱۹ﻏﻢ و ﻏﺼﮥ زﯾﺎد دارم .از درد ﺑﺨﻮد ﻣ ﭘﯿﭽﻢ و ﻗﻠﺒﻢ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ .دﯾﺮ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﻏﺮﯾﻮ و زﻧ ِﺧﻄﺮِ ﺟﻨ ﺑﻮﺷﻢ ﻣ رﺳﺪ۲۰ .ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘ
در ﭘ ﻣ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺑﻠ وﯾﺮان ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺎراج ﻣﮔﺮدﻧﺪ و
ﭘﺮده ﻫﺎی ﺷﺎن در ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ
وﻗﺎﯾ ﺑﺎﺷﻢ و آواز و ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨ را ﺑﺸﻨﻮم؟ ۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
اﺣﻤﻖ اﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎنِ ﻧﺎدان ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺷﺮارت اﺳﺘﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮﺑ ﮐﻨﻨﺪ«.
۲۳ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻟ و وﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدم و
ﻧﻮر و روﺷﻨ را در آن ﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪم۲۴ .ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،آن ﻫﺎ ﻣ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ

۱۱ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

از ﺟﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۵ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺎه ﮐﺮدم ،ﻫﯿ ﮐﺴ را ﻧﺪﯾﺪم .ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ۲۶ .ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺣﻀﻮر و
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠ.

۲۸

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺮ

ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻤﺪار ﻣ ﺷﻮد و آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾ ﻣﮔﺮدد .ﻣﻦ ارادۀ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده
و آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ دﻫﻢ و از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ«.
۲۹

ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺳﻮاران و ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﻠﻬﺎ

و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﺪه ﮐﺴ در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۳۰

ﺗﻮ ای

ﻏﺎرت ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﻣ ﭘﻮﺷ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ زﯾﻮرات ﻃﻼ ﻣ آراﺋ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را
ﺳﺮﻣﻪ ﻣﮐﻨ؟ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ ﻣ ﺳﺎزی ،زﯾﺮا ﯾﺎراﻧﺖ از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ و ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻨﺖ را دارﻧﺪ۳۱ .ﻧﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻟﮥ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﻔﻠ ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﻣ آورد .اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﮥ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧَﻔَﺲ ﻣﺎﻧﺪه و دﺳﺖ زاری را دراز ﮐﺮده
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :وای ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺎی ﻗﺎﺗﻼن ﺧﻮد از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ ام«.

ﮔﻨﺎه اورﺷﻠﯿﻢ

۵

۱در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراﻫ ﻫﺎ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و
راﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۲ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺷﺎن دروغ اﺳﺖ.
۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ اﻧﺪ .ﺗﻮ آن ﻫﺎ را زدی ،اﻣﺎ دردی را
اﺣﺴﺎس ﻧﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدی ،وﻟ اﺻﻼح ﻧﺸﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
از ﺳﻨ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮدﻧﺪ۴ .آﻧﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آن ﻫﺎ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و
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ﺑ ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .راه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از اﺣﺎم او ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ۵ .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ
ﺗﻮاﻧﺮان ﻣ روم و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ داﻧﻨﺪ و از
اواﻣﺮ او ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﻧﺪ «.اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﻮغ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا را ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪﮔ
۶

او رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﯿﺮ درﻧﺪه ای آن ﻫﺎ را ﻃﻌﻤﮥ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد و ﮔﺮگ ﺑﯿﺎﺑﺎن آن ﻫﺎ
را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﻠﻨ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و ﺳﺮﭘﯿﭽ اﯾﺸﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ و دﯾﺮ ﭘﯿﺮو ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﻢ؟ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ .آن ﻫﺎ را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
۸

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻬﺎی ﺳﯿﺮ ﺷﯿﻬﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را
۹

ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮم آور ﺷﺎن آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻧﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ از
اﯾﻦ ﻗﻮم اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﺮم؟

۱۰

ای دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺗﺎﮐﻬﺎ را ﻗﻄ

ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑِﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ۱۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔ
ﮐﺮده اﻧﺪ«.

ﺧﺪا اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رد ﻣﮐﻨﺪ
۱۲آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﺎر ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد .ﻫﯿ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤ رﺳﺪ و روی ﻗﺤﻄ و ﺟﻨ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ۱۳ .اﻧﺒﯿﺎء ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﻣ زﻧﻨﺪ .آن ﻫﺎ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ از آن ﻣﺎ را ﻣ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣ آﯾﺪ«.
۱۴ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن آن ﻫﺎ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ را
ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ای ارﻣﯿﺎ ،ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺰم
ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ ﯾ ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﺪﯾﻤ را ﮐﻪ ﺗﻮ زﺑﺎن ﺷﺎن را
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ﻧﻤ ﻓﻬﻤ ،از ﺳﺮزﻣﯿﻨ دوردﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻣ آورم۱۶ .ﮐﻤﺎﻧﺪاران آن ﻫﺎ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﻣﮐﺸﻨﺪ۱۷ .ﺧﺮﻣﻦ و آذوﻗﮥ ﺗﺮا ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﻘﺘﻞ
ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ات را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻬﺎ و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻤﺖ را ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺗﻮ اﻧﺪ ،وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤ ﺳﺎزم۱۹ .اﮔﺮ از ﺗﻮ ای
ارﻣﯿﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورد؟ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ:
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎن را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ
۲۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ:

۲۱

ای ﻗﻮم

ﻧﺎدان و ﺑ ﺷﻌﻮر ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮔﻮش دارﯾﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۲ .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﺪارﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ از ﺗﺮس
ﻧﻤ ﻟﺮزﯾﺪ؟ ﻣﻦ رﯾ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی و ﺳﺮﺣﺪی ﺑﺮای ﺑﺤﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ اﺑﺤﺎر ﺑﺨﺮوﺷﻨﺪ و اﻣﻮاج آن ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ،از آن ﺳﺮﺣﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺬرﻧﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ دل ﺳﺮﮐﺶ و ﻃﻐﯿﺎﻧﺮ دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ۲۴ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎران را در ﺑﻬﺎر و ﺧﺰان ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ و ﻣﻮﺳﻢ ﮐﺸﺖ و ﻓﺼﻞ درو را ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام ،وﻟ آن ﻫﺎ ﻫﯿﭽﺎﻫ در اﯾﻦ ﻓﺮ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻨﺪ.
۲۵ﺧﻄﺎﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن آن ﻫﺎ را از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد.
۲۶در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﯿﺎدان ﺑﺮای ﺷﺎر
در ﮐﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم دام ﻣ ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎل و داراﺋ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨ آورﻧﺪ۲۷ .ﻣﺜﻞ
ﻗﻔﺲ ﺷﺎرﭼ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﮥ آن ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﺷﺪه اﻧﺪ۲۸ .ﺧﻮب ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺧﻮب ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ
و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺣﻖ ﯾﺘﯿﻤﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ
ﮐﺎﻣﺮان و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ داد ﻓﻘﯿﺮان ﻧﻤ رﺳﻨﺪ۲۹ .آﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﺎن ﺟﺰا ﻧﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﺮم؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۳۰ﺣﺎدﺛﮥ ﻋﺠﯿﺐ و ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ روی داده اﺳﺖ۳۱ .اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی دروغ
ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺒﯿﺎء رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﯾﻦ وﺿ را
ﻣ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣ آﯾﺪ؟«

ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اورﺷﻠﯿﻢ

۶

۱ای ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن ﺗﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .در ﺷﻬﺮ ﺗَﻘﻮع زﻧ

ﺧﻄﺮ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ و در ﺑﯿﺖ ﻫﺎرِﯾﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻼ و وﯾﺮاﻧ
۲

ﻋﻈﯿﻤ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣ آﯾﺪ .ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎ و
ﻗﺸﻨ اﺳﺖ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم۳ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺧﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﯿﻤﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ۴ .ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ ﺟﻨ را
ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﺎﻻ ﻧﺎوﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا روز ﺑﻪ زودی ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ و
ﺗﺎرﯾ دﻧﯿﺎ را ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد۵ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را
وﯾﺮان ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :درﺧﺘﺎﻧﺶ را ﻗﻄ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻨﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰا ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﻐﯿﺮ از ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﭼﯿﺰ دﯾﺮی
دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد۷ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ آب از ﭼﺸﻤﻪ ﻓﻮران ﻣﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺷﺮارت
ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد .ﻓﺮﯾﺎد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺮض و ﺟﺮاﺣﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۸ .ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ،از اﯾﻦ ﺣﻮادث درس ﻋﺒﺮت
ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ورﻧﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺗﺎن را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣ ﺳﺎزم«.
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ﺳﺮﮐﺸ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﻞ ﺗﺎک ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭼﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻢ ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ داری آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺪه«.
۱۰

ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ؟ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﺎن

ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .از ﮐﻼم ﺗﻮ ﻋﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﻨﺪ.

۱۱

از

ﺧﺸﻢ ﺗﻮ دﻟﻢ ﺟﻮش ﻣ زﻧﺪ و دﯾﺮ ﻃﺎﻗﺖ و آرام ﻧﺪارم«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺮ
زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﺮ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻣ رﯾﺰم۱۲ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺰارع و زﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ.

۱۳

ﻫﻤ از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ،

ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎرﻧﺪ۱۴ .ﺟﺮاﺣﺎت ﻗﻮم ﻣﺮا ﺳﻄﺤ داﻧﺴﺘﻪ،
آن ﻫﺎ را ﺑﺪرﺳﺘ ﻣﺪاوا ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و وﻋﺪۀ ﺳﻼﻣﺘ ﻣ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺘ وﺟﻮد
ﻧﺪارد۱۵ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺮﻣ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﯿﺎ
ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰای آن ﻫﺎ ﻣﺮگ
اﺳﺖ«.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراﻫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ راه راﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ راه
ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﺎن در آن ﻗﺪم ﻣ زدﻧﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در آن راه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻧﻪ ،ﻣﺎ آن راه را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ۱۷ «.ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ را ﻣﻘﺮر ﮐﺮدم و ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﻟ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺮدﯾﺪ.
۱۸ﭘﺲ ای ﻗﻮم ﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﻣ آﯾﺪ۱۹ .ای
زﻣﯿﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه؛ ﻣﻦ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣ آورم ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺮا رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۰ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ از
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺨﻮر ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دور ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ .ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۱ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﻨﻬﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﯾﺠﺎ ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ و ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺣﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل
۲۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻟﺸﺮی از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ و ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از

دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۳

آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰه ﻣﺴﻠ ﺑﻮده

ﻫﻤ اﻓﺮاد ﺳﻨﺪل و ﺑﯿﺮﺣﻢ اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎنِ اﺳﭗ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺪای ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺮش ﺑﺤﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۲۴

ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ آوازۀ آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و از ﺗﺮس ،دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﻟﺮزﯾﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،درد و وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ۲۵ .ﻣﺎ ﺟﺮأت ﻧﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ و ﯾﺎ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ ،زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دارد و ﺗﺮس و
ﺧﻮف در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ«.
۲۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ؛

ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺮگ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﺰا ﻣﮔﯿﺮد ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ را ﺳﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﺎراﺟﺮان ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ۲۷ .ای ارﻣﯿﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻓﻠﺰ را
ﻣ آزﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
۲۸آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺳﺮﮐﺶ ﺷﺪه ﺑﺪﮔﻮﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و ﺑﺮﻧ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﮔﻨﺎه آﻟﻮد اﺳﺖ۲۹ .آﻫﻦ ﺑﺎ دم آﻫﻨﺮ در ﮐﻮره ذوب و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ از آن ﻫﺎ ﺟﺪاﺋ
ﻧﺪارﻧﺪ۳۰ .آن ﻫﺎ ﻧﻘﺮۀ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ام«.
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ﻣﻮﻋﻈﮥ ارﻣﯿﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۷

۱

۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ دم دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم
۳

ﮐﻦ :ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت وارد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روش و ﮐﺮدار ﺗﺎن را
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺨﻨﺎن
دروغ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ۵ «.اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،از روی اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ
۶

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫﺎن را ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ و
از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺿﺮر و زﯾﺎن ،ﻓﺎﯾﺪۀ دﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﺎن ﻧﺪارد ،دﺳﺖ
۷

ﺑﺮدارﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ام ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۸اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻧﺪارد ،اﺗﺎء ﻣﮐﻨﯿﺪ۹ .دﺳﺖ ﺑﻪ دزدی
ﻣ زﻧﯿﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﺴﻢ دروغ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ.

۱۰

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ

ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ آﺋﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣ اﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ و در اﻣﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ!« ﺑﺎز ﻣ روﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺖ دﺳﺖ ﻣ زﻧﯿﺪ۱۱ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﮔﺎه دزدان اﺳﺖ؟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ۱۲ .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اوﻟﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ واﻗ ﺑﻮد ،ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮارت ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺮدم۱۳ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺪار دادم ،ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺎن اداﻣﻪ دادﯾﺪ۱۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن دادم و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﺑﻼﺋ را ﻣ آورم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻠﻮه آوردم۱۵ .و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺮادران اﻓﺮاﯾﻤ ﺷﻤﺎ را از
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪم ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﻣ راﻧﻢ«.
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ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﺮدم
۱۶

ﭘﺲ ﺗﻮ ای ارﻣﯿﺎ ،دﯾﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم دﻋﺎ ﻧﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﻦ و

ﭘﯿﺶ ﻣﻦ از آن ﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ.

۱۷

ﻣﺮ ﻧﻤ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ؟

۱۸

ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﯿﺰم

ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺪران ﺷﺎن آﺗﺶ ﻣ اﻓﺮوزﻧﺪ ،زﻧﻬﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻠﮥ آﺳﻤﺎن ﻧﺎن
ﻣ ﭘﺰﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۹آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ؟ ﻧﻪ ،آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ و
ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.

۲۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان ،درﺧﺘﺎن ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ و ﻫﯿ ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺗﺎن ﯾﺠﺎ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ۲۲ ،زﯾﺮا روزی ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آوردم و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم ،از آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﯿﺎورﻧﺪ،

۲۳

اﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن

ﺑﺎﺷﻢ و آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ .و ﻓﻘﻂ راﻫ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺮ و
ﺧﻮﺑ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۲۴ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ از اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﺳﺨﺘ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و وﺿ ﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ۲۵ .از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﺟﺪاد
ﺗﺎن از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ اﻧﺒﯿﺎء را ﻫﺮ روز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم۲۶ ،وﻟ ﮐﺴ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎن ﮔﻮش داد و ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ زﯾﺎدﺗﺮ
ﺳﺨﺖ دل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،دﺳﺖ زدﻧﺪ.
۲۷ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮ آن ﻫﺎ
را ﻓﺮاﺧﻮان ،وﻟ ﺗﻮﻗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ۲۸ .ﺑﻮ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ .راﺳﺘ و ﺻﺪاﻗﺖ
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از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻫﻢ ﺣﺮﻓ از راﺳﺘ ﻧﻤ زﻧﺪ.

اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻣﺮدم در وادی ﺣﻨﻮم
۲۹ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و
ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻃﺮد ﮐﺮده ام«.
۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳۱ .در
وادی ﺑﻨ ﺣﻨﻮم رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﺗﻮﻓَﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﻧﻪ ﺣﺘ از ﺧﺎﻃﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۲ﺑﻨﺎﺑﺮان ،روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﻮﻓَﺖ ﯾﺎ وادی ﺑﻨ ﺣﻨﻮم ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻨﺎم وادی
ﻗﺘﻞ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ اﺟﺴﺎد زﯾﺎدی را دﻓﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺟﺎﺋ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۳۳ .اﺟﺴﺎد اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﯿ ﮐﺴ زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﺪ۳۴ .ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﺧﻮﺷ و ﺻﺪای
ﺷﺎد ﻋﺮوس در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ«.

۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن وﻗﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ

اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎء و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣ آورﻧﺪ۲ ،و
ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﻫﺎ
ﭘﯿﺮوی ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﻬﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﻪ آن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﭘﺎرو ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ۳ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺎﺳﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎزم ،ﻣﺮگ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﺗﺮﺟﯿ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ﮔﻨﺎه و ﻣﺠﺎزات
۴

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ اﻓﺘﺪ ،آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد؟
۵

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻏﻠﻂ ﻣ رود ،آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه
۶

ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻓﺮﯾﺒﺎری دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
آن ﻫﺎ ﮔﻮش دادم ،اﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﯾ ﺣﺮف راﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪم .ﻫﯿ ﮐﺴ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام؟« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﻣ رود ،ﻫﻤ
ﺑﺮاه ﻏﻠﻂ ﺧﻮد ﺷﺎن روان ﻫﺴﺘﻨﺪ۷ .ﺣﺘ ﻟ ﻟ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣ داﻧﺪ .ﻓﺎﺧﺘﻪ و
ﻏُﭽ و ﮐﻠﻨ ﻫﻢ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺎل ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
۸ﭼﻄﻮر ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ داﻧﯿﻢ «،در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺷﻤﺎ اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ۹ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻋﻮای
ﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا رد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ آن ﻫﺎ
ﭼﻪ ﺣﻤﺖ دارﻧﺪ؟ ۱۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ،زﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣ دﻫﻢ و ﻣﺰارع آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ،از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻤﮐﺎر اﻧﺪ .ﺣﺘ ﮐﺎر اﻧﺒﯿﺎء و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ دروغ و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ۱۱ .زﺧﻤﻬﺎی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﺳﻄﺤ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺪاوا
ﻧﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ وﻋﺪۀ ﺳﻼﻣﺘ ﻣ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد۱۲ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮم آور دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺑﺖ ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﯿﺎ ﻧﺮدﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ«.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
دﯾﺮ ﻧﻪ اﻧﻮر در ﺗﺎک و ﻧﻪ اﻧﺠﯿﺮ در درﺧﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺣﺘ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺸ ﻣﮔﺮدﻧﺪ
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ام ،ﭘﺲ ﻣﮔﯿﺮم«.
۱۴آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ
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ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺎم زﻫﺮ را
ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ۱۵ .در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻠ
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﯿﺮی ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .ﺗﻮﻗ ﺑﻬﺒﻮدی را داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ وﺣﺸﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ۱۶ .ﺻﺪای
اﺳﭙﺎن دﺷﻤﻦ از دان ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﺷﯿﻬﮥ اﺳﭙﺎن ﻗﻮی آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﺑﻠﺮزه آورده اﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ در آن اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺮا ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤ را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺴﻮن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﺎن
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰﻧﺪ«.

اﻧﺪوه ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
۱۸

ﺧﻮﺷ از ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺟﺎی آﻧﺮا ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۹

ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺻﺪای ﻧﺎﻟﮥ ﻗﻮم

ﺑﯿﭽﺎرۀ ﻣﻦ از دور و ﻧﺰدﯾ ِﺑﻪ ﮔﻮش اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ رﺳﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺳﻬﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ:
»ﭼﺮا ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﯿﺪ؟« ۲۰ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﻮﺳﻢ
درو ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ ،وﻟ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ«.
۲۱ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﭽﺎرۀ ﻣﻦ ﻏﻢ و اﻧﺪوه دارﻧﺪ ،دل ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻏﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام
و ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ام۲۲ .آﯾﺎ ﻣﺮﻫﻤ در ﺟﻠﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ ﻃﺒﯿﺒ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ
ﭼﺮا ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﺪاوی ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻔﺎ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

۹

۱ای ﮐﺎش ،ﺳﺮ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﮥ آب و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻓﻮارۀ اﺷ ﻣ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺐ و روز ﺑﺮای

ﮐﺸﺘﺎن ﻗﻮم ﺑﯿﭽﺎرۀ ﺧﻮد ﻣﮔﺮﯾﺴﺘﻢ۲ .ای ﮐﺎش ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺰﻟ ﻣ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮدم ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺎﮐﺎر و ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر اﻧﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﺑﺎن ﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای دروغ آﻣﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎی
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ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد ﻣ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﻣﺮا
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ«.
۴

ﻣﻮاﻇﺐ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮادران ﺗﺎن ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺒﺎرﻧﺪ
۵

و دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺣﺮف
راﺳﺘ از زﺑﺎن ﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دروغ ﻋﺎدت داده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن
ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دروﻏﻮ و ﻓﺮﯾﺒﺎر اﻧﺪ و

ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﻫﺎ را در ﮐﻮرۀ آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ،
۸

ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎر ﭼﻪ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ؟ زﺑﺎن ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮِ زﻫﺮآﻟﻮد اﺳﺖ و
از دﻫﺎن ﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ دروغ ﺟﺎرﯾﺴﺖ .در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ دﺳﯿﺴﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۹ .ﭘﺲ آﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن ﺟﺰا
ﻧﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم؟«
۱۰

ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ را ﺳﺮ ﻣ دﻫﻢ و ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و دﺷﺘﻬﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا

آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺻﺪای رﻣﻪ و
ﮔﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻤﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ»۱۱ .ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ
ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آن را ﻣﺄوای ﺷﻐﺎﻻن ﻣ ﺳﺎزم .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﺧﺎﻟ
از ﺳﻨﻪ ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۲ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و وﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨ
ﺗﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺬرد؟ ﮐﺪام ﺷﺨﺺ داﻧﺎﺋ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را درک ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ای ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿ ﺑﺪﻫﺪ؟«
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ اﺣﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم رد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ
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ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ۱۴ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘ دﻧﺒﺎل ﻫﻮﺳﻬﺎی ﻗﻠﺒ ﺧﻮد
رﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻮرﯾﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺮو ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﺷﺪﻧﺪ۱۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮراک اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺗﻠ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﻪ
آن ﻫﺎ آب زﻫﺮآﻟﻮد ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

۱۶

آن ﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن و ﻧﻪ

اﺟﺪاد ﺷﺎن ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم .در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﻤ
۱۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روی ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ! دﻧﺒﺎل زﻧﺎن

ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و از ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.
۱۸

ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﻓﻮراً ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﭘﺮ از اﺷ

ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺎ آب ﺟﺎری ﺷﻮد۱۹ .ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ از ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﻪ ﻏﺎرت و ﭼﻘﺪر رﺳﻮا ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ«.
۲۰

ای زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﺎن

ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺗﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ،
۲۱زﯾﺮا ﻣﺮگ از راه ﮐﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن را در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و
ﺟﻮاﻧﺎن را در ﭼﻬﺎرراﻫ ﻫﺎ در ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣ ﺑﺮد۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ:
اﺟﺴﺎد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرو در ﺻﺤﺮا و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دروﮔﺮ ،ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و
ﮐﺴ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺟﻤ و دﻓﻦ ﮐﻨﺪ«.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺣﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ۲۴ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺒﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ .دوﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘ
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را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺮا راﺿ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۲۵-۲۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﯾﻬﻮدا ،ادوم،

ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺻﺤﺮا را ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن
ﻣ رﺳﺎﻧﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺘﻮن اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺘﻨﮥ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻢ و رواج ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﯿ از اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎ ﻧﺮده اﺳﺖ«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﻋﺒﺎدت واﻗﻌ

۱۰

۱ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ۲ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از

رﺳﻢ و رواج اﻗﻮام دﯾﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻋﻼﻣﮥ اﻓﻼک
۳

ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا راه و رﺳﻢ آن ﻫﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .درﺧﺘ را از ﺟﻨﻞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﺠﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﺸﮥ
۴

ﺧﻮد از آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ زﯾﻨﺖ داده ﺑﺎ ﭼﺶ و ﻣﯿ در
ﯾ ﺟﺎﺋ ﻣﺤﻤﺶ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ۵ .ﺑﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدﻣ ﺳﺮِ ﺧﺮﻣﻦ در ﮐُﺮد ﺑﺎدرﻧ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف زده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ و ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺮدارد و از ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا
راه رﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮ رﺳﺎﻧﺪه
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ«.
۶ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪاری ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘ و ﻧﺎم ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻗﺪرت
اﺳﺖ۷ .ای ﭘﺎدﺷﺎه اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻻﯾﻖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘ و در
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ۸ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻧﺎدان و اﺣﻤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﺘﻬﺎی
ﭼﻮﺑ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟ ۹از ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻧﻘﺮۀ ﮐﻮﺑﯿﺪه و از اوﻓﺎز ﻃﻼ ﻣ آورﻧﺪ و
ﺻﻨﻌﺘﺮان و زرﮔﺮان ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻬﺎ را ﭘﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺧﯿﺎﻃﺎن ﻣﺎﻫﺮ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی آﺑ و
ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﻻﮐﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺣﻖ اﺳﺖ .او ﺧﺪای زﻧﺪه
و ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺪی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﺸﻢ او ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻣ ﻟﺮزد و اﻗﻮام ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻬﺮ او
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ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۱

ﺑﻪ آن ﻣﺮدم ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺧﻠﻖ ﻧﺮده اﻧﺪ ،از روی زﻣﯿﻦ و

از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺎن را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ

ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.

۱۳

ﺑﻪ اﻣﺮ او آب ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﺮش ﻣ آﯾﻨﺪ و

اﺑﺮ ﻫﺎ را از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط آن آورده ،رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎران را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺎد را از ﻣﺤﻞ و
ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ ﺑﯿﺮون ﻣ آورد.

۱۴

ﻣﺮدم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﺎدان و ﺑ ﺷﻌﻮر اﻧﺪ .زرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺖ

ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ دروﻏﯿﻦ و ﺑﯿﺠﺎن اﺳﺖ.

۱۵

اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ

ﺑ ارزش و زﺑﻮن اﻧﺪ و در روز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺜﻞ
آن ﺑﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ او ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او اﺳﺖ و ﻧﺎم او
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺪ آﯾﻨﺪه
۱۷ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،داراﺋ ﺗﺎن را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﻼﺋ را ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
داﻣﻨﯿﺮ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺷﻮد«.
۱۹اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ زﺧﻤﻬﺎی ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺪ و درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺟﺰای ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ۲۰ .ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از آﻏﻮﺷﻢ رﻓﺘﻨﺪ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ .ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﺮا دوﺑﺎره
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮده ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﯿﺎوﯾﺰد.
۲۱رﻫﺒﺮان ﻣﺎ اﺣﻤﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤ ﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺎﻣﺮوا ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم
ﺷﺎن ﻣﺜﻞ رﻣﮥ ﺑ ﭼﻮﭘﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۲ .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺒﺮی از دور ﻣ آﯾﺪ و ﻏﻮﻏﺎی ﺳﭙﺎه
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ﺑﺰرﮔ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﻣﺄوای
ﺷﻐﺎﻻن ﺳﺎزﻧﺪ.
۲۳

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ادارۀ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﻧﺪارد و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

۲۴

ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻣﺮا اﺻﻼح ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ

ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ،ورﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣ روم۲۵ .ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﺖ را ﺑﺮ اﻗﻮاﻣ ﻓﺮوآور ﮐﻪ ﺗﺮا
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺎم ﺗﺮا ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤ آورﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را
وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا

۱۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد۲ :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮدم
۳

ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ
۴

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ اﺟﺪاد ﺗﺎن را از
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺣﻢ ﮐﻮرۀ آﻫﻦ را ﺑﺮای ﺷﺎن داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮐﻼم ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای
ﺷﺎن۵ .آﻧﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن داده ام وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و
ﻋﺴﻞ در آن ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ «.ﻣﻦ ﺟﻮاب
دادم» :ﺑﻠ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد!«
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻦ و
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﭘﯿﺎم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ۷ .زﯾﺮا وﻗﺘ ﮐﻪ
اﺟﺪاد ﺗﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻮﺷﺪار دادم و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮﺗﺐ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﮐﻼم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۸ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺎم و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و از اﺣﺎم ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﺰاﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در آن ﭘﯿﻤﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد در
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ﺣﻖ ﺷﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدم«.
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۰

آن ﻫﺎ ﺑﻪ

راه ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،رﺟﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪران آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﻤﺎﻧ را
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﺴﺘﻨﺪ۱۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﻗﺪر ﭘﯿﺶ ﻣﻦ زاری و دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ.
۱۲ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را از آن ﺑﻼﺋ ﮐﻪ داﻣﻨﯿﺮ ﺷﺎن ﻣ ﺷﻮد،
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۱۳

ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن ﺧﺪاﯾﺎن دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد

ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺮم آور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﺗﻮ ارﻣﯿﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨ و ﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ زاری و از آن ﻫﺎ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس آن ﻫﺎ در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﻢ.
۱۵ﭼﻮن ﻗﻮم ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ دﺳﺖ زده اﻧﺪ ،دﯾﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﺬر و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﺨﺸﺪ؟

۱۶

ﯾ وﻗﺘ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﭘﺮ از ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮب و

اﻋﻠ ﻣﺴﻤ ﻧﻤﻮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯾ ﻏﺮش ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ
را ﻣ ﺷﻨﻢ۱۷ .ﻣﻦ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﻟ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدم،
وﻟ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻧﺎزل ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ«.

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ارﻣﯿﺎ
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﯿﺴﻪ ای ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد۱۹ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﺑﺮۀ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﻢ را دارﻧﺪ و ﺑﺮ
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ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ
و ﻧﺎﻣﺶ را از ﺻﻔﺤﮥ زﻧﺪﮔ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎد ﻧﺸﻮد!« ۲۰اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ داور ﻋﺎدل ﻫﺴﺘ ،از اﻓﺎر و اﻧﯿﺰۀ دل آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ داری ،ﭘﺲ ﻋﺮض
ﺧﻮد را ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ اراﺋﻪ ﻣ دارم ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮی.
۲۱‐۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدم ﻋﻨﺎﺗﻮت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺮا دارﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮت ﻧﻦ ،ورﻧﻪ ﺗﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﮐﺸﯿﻢ« ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن
آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن از ﻗﺤﻄ و ﮔﺮﺳﻨ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ۲۳و
ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﻋﻨﺎﺗﻮت ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧ اﺳﺖ«.

ارﻣﯿﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ

۱۲

۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻋﺎدﻟﺘﺮ از آن ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺧﻄﺎﮐﺎر در زﻧﺪﮔ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﺮ اﻧﺪ ،در آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۲ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻣﮐﺎری و آن ﻫﺎ رﯾﺸﻪ ﻣ دواﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﻮ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺛﻤﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺗﺮا ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺪح ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻟﻬﺎی ﺷﺎن از ﺗﻮ دور اﻧﺪ۳ .وﻟ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳ .ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣ ﺑﯿﻨ و از دلِ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪۀ ﻣﻦ آﮔﺎﻫ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺒﺮ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ روز ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن ﻧﺎﻫﺪار.
۴ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮد و ﮔﯿﺎﻫﺎن آن ﺧﺸ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
آن ،ﺣﺘ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ«.

ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺎده دوﯾﺪی و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ اﺳﭙﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻨ؟ اﮔﺮ در ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ و ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ از ﭘﺎ ﺑﯿﻔﺘ ،در
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ﺟﻨﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه اُردن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد؟ ۶ﺣﺘ ﺑﺮادران و ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻦ«.
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﻃﺮد ﮐﺮده ام .ﻣﻦ

ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﭙﺮده ام۸ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺟﻨﻞ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻏﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ام۹ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪۀ رﻧﺎرﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺷﺎری از ﻫﺮ ﻃﺮف او را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه را
ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

۱۰

ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﻣﺰارع

ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺸﻨ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
۱۱

ﻫﻤﻪ را ﭼﻨﺎن وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺗﻤﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم

آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۱۲

ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻏﺎرت

ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻨ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻫﯿ
ﮐﺴ در اﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ۱۳ .ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎر را درو ﮐﺮدﻧﺪ .زﺣﻤﺖ زﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ،وﻟ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷﺪ و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻏﺎرت ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻃﻮرﯾﻪ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن راﻧﺪم آن ﻫﺎ را ﻫﻢ از ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﻣ راﻧﻢ۱۵ ،وﻟ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ
آن ﻫﺎ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدم ،دوﺑﺎره ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﺮده ﻫﺮ ﯾ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ.
۱۶ﺳﭙﺲ اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﺟﺪاً راه و رﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ )ﻃﻮرﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ رﺳﻢ و
روش ﺑﻌﻞ را ﯾﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ( و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺟﺰو ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزم۱۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻮﻣ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ ،ﭘﺲ آن ﻗﻮم را ﺑﻠ
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رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم «.اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎﻧ

۱۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎﻧ ﺑﺨﺮ و ﺑﺪور ﮐﻤﺮت ﺑﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺮا

در آب ﻏﻮﻃﻪ ﻧﻦ۲ «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺪور ﮐﻤﺮم ﺑﺴﺘﻢ۳ .ﺑﺎر دوم ﺧﺪاوﻧﺪ
۴

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات ﺑﺮو و آن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را در ﺷﺎف ﺻﺨﺮه ای ﭘﻨﻬﺎن
۶

۵

ﮐﻦ «.ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﯾ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺑﯿﺎور «.ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی
ﻓﺮات رﻓﺘﻢ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم ،آوردم ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻠ
ﺷﺎرﯾﺪه ﺑﻮد و از آن ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﺪ.
۸‐۹

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻏﺮور ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.

۱۰

وﺿ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘ دﻧﺒﺎل ﻫﻮﺳﻬﺎی

ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻣ روﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﭘﯿﺮوی و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ درد ﻫﯿ ﮐﺎری ﻧﻤ ﺧﻮرﻧﺪ۱۱ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد،
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﻣﺤﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﮐﺮدم ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ«.

ﺧُﻢ ﺷﺮاب
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧُﻤﻬﺎی آن ﻫﺎ از ﺷﺮاب ﭘﺮ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧُﻤﻬﺎی ﻣﺎ از ﺷﺮاب ﭘﺮ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟« ۱۳ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
ـ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ داود ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ـ ﺑﺎ
ﺷﺮاب ﻧﺸﺌﻪ ﻣ ﺳﺎزم۱۴ .آﻧﺎه آن ﻫﺎ را و ﺣﺘ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺪﯾﺮ
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ﻣ اﻧﺪازم ،ﺑﺪون رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ آن ﻫﺎ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﯿ ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارم«.

ﻏﺮور و رﺳﻮاﺋ اورﺷﻠﯿﻢ
۱۵ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را
اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻇﻠﻤﺖ را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﭘﺎی ﺗﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺗﺎرﯾ ﺑﻠﻐﺰد و آن
ﻧﻮری را ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻖ و ﻇﻠﻤﺖ ﺳﻬﻤﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

۱۷

اﮔﺮ

ﮔﻮش ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺮور ﺷﻤﺎ در ﺧﻔﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻠﺨ اﺷ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ،
زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد.
۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺎدرش ﺑﻮ ﮐﻪ از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا

ﺗﺎج ﺑﺎﺷﻮه ﺷﺎﻫ از ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۹ .دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
۲۰ﺑﻨﺮ ،دﺷﻤﻦ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ .ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﮔﻠﮥ زﯾﺒﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده
ﺑﻮدم؟ ۲۱وﻗﺘﯿﻪ ﯾﺎراﻧﺖ ﺗﺮا ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﮔﻮﺋ؟ ﻣﺜﻞ
زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،درد ﻣﮐﺸ۲۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣ آﯾﻨﺪ؛ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮا و ﺑ ﻋﻔﺖ ﺷﺪی.
۲۳آﯾﺎ ﯾ ﺣﺒﺸ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﯾ ﭘﻠﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻋﺎدت ﮐﺮده ای ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﮐﺎر
ﺧﻮب ﺑﻨ«.
۲۴-۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﻦ ﺗﺮا
ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﺻﺤﺮا ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دروغ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ای۲۶ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و رﺳﻮا ﻣﮐﻨﻢ۲۷ .ﻓﺴﻖ
و ﻓﺴﺎد و زﻧﺎﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮم آورت را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و در ﻣﺰارع ﻣﮐﺮدی.
اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻤﺎﻧ؟«
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ﺧﺸﺴﺎﻟ ﺷﺪﯾﺪ

۱۴

۱

۲

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﺴﺎﻟ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻋﺰادار

اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ رﻧ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و آواز ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﮥ
۳

ﺷﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آوردن آب ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣ آﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ از آب اﺛﺮی ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎی
ﺧﺎﻟ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۴ .زﻣﯿﻦ از ﺧﺸ ﭼﺎک ﭼﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﺄﯾﻮس و ﻏﻤﯿﻦ اﻧﺪ۵ .ﺣﺘ آﻫﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا
۶

ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺒﺰه و ﮔﯿﺎﻫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد .ﮔﻮره ﺧﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺧﺸ
ﻣ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﺎﻻن از ﺑ آﺑ ﻧَﻔَﺴ ﻣ زﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ ﺧﻮراک ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎن
ﺿﻌﯿﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﮔﻮاﻫ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻓﺮﻣﺎ۸ .ای اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ای رﻫﺎﺋ
ﺑﺨﺶ ﻣﺎ در وﻗﺖ ﺳﺨﺘ ،ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﮔﺬرد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی
۹

ﮐﻪ ﺷﺒ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه ای؟ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺠﻮی ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﻨﺪ ،ﺑﯿﭽﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ای؟ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘ و ﻣﺎ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻧﻦ.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﻫﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ دور و آواره
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮم ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻢ«.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻦ۱۲ .ﺣﺘ اﮔﺮ روزه ﻫﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و وﺑﺎ ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزم«.
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اﺧﻄﺎر ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب
۱۳

آﻧﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻨ را

ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺤﻄ را .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻠ و آراﻣﺶ
واﻗﻌ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨ«.
۱۴

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ از

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ام ﮐﻪ آن ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
رؤﯾﺎﻫﺎی دروغ ،ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و از ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۵

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺪاده ام ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣ دﻫﻨﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻗﺤﻄ ﻧﻤ آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزم.
۱۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ ﺷﺪه،
ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﺷﺎن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را دﻓﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﺎن زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ.
۱۷ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ :ﺑﺰار ﺷﺐ و روز از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ اﺷ ِاﻧﺪوه ﺟﺎری ﺷﻮد و آرام و ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ زﺧﻢ ﻣﻬﻠ ﺧﻮرده و ﺻﺪﻣﮥ ﺑﺰرﮔ دﯾﺪه اﺳﺖ۱۸ .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوم ﮐﺸﺘﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ وارد ﺷﻮم ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﺳﻨ در ﺣﺎل ﺟﺎنﮐﻨﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻫﺮ دو ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و از
ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑ ﺧﺒﺮﻧﺪ«.

ﻣﺮدم ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﻣﮐﻨﻨﺪ
۱۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻠ ﺗﺮک ﮐﺮده ای؟ آﯾﺎ از اﻫﺎﻟ ﺳﻬﯿﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ
را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زده ای ﮐﻪ درﻣﺎﻧ ﻧﺪارد؟ ﻣﺎ آرزوی ﺻﻠ و آراﻣﺶ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺧﯿﺮی
ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،وﻟ در ﻋﻮض دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪﯾﻢ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ

۳۴ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و اﺟﺪاد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﯿﻢ۲۱ .وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺖ
را ﺑﯿﺎد آور و ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻧﻦ .ﺟﺎﯾﺎه ﺗﺨﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎز و ﭘﯿﻤﺎﻧ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘ ،ﻣﺸﻦ۲۲ .آﯾﺎ ﺑﺘﻬﺎی اﻗﻮام دﯾﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎراﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﺳﻤﺎن
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫ.

ﺑﺮﺑﺎدی ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا

۱۵

۱

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﻮﺳ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻢ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ

و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﺮدم .آن ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دور ﮐﻦ و
ﺑﺬار ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ! ۲ﻫﺮﮔﺎه ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯿﻪ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﺮگ ،آﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻫﺮ
ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺤﻄ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺴﻮی ﻗﺤﻄ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺎرت اﺳﺖ ﺑﺴﻮی اﺳﺎرت.
۳ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺑﻼ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﻢ :ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ،ﺳﻬﺎ را ﺑﺮای
درﯾﺪن آن ﻫﺎ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ را ﺑﺮای ﺧﻮردن
۴

و ﻫﻼﮐﺖ آن ﻫﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﻪ
ﻣﻨﺴ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﺟﺰای ﺳﺨﺘ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن از ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺮﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴ از اﺣﻮال ﺷﻤﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ؟ ۶ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و از ﻣﻦ
روﮔﺮدان ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﻢ۷ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دم دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن ﻏﺮﺑﺎل ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﻤﮥ
ﺗﺎن را ﺑ اوﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم ،زﯾﺮا از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺗﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪﯾﺪ۸ .ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺗﺎن ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ زﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ را ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎن
ﻣ آورم ،ﻣﺎدران ﺷﺎن را داﻏﺪار ﻣ ﺳﺎزم و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﻣ آورم۹ .زﻧ ﮐﻪ
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ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻔﺖ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺤﺎل ﻣﺮگ ﻣ اﻓﺘﺪ .آﻓﺘﺎب ﺣﯿﺎت او ﭘﯿﺶ از
وﻗﺖ ،ﻏﺮوب ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻘﯿﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﻼک
ﻣ ﺳﺎزم «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ
۱۰

وای ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻫﺴﺘﻢ .ای ﮐﺎش ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻤ آورد .ﺑﻪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ روم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻨ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻗﺮض داده ام و ﻧﻪ از
ﮐﺴ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﯾﻨﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺗﺮا ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ

ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﮐﻤ ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ۱۲ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺷﺌ آﻫﻨ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻫﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺪ.
۱۳ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺛﺮوت و ﮔﻨ ﻫﺎی ﺗﺎن را
راﯾﺎن و ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣ دﻫﻢ۱۴ .ﺷﻤﺎ را وادار ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﺷﻌﻠﮥ آن ﺷﻤﺎ را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ«.
۱۵ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ داﻧ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻦ و
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از ﺳﺘﻤﺎراﻧﻢ ﺑﯿﺮ .در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺪ ﺻﺒﻮر ﻧﺒﺎش و
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻮاری و ﺣﻘﺎرت ﺷﺪه ام۱۶ .ﮐﻼم ﺗﺮا ﺷﻨﯿﺪم ،ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ
آﻧﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدم و ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و روح ﻣﻦ ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻦ
ﻧﺎم ﺗﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد دارم۱۷ .در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺬران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮده ام ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ
ﮔﻮﺷﮥ ﺗﻨﻬﺎﺋ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدم و ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺳﺎﺧﺖ۱۸ .ﭼﺮا دردﻫﺎی ﻣﻦ
آرام ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﺮا زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ و اﻟﺘﯿﺎم ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮا
ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آب ﺑﻪ ﺟﻮی ﺧﺸ ﻣ رود ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺳﺎزی؟«
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۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدی ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺮا ﻣ ﭘﺬﯾﺮم و
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﺋ .اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎوری و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺣﺮف ﺑﺰﻧ،
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ رﺟﻮع ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫ
رﻓﺖ.

۲۰

ﻣﻦ ﺗﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ دﯾﻮار ﻣﺤﻢ ﺑﺮﻧﺠ ﻣ ﺳﺎزم .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻣ ﺟﻨﻨﺪ ،وﻟ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺮا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ.

۲۱

از دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﺮ آزادت ﻣﮐﻨﻢ و از ﭼﻨ ﻣﺮدم

ﺳﺘﻤﺮ رﻫﺎﯾﺖ ﻣ ﺳﺎزم«.

اﯾﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ

۱۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨ و ﺻﺎﺣﺐ

دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﻮی۳ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ۴در اﺛﺮ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺴ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻋﺰا
ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﺷﺎن دﻓﻦ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرو ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﮥ
آن ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﺷﺎن ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و
ﺟﺎﻧﻮران زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۵زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺴ ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻧﺮو و ﺑﺮای ﮐﺴ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ
ﻧﻦ .ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤ دﻫﻢ و از اﺣﺴﺎن و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑ ﻧﺼﯿﺐ
ﻣ ﺳﺎزم .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۶ .ﺧﻮرد و ﺑﺰرگِ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی
ﺷﺎن دﻓﻦ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺠﺮوح ﻣﮐﻨﺪ
و ﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣ ﺗﺮاﺷﺪ۷ .ﮐﺴ ﺑﺮای ﺗﺴﻠ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺮای ﺷﺎن ﻏﺬا ﻧﻤ ﺧﻮرد و
ﻧﻪ ﮐﺴ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻣ آﯾﺪ۸ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻬﻤﺎﻧ و ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﺷﺎن ﺑﺮوی و ﺑﺨﻮری و ﺑﻨﻮﺷ۹ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در دوران زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﺗﻤﺎم آواز ﻫﺎی ﺧﻮﺷ ،ﺧﻨﺪه ﻫﺎ و آواز
داﻣﺎد و ﻋﺮوس را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﻢ.
۳۷ / ۱۱۸
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۱۰وﻗﺘ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺋ ،آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺰاﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺤﻮم ﻣﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﺋ از ﻣﺎ ﺳﺮ زده اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده اﯾﻢ؟« ۱۱ﺗﻮ در ﺟﻮاب ﺷﺎن ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.

۱۲

اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی

اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﻮس ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺧﻮد ﻣ روﯾﺪ و ﺑﻪ
ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﯿﺪ،

۱۳

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون ﻣ اﻧﺪازم و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ

ﻣ راﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﯾﺎد
ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم۱۵ ،ﺑﻠﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راﻧﺪه ﺑﻮدم،
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن داده ﺑﻮدم ،دوﺑﺎره ﻣ آورم«.

ﻣﺠﺎزات آﯾﻨﺪۀ
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺻﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺷﺎرﭼﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﮐﻮه و از ﻫﺮ ﺗﭙﻪ و ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺻﺨﺮه
ﺷﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۷ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﻤﮥ ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﯿ ﮐﺎر آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔ ﮐﻨﻨﺪ۱۸ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺷﺎن
آن ﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎی ﺑ ﺟﺎن و ﻣﻨﻔﻮر ﺧﻮد آﻟﻮده و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ«.
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دﻋﺎی ارﻣﯿﺎ
۱۹

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺮوی ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و در ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻣ دﻫ .ﻣﺮدم از

ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط روی زﻣﯿﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺪران ﻣﺎ از ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۰

آﯾﺎ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺴﺎزد؟ ﺑﺖِ

ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ۲۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.

ﮔﻨﺎه و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا

۱۷

»۱ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺶ از اﻟﻤﺎس اﺳﺖ ﺑﺮ دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮ

ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آن ﻫﺎ ﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ۲ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺪاد ﺧﻮد را از
۳

ﯾﺎد ﻧﺒﺮده اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮه و در دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا
ﺗﻤﺜﺎل ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﻗﺮار داده آن را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت و
ﺧﺰاﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ دﻫﻢ ۴و ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده ام از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ
آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﯾﺪ«.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ اﺗﺎء و ﺑﺮ ﻗﺪرت او اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﮐﻨﻨﺪ و دل ﺷﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ دور اﺳﺖ۶ .آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ
ﺷﻮره زار و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣ روﯾﺪ و ﺗﺎزه و ﺳﺒﺰ ﻧﻤ ﺷﻮد.
۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﻮی او دارد۸ .او ﻣﺜﻞ درﺧﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ آب ﻣ رﺳﻨﺪ .از
ﮔﺮﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺳﺒﺰ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺧﺸﺴﺎﻟ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺛﻤﺮ
دادن ﺑﺎز ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ.
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۹دل از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻋﻼج .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺪاﻧﺪ؟ ۱۰ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
اﻓﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧ را ﻣ داﻧﻢ و دل اﻧﺴﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﮐﺴ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ و
ﺛﻤﺮۀ ﮐﺮدارش ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ.
۱۱

اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ داراﺋ ﺧﻮد را از راه ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣ اﻧﺪوزد ،ﻣﺜﻞ ﮐﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﺮ را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
و ﮐﺒ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ ،او ﻫﻢ داراﺋ ﺧﻮد را در اوج زﻧﺪﮔ از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد«.

ارﻣﯿﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ
۱۲ﻣﻮﺿ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﺎ ﺗﺨﺖ رﻓﯿ و ﺑﺎ ﺷﻮه ازﻟ اﺳﺖ۱۳ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ای اﻣﯿﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺗﻮ
روﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮥ روی ﺧﺎک ﻣﺤﻮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺗﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭼﺸﻤﮥ
آب ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘ ،ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻠ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻢ ،ﺗﻮ ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﻦ ﺗﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۱۵ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻼم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺪا؟ ﭘﺲ ﺣﺎﻻ آن ﺑﺎﯾﺪ واﻗ ﺷﻮد۱۶ «.ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﻮدن
ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﺗﻮ ﻓﺮار ﻧﺮده ام و از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎوری .ﺗﻮ
ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام و از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ۱۷ .ﭘﺲ ﻣﺮا دﭼﺎر ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﻦ در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘ۱۸ .آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﮐﻦ ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﺧﻮار و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﻧﺴﺎز.

روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو در ﮐﻨﺎر »دروازۀ ﻣﺮدم« ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا از آن ﻋﺒﻮر
ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر دروازه ﻫﺎی دﯾﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ ۲۰و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دروازه ﻫﺎ
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ﻣﮔﺬرﯾﺪ۲۱ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
ﻫﯿ ﺑﺎری را از راه اﯾﻦ دروازه ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻨﯿﺪ۲۲ .ﺣﺘ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
روز از ﻫﺮ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن اﻣﺮ
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ.

۲۳

اﻣﺎ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ

ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ و از روی ﺳﺮﺳﺨﺘ ﻫﺪاﯾﺎت ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ.
۲۴اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،در روز ﺳﺒﺖ از دروازه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﯿﺰی را ﺣﻤﻞ
ﻧﻨﯿﺪ و اﯾﻦ روز را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده از ﻫﺮ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ۲۵ ،آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎن از دروازه ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ و وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ داود ﺷﺪه ﻫﻤﻮاره
ﺳﻮار ﺑﺮ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و اﺳﭙﻬﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و
اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۶

ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،اﻃﺮاف

اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،دﺷﺘﻬﺎ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻨﻮب ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻫﺮﻧﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧ
و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ و روز ﺳﺒﺖ را
ﻣﻘﺪس ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ و در اﯾﻦ روز ﺑﺎری را از دروازه ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻣﻦ آﺗﺸ
ﻣ اﻓﺮوزم و اﯾﻦ دروازه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ و اﯾﻦ آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿ
ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد«.

ﮐﻮزه و ﮐﻮزهﮔﺮ

۱۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد»۲ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮐﻮزهﮔﺮی ﺑﺮو.

ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ۳ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮐﻮزهﮔﺮی رﻓﺘﻢ و ﮐﻮزهﮔﺮ
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺮخ دﺳﺘﺎه ﺧﻮد ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر اﺳﺖ۴ ،اﻣﺎ ﻇﺮﻓ ﮐﻪ از ﮔﻞ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ
در دﺳﺖ او ﺿﺎﯾ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ دوﺑﺎره ﻇﺮﻓ دﯾﺮی از ﻫﻤﺎن ﮔﻞ ﻗﺮار دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺖ.
۵ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد»۶ :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری را ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
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ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺧﻮد ﮐﺮد؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻞ در دﺳﺖ ﮐﻮزهﮔﺮ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ۷ .ﻫﺮﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮﻣ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘ را رﯾﺸﻪﮐﻦ و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزم۸ ،اﮔﺮ آن
ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﺷﺮارت ﺑﺸﻨﺪ ،از ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم۹ .از ﻃﺮف
دﯾﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ اراده دارم ﻗﻮﻣ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری را ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزم،

۱۰

اﮔﺮ آن

ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺮارت ورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ از ﺧﻮﺑ و ﻧﯿﺖ
ﻧﯿ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﻢ.

۱۱

ﭘﺲ ﺣﺎﻻ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺗﺎ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﯿﺎورم ،ﭘﺲ
آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و راه و روش ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۱۲

اﻣﺎ آن ﻫﺎ

ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ از ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋ دارﯾﻢ و ﻗﺮار ﻣﯿﻞ دل ﻣﺘﻤﺮد ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ«.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و از اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻫ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﯿﺤ دﺳﺖ زده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻌﺎً ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻤﻞ زﺷﺘ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۴ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺑﺪون ﺑﺮف ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ﺳﺮد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺸ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ،

۱۵

ﻣﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﺑ ﺟﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ راه ﻫﻤﻮار ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺪم
ﺑﺮ ﻧﻤ دارﻧﺪ و در ﺑﯿﺮاﻫ روان ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۶ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﯾﮥ ﺗﻤﺴﺨﺮ دﯾﺮان ﻗﺮار
داده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از آن ﻣﮔﺬرد ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺤﺎل اﻓﺴﻮس ﻣ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﺣﯿﺮت
ﻣﮐﻨﺪ۱۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم .در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ از آن ﻫﺎ رو
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﻪ داد ﺷﺎن ﻧﻤ رﺳﻢ«.

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ارﻣﯿﺎ
۱۸ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری در ﺣﻖ ارﻣﯿﺎ ﺑﻨﯿﻢ! ﻣﺎ از ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ دارﯾﻢ ﮐﻪ
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اﺣﺎم دﯾﻨ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺣﯿﻤﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣ آورﻧﺪ .ﭘﺲ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﻢ .او را ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﻮﻣﺶ ﺳﺎزﯾﻢ«.
۱۹

آﻧﺎه ارﻣﯿﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﺣﺮﻓﻬﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ

را ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۲۰ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﮐﺮده ام ،ﺑﺪی ﺑﺒﯿﻨﻢ؟ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داری ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ از آن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدم و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از ﺧﺸﻤﺖ ﺑﺬری۲۱ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن از ﮔﺮﺳﻨ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن آن ﻫﺎ
در ﺟﻨ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ .زﻧﺎن ﺷﺎن ﺑ اوﻻد و ﺑﯿﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺷﺎن از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻼک
ﮔﺮدﻧﺪ.

۲۲

ﻏﺎرﺗﺮان را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن ﺷﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮﺧﯿﺰد .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﺎه ﮐﻨﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻦ دام ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.

۲۳

ای ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺧﻮدت از دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داری .از ﺧﻄﺎی آن ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﭙﻮش و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﯿﺮ .آن ﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﺮان و در ﻫﻨﺎم ﻏﻀﺐ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
رﻓﺘﺎر ﮐﻦ«.

ﮐﻮزۀ ﺷﺴﺘﻪ

۱۹

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾ ﮐﻮزۀ ﮔﻠ ﺑﺨﺮم و ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن

ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ ۲ﺑﻪ وادی »ﺑﻦ ﻫﻨﻮم« ،در ﮐﻨﺎر دروازۀ ﮐﻮزهﮔﺮان رﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ۳و ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ۴ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ،ﻧﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا آن ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫﺎن را
رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ۵ .ﺑﺮای ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ
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ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮ ﻧﺮده ﺑﻮدم و ﺣﺘ از ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺰ ﻧﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،دﺳﺖ زدﻧﺪ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ را »ﺗﻮﻓَﺖ« ﯾﺎ »وادی ﺑﻦ ﻫﻨﻮم«
ﻧﻤ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ »وادی ﮐﺸﺘﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۷ .ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و
ﺗﺪﺑﯿﺮات ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻨﺜ ﻣ ﺳﺎزم و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﻮن ﺷﺎن اﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ .اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن آن ﻫﺎ ﺧﻮراکِ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و
۸

ﺣﯿﻮاﻧﺎت روی زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻃﻮری وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
۹

ﺑﺬرد و آﻧﻬﻤﻪ ﺧﺮاﺑ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﺣﺸﺖ و ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮﻗ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ و اﻫﺎﻟ آن را ﺑﺸﻨﺪ .و ﭼﻨﺎن ﻣﺼﯿﺒﺘ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم ﮐﻪ
ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺪﯾﺮ و ﺣﺘ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
۱۰

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آن ﮐﻮزه را در ﺣﻀﻮر ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﺸﻨﻢ

۱۱

و ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻮزه ای ﮐﻪ ﺷﺴﺖ و

اﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ اش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﻧﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و اﻫﺎﻟ آن ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .اﺟﺴﺎد
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ در ﺗﻮﻓَﺖ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮد۱۲ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ و اﻫﺎﻟ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻗﺼﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ و
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ ﻣ ﺳﺎزم«.
۱۴ﭘﺲ از آﻧﻪ ارﻣﯿﺎ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮﻓَﺖ ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در
ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ۱۵ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم،
ﻣ آورم ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘ از ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﻣﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ«.

ﻣﺸﺎﺟﺮۀ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺤﻮرِ ﮐﺎﻫﻦ

۲۰

۱ﻓﺸﺤﻮر ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮ ،ﮐﻪ ﺳﺮدﺳﺘﮥ ﻧﺎﻇﺮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد ،وﻗﺘ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ را
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ﺷﻨﯿﺪ۲ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ زوﻻﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ در ﮐﻨﺎر دروازۀ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد ،ﻧﺎﻫﺶ دارﻧﺪ۳ .ﻓﺮدای آن ،وﻗﺘ ﻓﺸﺤﻮر ،ارﻣﯿﺎ را از ﺑﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﺮد،
ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم ﻓﺸﺤﻮر را ﺑﻪ »وﺣﺸﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ۴و
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧﺖ دﭼﺎر ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣ ﺳﺎزم و دوﺳﺘﺎﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
۵

ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ او ﮔﺮوﻫ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ ﺑﺮد و ﻋﺪهای را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ. دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﻧ ﻣﺮدم آن ،اﺷﯿﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺧﺰاﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
۶

را ﺗﺎراج ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﻮ ﻫﻢ ای ﻓﺸﺤﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و
دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﺮدی ،اﺳﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ
ﻣ ﻣﯿﺮﯾﺪ و دﻓﻦ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺷﺎﯾﺖ ارﻣﯿﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ
۷ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘ و ﻣﻦ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪم .ﺗﻮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدی و ﻣﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮدی و ﻣﺎﯾﮥ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘ و ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ۸ .وﻗﺘ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
داد و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻢ و از ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﺑﻨﺎﻟﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻼم ﺗﻮ
ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ۹ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ،اﮔﺮ ﮐﻼم ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻨﻢ و ﻧﺎم ﺗﺮا ﯾﺎد
ﻧﻨﻢ ،آﻧﺎه ﮐﻼم ﺗﻮ در دﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ،ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻧﻔﻮذ
ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ آرام ﮔﯿﺮم۱۰ .از ﻫﻤ ﻣ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ وﺣﺸﺖ
ﻣ ﺑﺎرد .ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻔﺮﯾﺒﯿﻢ و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﯿﺮش ﮐﺮده از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮﯾﻢ «.ﺣﺘ دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻘﻮط ﻣﺮا دارﻧﺪ.
۱۱اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺳﺘﻤﺮان ﻣﻦ ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣﻐﻠﻮب
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺠﻞ ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺎﮐﺎم و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۲ .ای ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﻮ ﻣﺮدم را از روی اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣ آزﻣﺎﺋ و از اﻓﺎر و اﺳﺮار دل ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ آﮔﺎه ﻫﺴﺘ .ﻣﻦ دﻋﻮای ﺧﻮد را ﺑﺤﻀﻮرت اراﺋﻪ ﮐﺮده ام و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
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از آن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ را ﻣﮔﯿﺮی۱۳ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری را ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و او را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿﻨﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۱۴

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن روزی ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم و آن روزی ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺮا زاﺋﯿﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ!

۱۵

ﻟﻌﻨﺖ

ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﮋده داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی
ﺷﺪه ای «.و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮋده او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ۱۶ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ وﯾﺮان ﮐﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ در ﺻﺒ و از ﺷﻨﯿﺪن
زﻧ ﺧﻄﺮ ﺟﻨ ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ رﻧ ﺑﺒﺮد۱۷ ،زﯾﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻣﺮا ﻧﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻢ ﻣﺎدرم
ﮔﻮر ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮد و ﻣﺎدرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.

۱۸

ﭼﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪم؟ آﯾﺎ

ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﺣﻤﺖ و ﻏﻢ ﺑﺸﻢ و دوران زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را در ﺧﻮاری و رﺳﻮاﺋ
ﺑﺬراﻧﻢ؟

دﻋﺎی ﺻﺪﻗﯿﺎ و ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ

۲۱

۱ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ وﻗﺘﯿﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه،

ﻓﺸﺤﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﯿﺎ ،و ﺳﻔَﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺴﯿﺎ ،را ﭘﯿﺶ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»۲ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آورده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ از
روی ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﻌﺠﺰه ای ﮐﺮده ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﺪ«.
۳‐۴ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ اﺳﻠﺤﮥ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از
ﮐﺎر ﻣ اﻧﺪازم و آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣ آورم۵ .ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻣ ﺟﻨﻢ۶ .ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ،از اﻧﺴﺎن
و ﺣﯿﻮان ،ﺑﺎ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ ۇﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۷ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﻫﻞ درﺑﺎر و
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ از ﻣﺮض و دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ و دﺷﻤﻨﺎن و
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن را دارﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺪون رﺣﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ
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را زﻧﺪه ﻧﺬارد«.
۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮ» :ﻣﻦ دو راه را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ :ﯾ
۹

راه زﻧﺪﮔ و دﯾﺮی راه ﻣﺮگ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﺎ در اﺛﺮ
ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،و اﮔﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧ ﻫﺎی ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ و زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ۱۰ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻧﺠﺎت ﻧﺪﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺴﭙﺎرم ﺗﺎ آن را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.

ﺟﺰای ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫ ﯾﻬﻮدا
۱۱ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ۱۲ :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف داوری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺮدم
ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ورﻧﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ﻫﻤﮥ ﺗﺎن
را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد«.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از وادی ﻗﺮار داری و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮه ای ﺳﺮ
ﺑﺮاﻓﺮﺷﺘﻪ ای و ﻣﮔﻮﺋ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻓﺮود آﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﺎ
داﺧﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻨ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ۱۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮدار
ﺗﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ و در ﺟﻨﻠﻬﺎی ﺗﺎن ﭼﻨﺎن آﺗﺸ را ﻣ اﻓﺮوزم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در
اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ ﯾﻬﻮدا

۲۲

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮوم و ﺑﻮﯾﻢ»۲ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ ای و ای اﻫﻞ درﺑﺎر و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ۳ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﻨﯿﺪ و ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه را ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ۴ .زﯾﺮا
اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﮥ داود اﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ
ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﺑﺎرﯾﺎن و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و اﺳﭙﻬﺎ ﺳﻮار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۵

اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺮ را ﺑﻪ

ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﯾﻬﻮدا در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎدابِ ﺟِﻠﻌﺎد
و ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،وﻟ ﻗﺮارﯾﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم آن را ﻣﺘﺮوک و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن
۷

ﻣ ﺳﺎزم .ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮان را ﺑﺎ اﻓﺰار ﺷﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن را ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن
ﺳﺮو ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﻄ ﮐﻨﻨﺪ و در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
۸وﻗﺘ ﮐﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟« ۹در ﺟﻮاب ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪا در ﺑﺎرۀ ﺷﻠﻮم
»۱۰ﺑﺮای ﻣﺮده ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ رود
زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد و روی وﻃﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ۱۲‐۱۱ .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ او روی
وﻃﻦ ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ در دﯾﺎر ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪا در ﺑﺎرۀ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
۱۳وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑ اﻧﺼﺎﻓ و ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﺑﻨﺎ
ﻣﮐﻨﺪ .از وﻃﻨﺪار ﺧﻮد ﻣﻔﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺰدش را ﻧﻤ دﻫﺪ۱۴ .وای ﺑﺤﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ
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ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻮﻫﻤﻨﺪی ﺑﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎی وﺳﯿ و ﮐﻠﯿﻨﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﺮاخ
ﻣ ﺳﺎزم .ﺳﻘﻒ آﻧﺮا ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﺴﻄ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ رﻧ ﺳﺮخ زﯾﻨﺘﺶ ﻣ دﻫﻢ۱۵ «.آﯾﺎ
داﺷﺘﻦ ﻗﺼﺮ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﺳﺎزد؟ ﭼﺮا ﭘﺪرت از ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد؟ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد.

۱۶

او ﺑﻪ داد ﻣﺴﯿﻨﺎن

و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .ﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

۱۷

اﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻫﺴﺘ؛ ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫﺎن را

ﻣ رﯾﺰی و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﮐﻨ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۸

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ای ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ

ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺴ ،ﺣﺘ ﺧﺎﻧﻮاده و رﻋﯿﺖ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﻓﺴﻮس و ﻏﺼﻪ
ﻧﻤ ﺧﻮرد.

۱۹

ﺟﻨﺎزه ات را ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﻌﺶ ﯾ ﺧﺮ در

زﯾﺮ ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ارﻣﯿﺎ راﺟ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اورﺷﻠﯿﻢ
۲۰ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و در ﺑﺎﺷﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﻧﺎﻟﻪ را
ﺳﺮدﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ۲۱ .وﻗﺘ ﮐﻪ در رﻓﺎه و آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،وﻟ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ .از زﻣﺎن ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ وﺿ و ﮐﺮدار ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﺎﻫ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده اﯾﺪ۲۲ .ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﻦ رﻫﺒﺮان
ﺗﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن
ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدﯾﺪ۲۳ .ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺗﺎن را از ﭼﻮب ﺳﺮو
ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﺰودی ﻣﺜﻞ زﻧ ﮐﻪ از درد زاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،از درد ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋ رﻧ
ﻣﮐﺸﯿﺪ!

داوری ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ
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ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺗﺮا ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻬﺮ اﻧﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻣ ﺑﻮدی از اﻧﺸﺖ ﺧﻮد دور
ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ۲۵و ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣ ﺳﭙﺮدم ﮐﻪ از آن ﻫﺎ وﺣﺸﺖ داری ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن۲۶ .ﺗﻮ و ﻣﺎدرت را ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ،ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣ راﻧﻢ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ

۲۷

و دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ آرزوی دﯾﺪﻧﺶ را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺎ ﻧﻤﮔﺬارﯾﺪ«.
۲۸ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﺷﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪرد ﮐﺴ
ﻧﻤ ﺧﻮرد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﻪ ای اﺳﯿﺮ ﺑﺮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟«
۲۹ای زﻣﯿﻦ ،ای زﻣﯿﻦ ،ای زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪه! ۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺎم
اﯾﻦ ﻣﺮد را در ﺟﻤﻠﮥ اﺷﺨﺎص ﺑ اوﻻد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﻫﯿﭽﯿ از ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﺮاﻧ ﻧﻤﮐﻨﺪ«.

اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه

۲۳

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﭼﻮﭘﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ

و از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۲ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎرۀ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻮض اﯾﻨﻪ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،آن ﻫﺎ را راﻧﺪﯾﺪ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺣﻖ آن ﻫﺎ
ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۳ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راﻧﺪه ﺑﻮدم ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن
ﺑﺎز ﻣ آورم .آن ﻫﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن زﯾﺎد ﻣﮔﺮدد۴ .آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻮﭘﺎﻧ را
ﺑﺮای ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ دﯾﺮ از ﮐﺴ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ،
ﺗﺸﻮﯾﺸ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺪام ﺷﺎن ﮔﻢ ﻧﺸﻮد «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

۵۰ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدﻟ از ﻧﺴﻞ داود
۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزی ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود ﺷﺎﺧﮥ ﻋﺎدﻟ را ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﻢ .او ﺑﺎ
۶

ﺣﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزد .در
دوران ﺣﻮﻣﺖ او ﯾﻬﻮدا آزاد ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد و او
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد«.
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،دﯾﺮ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
۸

ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد« ،ﺑﻠﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ
ﻗﻮم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه و ﭘﺮاﮔﻨﺪۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز
آورد««.

اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب
۹ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺒﯿﺎء دﻟﻢ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﻣ ﻟﺮزد .ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺴﺖِ ﺷﺮاب ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﻼم ﭘﺎک او ﮔﯿ ﻫﺴﺘﻢ۱۰ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻣﺮدم زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺰارع و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺮدم
ﺷﺮارت را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﺒﯿﺎء و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺮ دو ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺖ دﺳﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ۱۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،راﻫ ﮐﻪ ﻣ روﻧﺪ ،ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺷﻮد .در آن
ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن
ﻣ رﺳﺎﻧﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
»۱۳ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺒﯿﺎی ﺳﺎﻣﺮه را دﯾﺪم .از ﻃﺮف ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺎم ﻣ آورﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۴ .اﻣﺎ در اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺮ و ﻗﺒﯿ ﺗﺮ دﯾﺪم.
آن ﻫﺎ زﻧﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ را در ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻫﯿ ﮐﺴ دﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﻧﻤﮐﺸﺪ .ﻫﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﻓﺎﺳﺪ
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ﺷﺪه اﻧﺪ۱۵ .از اﯾﻨﺮو ،ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮراک ﺗﻠ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آب زﻫﺮآﻟﻮد را در ﺣﻠﻖ ﺷﺎن ﻣ رﯾﺰم ،زﯾﺮا ﺷﺮارت آن ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﭘﯿﺎم دروغ را ﻣ آورﻧﺪ ،ﮔﻮش

ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺧﯿﺎﻻت
ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ۱۷ .ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ دل اﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﺎن ﻧﻤ آﯾﺪ.
۱۸وﻟ ﻫﯿﭽﯿ از اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻓﺎر ﻧﻬﺎﻧ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ .ﮐﻼم او را درک
ﻧﺮده ،ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻧﺪاده و ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮده اﻧﺪ۱۹ .ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎنِ ﺳﻬﻤﻨﺎک و
ﮔﺮدﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ ۲۰و آﺗﺶ ﻏﻀﺐ او ﺗﺎ اراده اش را اﺟﺮاء ﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤ ﺷﻮد .در روز آﺧﺮت اﯾﻦ را ﺑﺨﻮﺑ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ«.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء را ﻣﻦ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ،آن ﻫﺎ ﺑﺪل ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﺣﺮﻓ ﻧﺰدم ،وﻟ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۲۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﺷﺎن از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮد ،آﻧﻮﻗﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از راه ﮔﻨﺎه آﻟﻮد و اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ«.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای ﻧﺰدﯾ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای دور ﻧ؟« ۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ؟ ﻣﺮ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﻧﺮده اﺳﺖ؟« اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
»۲۵ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم .آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺎم دروغ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣ دﻫﻨﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﺷﺪ۲۶ .ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
دروﻏ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ؟ ۲۷ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪران
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ﺷﺎن ﻣﺮا از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﻬﺎی دروغ
ﺧﻮد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا وادار ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ۲۸ .ﺑﺬارﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﺧﻮاﺑﻬﺎی
ﺳﺎﺧﺘ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺣﻘﯿﻘ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺎ اﺧﻼص
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﻫﻤﺴﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۲۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺶ ﺳﻨ ﺧﺎرا را

ﺧُﺮد ﻣﮐﻨﺪ«.

۳۰

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ

ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺪﯾﺮ را ﻣ دزدﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ اﺳﺖ«.

۳۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺒﯿﺎﯾ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم آن ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ اﺳﺖ۳۲ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘ و ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪۀ
ﺧﻮد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ام ،ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎن
ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
۳۳اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﯾﺎ اﻧﺒﯿﺎء و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ .ﺟﻮاب ﺑﺪه:
»ﮐﺪام ﭘﯿﺎم؟ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ«.

۳۴

ﻫﯿ ﮐﺴ از ﻗﻮم

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﯾﺎ از اﻧﺒﯿﺎء و ﯾﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد درﺑﺎرۀ اﯾﻦ »ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﺪ ،او را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ۳۵ .در ﻋﻮض ،از ﯾﺪﯾﺮ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ؟« ﯾﺎ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟« ۳۶اﻣﺎ دﯾﺮ
از »ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺣﺮﻓ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ۳۷ .از ﻧﺒ
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟«
۳۸اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺎز از »ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ۳۹ ،آﻧﺎه ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣ راﻧﻢ،
۴۰و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻨ و رﺳﻮاﺋ اﺑﺪی دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزم«.
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اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮب و ﺑﺪ

۲۴

۱

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ )ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ( ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را

ﺑﺎ اﻫﻞ درﺑﺎر ،ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﺮان و آﻫﻨﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺗُﺮی اﻧﺠﯿﺮ را
۲

ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﯾ از آن دو ﺗُﺮی اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﺗﺎزه و ﭘﺨﺘﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺗُﺮی دﯾﺮ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ و ﮔﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ارﻣﯿﺎ ،ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﻧﺪ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ«.
۴-۵

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ام،

ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ.
۶از روی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻣﻮاﻇﺐ و ﻣﺮاﻗﺐ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣ آورم .دﯾﺮ ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ و
ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم۷ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﻟ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﺒﻮده و دور رﯾﺨﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،درﺑﺎرﯾﺎن او و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ۹ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻣﺎﯾﮥ
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻧﻔﺮت ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﻢ،
ﻣﺴﺨﺮه و رﺳﻮا و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را از
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ و اﺟﺪاد ﺷﺎن دادم ،ﺑﻠ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد«.

دﺷﻤﻨ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل

۲۵

۱در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
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اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪ۲ .ارﻣﯿﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ۳ :»از
ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ )ﭘﺴﺮ آﻣﻮن( ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﮔﺬرد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ام ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﮔﻮش
۴

ﻧﺪاده اﯾﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﯾﻢ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،
۵

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎم آن ﻫﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎن ﻧﺮده اﯾﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﻪ
۶

ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻧﺮوﯾﺪ،
آن ﻫﺎ را ﺑﻨﺪﮔ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﯿﻔﺮوزﯾﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ
۷

ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ۹ ،ﭘﺲ او ﺗﻤﺎم
اﻗﻮام ﺷﻤﺎل را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﻮد ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن و اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﯾﮥ
ﺗﻤﺴﺨﺮ دﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۰ .ﺻﺪای
ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد و ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﺮوﺳ را دﯾﺮ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن ﮔﻨﺪم ،آﺳﯿﺎب ﻫﺎ از ﮐﺎر ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻞ ﺑﺮای اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﺮاغ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۱ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺘﺮوک ﻣﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ و اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺗﺎن
ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ۱۲ .ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
و ﻣﺮدم او را ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﮥ اﺑﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۳ .ﺗﻤﺎم آن ﺑﻼﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﻣﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ
آن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮدم و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم۱۴ .اﻗﻮام و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ،آن ﻫﺎ را اﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮدار و اﻋﻤﺎل ﺷﺎن
ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ«.
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ﺟﺎم ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺟﺎم را ﮐﻪ از ﺷﺮاب ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﭘﺮ

اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﺪه ﮐﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ

۱۶

ﺗﺎ

ﻫﻤﻪ ﮔﯿ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤ ﺷﺎن در اﺛﺮ ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﻢ دﯾﻮاﻧﻪ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.
۱۷

ﭘﺲ ﻣﻦ ﺟﺎم را از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ

ﻓﺮﺳﺘﺎد ،دادم ﮐﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.

۱۸

ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و

ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎن وادار ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ از آن ﺟﺎم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار داده
و وﯾﺮان و ﻣﺘﺮوک ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺮوز واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۹‐۲۰

ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،اﻫﻞ درﺑﺎر ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در

ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺷﺮاب آن ﺟﺎم دادم ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮر ﻋﻮص و ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اَﺷﻘَﻠُﻮن ،ﻏﺰه ،ﻋﻘﺮون و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ اَﺷﺪُود را ﻫﻢ از آن ﺷﺮاب
دادم۲۱ .ﻣﺮدﻣﺎن ادوم ،ﻣﻮآب و ﻋﻤﻮن ﻧﯿﺰ از آن ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ۲۲ .ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻮر و
ﺳﯿﺪون ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ۲۳ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ددان ،ﺗﯿﻤﺎ ،ﺑﻮز و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺗﺮاﺷﻨﺪ؛ ۲۴ﻫﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب ،و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۵ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زِﻣﺮی ،ﻋﯿﻼم و ﻣﺎد؛ ۲۶ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل و دور و ﻧﺰدﯾ و ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی از آن ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ )ﺷﯿﺸ (از آن ﺟﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪ.
۲۷ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺎم
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲۸ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎم را از دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،آﻧﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ
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ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ! ۲۹ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ را ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎورم .آﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات در اﻣﺎن ﻣ ﻣﺎﻧﯿﺪ؟ ﺧﯿﺮ،
ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻼی
ﺟﻨ را ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﻢ.
۳۰ﭘﺲ ﺗﻮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻦ و ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس و ﻣﻠﻮﺗ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورد و ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺐ و ﺳﻬﻤﻨﺎک
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮش آﻧﻬﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮر را در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣ ﻓﺸﺎرﻧﺪ۳۱ .ﻓﺮﯾﺎد او ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن داوری ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺎ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎد ﻣﻬﯿﺒ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را
ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد و ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد! ۳۳در
آن روز اﺟﺴﺎد ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴ
ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﻤﮔﯿﺮد .آن ﻫﺎ را ﮐﺴ ﺟﻤ و دﻓﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﭘﺎرو ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
۳۴ای ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و ای رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و در ﺧﺎک ﺑﻐﻠﻄﯿﺪ ،زﯾﺮا روز
ﮐﺸﺘﺎر و ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻣﺮﻏﻮب ﻣ اﻓﺘﯿﺪ و ﺧُﺮد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
۳۵راه ﻓﺮار و ﭘﻨﺎﻫﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺎن وﺟﻮد ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳۶ .از ﻏﺼﻪ و اﻧﺪوه ﻓﺮﯾﺎد
ﻣ زﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ ﺳﻬﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮده ۳۷و ﺻﻠ و
آراﻣﺶ ﻗﻮم را ﺑﺮﻫﻢ زده اﺳﺖ۳۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ
را ﺗﺮک ﮐﺮده و در اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻏﻀﺐ او ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ارﻣﯿﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
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۲۶

۱در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺖ: »۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺻﺤﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﯾﻬﻮدا ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﻤﻞ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
۳

ﮐﻦ .ﺷﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از راه ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ
۴

ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮم .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،از اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام
۵

اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ـ
۶

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺒﻼ از ﮐﻼم آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده اﯾﺪ ـ آﻧﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻠﻮه وﯾﺮان
ﻣﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ«.
۷‐۸

ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ارﻣﯿﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ او رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ» :ﺳﺰای ﺗﻮ ﻣﺮگ
اﺳﺖ! ۹ﭼﻪ ﺣﻖ داری ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋ :ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻠﻮه وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻣ ﺳﺎزد؟« و ﻣﺮدم ﻫﻤ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺪور ارﻣﯿﺎ ﺟﻤ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۰

وﻗﺘ رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا از آﻧﭽﻪ واﻗ ﮔﺮدﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻮراً از ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آﻣﺪﻧﺪ

و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻧﺰدﯾ دروازۀ ﺟﺪﯾﺪِ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۱۱ .آﻧﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن و
اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ رﻫﺒﺮان و ﻣﺮدم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺰاوار ﮐﺸﺘﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ
ﺑﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎﺋ ﮐﺮد«.
۱۲ارﻣﯿﺎ در ﺟﻮاب رﻫﺒﺮان و ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﻨﻢ۱۳ .راه و ﮐﺮدار ﺗﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و
از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد۱۴ .اﻣﺎ ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﻃﻮرﯾﻪ ﺻﻼح ﻣ داﻧﯿﺪ در ﺣﻖ
ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺪ۱۵ .وﻟ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن،
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ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫ را ﺑﺮدن ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﻮش
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ«.
۱۶

آﻧﺎه رﻫﺒﺮان و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺰاوار ﮐﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ،

ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.

۱۷

ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ»۱۸ :در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﯿﺎی ﻣﻮرﺷﺘ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﻬﯿﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﻗﻠﺒﻪ ﺷﺪه و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار دارد
ﺟﻨﻠ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ«.

۱۹

اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎﯾﺶ

ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد او دﻋﺎ ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺘﺎر
رﺣﻤﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺠﺎزاﺗ را ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺟﺮاء ﻧﺮد .ﺣﺎﻻ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣ آورﯾﻢ!«
۲۰ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻨﺎم اورﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ( ،ﮐﻪ از ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ارﻣﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﺮد۲۱ .وﻗﺘ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻪ ﮔﻮش ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن او رﺳﯿﺪ ،ﺷﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺸﺪ .وﻟ اورﯾﺎ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد.

۲۲

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ اَﻟﻨﺎﺗﺎن )ﭘﺴﺮ

ﻋﺒﻮر( را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد۲۳ .آن ﻫﺎ او را در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ .آﻧﺎه ﺑﻪ اﻣﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺟﻨﺎزه اش را
در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
۲۴اﻣﺎ اﺧﯿﻘﺎم )ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن( از ارﻣﯿﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﺮد و ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻇﻔﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر

۵۹ / ۱۱۸
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۲۷

۱در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ آﻣﺪ۲ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﻮﻏ ﺑﺴﺎز و ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی
ﭼﺮﻣ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ۳ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎم او را ذرﯾﻌﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوم ،ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ﺻﻮر و
ﺻﯿﺪون ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎن.
۵

۴

ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺮوران ﺧﻮد ﺑﻮﺋﯿﺪ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﺑﺮ روی
۶

آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﺪه ام و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣ دﻫﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .ﺣﺘ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ را رام
ﻣ ﺳﺎزم و در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ۷ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻘﻮط ﺣﻮﻣﺖ او ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﮥ
اﻗﻮام ﺧﺪﻣﺘﺰار او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺴﺮ و ﻧﻮاﺳﻪ اش ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ اﻗﻮام دﯾﺮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺑﺰرگ او را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۸اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﻮم ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد و ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ او را
ﺑﺮدن ﻧﯿﺮد ،ﻣﻦ آن ﻗﻮم را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و ۇﺑﺎ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎء و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺧﻮاب و رؤﯾﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻄﯿ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮﯾﺪ۱۰ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻤﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﯾﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ
ﺑﻨﺪﮔ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮود ،ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺸﺖ و
زراﻋﺖ ﮐﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۲ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺰﯾﺮ ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮود و ﺧﺪﻣﺖ او و ﻣﺮدﻣﺶ را ﺑﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۱۳ .ﭼﺮا ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﺖ در اﺛﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و ۇﺑﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮد۱۴ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﻨﯿﺪ ،ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
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۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ام آن ﻫﺎ ﺑﻪ دروغ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺮف آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣ راﻧﻢ«.
۱۶

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی

اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی ﺑﺎز آورده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۱۷ .ﺑﻪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ،
ﺑﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﯾﺮان ﺷﻮد؟
۱۸

اﮔﺮ آن ﻫﺎ اﻧﺒﯿﺎی واﻗﻌ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮوف دﯾﺮی ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه و در ﻗﺼﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ«.

۲۰‐۱۹

)وﻗﺘ ﮐﻪ

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ )ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ( را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد ،ﺑﻌﻀ از ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺣﻮض ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و دﯾﺮ آﻻت ﻗﯿﻤﺘ را
ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ»۲۱ (.ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ :آن
ﻇﺮوف و اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه و در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ،
۲۲ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﺎه ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺎز ﻣ آورم «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ارﻣﯿﺎ و ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ

۲۸

۱در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم،

ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ) ﭘﺴﺮ ﻋﺰور( ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﺟِﺒﻌﻮن ﺑﻮد ،در ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﯾﺴﺘﺎد و در ﺣﻀﻮر
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را از دوش ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ام۳ .در ﻇﺮف دو ﺳﺎل
ﺗﻤﺎم ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آورم.
۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ )ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ( ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
ﻣ ﺷﻨﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۵

آﻧﺎه ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ ﮔﻔﺘﻢ:

۶

»آﻣﯿﻦ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎﯾﺖ را ﻋﻤﻠ ﺳﺎزد و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوف و اﺳﺒﺎب ﻋﺒﺎدﺗﺎه را

ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ اﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورد۷ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه۸ .اﻧﺒﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ ﺟﻨ،
ﻗﺤﻄ ،ۇﺑﺎ و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۹ .اﻣﺎ آن ﻧﺒ ﮐﻪ در
ﺑﺎرۀ ﺻﻠ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻮﺋ او ﻋﻤﻠ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.
۱۰آﻧﺎه ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺷﺴﺖ۱۱ .ﺑﻌﺪ در ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺑﺮ ﻣ دارم و آن را ﻣ ﺷﻨﻢ «.ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎ از
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
۱۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ ﯾﻮﻏ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ
ﻓﺮﻣﻮد»۱۳ :ﺑﺮو ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﯾﻮغ ﭼﻮﺑ را ﺷﺴﺘ ،اﻣﺎ
ﯾﻮغ آﻫﻨ ﺟﺎی آن را ﻣﮔﯿﺮد! ۱۴زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻮغ
آﻫﻨ را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ اﻗﻮام ﻣ اﻧﺪازم ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖِ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺣﺘ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ را رام او ﺳﺎﺧﺘﻪ ام۱۵ «.آﻧﺎه ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻧﺒ ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﻨﯿﺎ،
ﺑﺸﻨﻮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻣﺮدم را وادار ﺳﺎﺧﺘ ﮐﻪ دروﻏﻬﺎی ﺗﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ،
۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ او ﺗﺮا از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣ ﺳﺎزد و در ﻇﺮف ﯾ ﺳﺎل
ﻣ ﻣﯿﺮی ،زﯾﺮا ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻤﺮد ﮐﺮده ای۱۷ «.ﺣﻨﻨﯿﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺮد.
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ﻧﺎﻣﮥ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺑﻞ
۱‐۲

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺎدرش را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﻞ درﺑﺎر ،ﺑﺰرﮔﺎن

ﯾﻬﻮد ،ﺻﻨﻌﺘﺮان و آﻫﻨﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد ،ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻧﺎﻣﻪ ای از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای
۳

ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﯾﻬﻮد ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ .او ﻧﺎﻣﻪ را
ذرﯾﻌﮥ اَﻟﻌﺎﺳﻪ )ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن( و ﺟﻤﺮﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ( ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد:
۴

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ او از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
۵

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺗﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در آن ﺳﻮﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎﻏﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،درﺧﺘﺎن ﻏﺮس ﻧﻤﻮده و از ﻣﯿﻮۀ آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ۶ .ازدواج ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و دارای ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻢ ﻧﺸﻮد۷ .و ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده ام،
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﺎه آن ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا رﻓﺎه آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻮدﮔ ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﺮدد۸ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺬارﯾﺪ اﻧﺒﯿﺎی
ﮐﺎذب و ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و رؤﯾﺎﻫﺎی
ﺷﺎن ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ۹ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ام«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل دوران اﺳﺎرت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ،
آﻧﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ آورم۱۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ارادۀ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ .ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺗﺎن .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪۀ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۲ .ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ دﻋﺎی ﺗﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۳ﻫﺮﮔﺎه از دل و ﺟﺎن در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮا ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ۱۴ .ﺑﻠ ،ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺮا ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ و
ﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﺗﺎن را اﻋﺎده ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ارادۀ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ آورم«.
۱۵

ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﯿﺎ را در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.

۱۶

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:

۱۷

ﺑﻠ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻼی ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و ۇﺑﺎ را ﻣ آورم و آن ﻫﺎ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﮔﻨﺪه ای ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ۱۸ .آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ و ۇﺑﺎ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ اﻗﻮام از دﯾﺪن ﺷﺎن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﻨﻢ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ،

۱۹

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺋ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد،
اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮای ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ«.
۲۰ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ!
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد اﺧﺎب )ﭘﺴﺮ ﻗﻮﻻﯾﺎ( و ﺻﺪﻗﯿﺎ )ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﺴﯿﺎ( ﮐﻪ ﺑﻨﺎم او ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و او آن دو ﻧﻔﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻘﺘﻞ
ﻣ رﺳﺎﻧﺪ«.

۲۲

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻋﺪه ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺴ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ و اﺧﺎب ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ را در آﺗﺶ زﻧﺪه ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد.
۲۳ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺮم آوری ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ
ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ارادۀ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﻌﯿﻪ
۲۴-۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،درﺑﺎرۀ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧَﺤﻼﻣ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﻣﻦ داد .او
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ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺳﻔَﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ )ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺴﯿﺎ( و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد .در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻔَﻨﯿﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد»۲۶ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻌﻮض ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺤﯿﺚ
ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ای را ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ،در ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ زﻧﺠﯿﺮ و زوﻻﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪازی.

۲۷

دﻋﻮای ﻧﺒﻮت ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﯿ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﮐﻨ؟

ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻮ ارﻣﯿﺎی ﻋﻨﺎﺗﻮﺗ را ﮐﻪ

۲۸

زﯾﺮا در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای

ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﻏﺮس ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺤﺼﻮل آن ﻫﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ«.
۲۹

ﺳﻔَﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﺣﻀﻮر ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﺧﻮاﻧﺪ.

۳۰

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد:

۳۱

»ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﻌﯿﻪ

ﻧَﺤﻼﻣ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﻦ او را
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ام .او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ۳۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧَﺤﻼﻣ را ﺑﺎ اوﻻده اش ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و از ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﻫﯿ ﮐﺴ زﻧﺪه
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑ و اﺣﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺿﺪ
ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۳۰

۱ﮐﻼﻣ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ»۲ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ام در ﯾ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺲ۳ ،زﯾﺮا روزی
ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪران ﺷﺎن وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺖ آﻧﺮا داده ﺑﻮدم ،ﻣ آورم ﺗﺎ آن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۴اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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۵زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺮﯾﺎد وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣ رﺳﺪ .ﺗﺮس ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻨﺪه اﺳﺖ و آراﻣ و آﺳﺎﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد۶ .ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ! آﯾﺎ ﯾ
ﻣﺮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻔﻠ ﺑﺰاﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﻣﺜﻞ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺖ
۷

ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻧﻬﺎده و رﻧ ﺷﺎن ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ آه ﭼﻪ روز ﺑﺪی در ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻫﺮﮔﺰ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آن روز زﻣﺎن ﺳﺨﺘ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آن ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ«.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﯾﻮﻏ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣ ﺷﻨﻢ.
آن ﻫﺎ را از زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت آزاد ﻣ ﺳﺎزم و دﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔ ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۹ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۰ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺘﺮس و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎش ،زﯾﺮا
ﻣﻦ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮا از ﻧﻘﺎط دور روی زﻣﯿﻦ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و
ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﺑﻮده ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ .آن اﻗﻮاﻣ را
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم ،وﻟ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﮔﺬارم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮزﻧﺸ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻢ از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،درد ﺗﻮ ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و زﺧﻢ ﺗﻮ ﻣﻬﻠ اﺳﺖ.
۱۳ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺗﻮ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﻫﻤ ﺑﺮای زﺧﻢ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻼﺟ
ﻧﺪاری۱۴ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮥ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻦ
ﺗﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑ ﺷﻤﺎرت ﻣﺜﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺑ رﺣﻤ ﺟﺰا داده ام.
۱۵ﭼﺮا از درد و ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨ؟ درد ﺗﻮ درﻣﺎن ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺷﺮارت ﺗﻮ
ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ام۱۶ .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺗﺮا ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ ،ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺗﻮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎراج ﻣﮔﺮدد و
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ﻏﺎرﺗﺮاﻧﺖ را ﺑﻪ ﻏﺎرﺗﺮان دﯾﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۷ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ات را اﻋﺎده ﻣﮐﻨﻢ و
زﺧﻤﻬﺎﯾﺖ را ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا »ﻣﺘﺮوک« ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻬﯿﻮنِ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺴ ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﻧﯿﺴﺖ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ .ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ دوﺑﺎره
آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺪداً اﻋﻤﺎر ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۹ .اﻫﺎﻟ آن
ﺷﻬﺮ ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﺮﮔﺰاری را ﻣ ﺳﺮاﯾﻨﺪ و آواز ﺧﻮﺷ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
آن ﻫﺎ ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﺑﺨﺸﻢ.

۲۰

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ

دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار ﻣ ﺳﺎزم و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۱

ﺣﺎﮐﻢ آن ﻫﺎ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن

اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد .او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﻘﺮب ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻣﻦ ﮐﺴ
را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻧﻢ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد۲۲ .ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﺎن «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۲۳

ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﮔﺮدﺑﺎد ﻣﻬﯿﺒ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ

ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ۲۴ .و ﻏﻀﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر او ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،از ﺷﺪت ﺧﻮد
ﻧﻤﮐﺎﻫﺪ .در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻃﻦ

۳۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ

ﺑﻮد و آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ۲ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮﻣ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﺘﻨﺪ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدم و از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدم«.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ازﻟ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ

۶۷ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

اﯾﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﮐﺸﺎﻧﻢ۴ .ای ﺑﺎﮐﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺗﺮا اﺳﺘﻮار و
ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم .ﺑﺎر دﯾﺮ داﯾﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮای ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘ رﻗﺺ و
ﭘﺎﯾﻮﺑ ﻣ ﻧﻤﺎﺋ۵ .دوﺑﺎره ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﻏﺮس ﻣﮐﻨ و از
۶

ﺧﻮردن ﻣﯿﻮۀ آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮی .ﺑﻠ ،روزی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ
ﺻﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ««.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ،ﻧﻐﻤﮥ ﺧﻮﺷ
را ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم
۸

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه «.ﻣﻦ آن ﻫﺎ را
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط روی زﻣﯿﻦ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﺣﺘ اﺷﺨﺎص
ﮐﻮر و ﻟﻨ و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آورم و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ
۹

اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﮔﺮﯾﺎن و دﻋﺎﮐﻨﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را رﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨﻢ .آن ﻫﺎ را
ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﻫﻤﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻠﻐﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻢ و اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮ اول ﻣﻦ اﺳﺖ«.
۱۰

ای اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و

ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎر دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﺟﻤ
ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن از ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺪاری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﻫﻢ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آزاد ﻣﮐﻨﺪ و از دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ
ﻗﻮﯾﺘﺮ اﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۲ .آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن آواز ﺧﻮﺷ را ﺳﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ.
اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺑ ﻧﯿﺎز ﻣ ﺳﺎزد .زﻧﺪﮔ
آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏ ﺳﯿﺮاب و ﺷﺎداب ﻣﮔﺮدد و دﯾﺮ ﻫﯿﭽﺎﻫ اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﯿﻦ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه از ﺧﻮﺷ ﻣ رﻗﺼﻨﺪ و ﻣﺮدان ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﺪ و
ﺑﺠﺎی ﻏﻢ ،ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را
ﻣ دﻫﻢ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم«.
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رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺻﺪاﺋ از راﻣﻪ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ ،ﺻﺪای ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی زار.

راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ«.

۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻦ و اﺷ ﻧﺮﯾﺰ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﺖ ﭘﺎداش ﺧﻮﺑ
ﻣﮔﯿﺮی و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۷ .آﯾﻨﺪۀ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸ در ﭘﯿﺸﺮو
داری ،زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۸

»ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ و زاری اﻓﺮاﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدی ﺗﺎ اﺻﻼح ﺷﻮم .ﻣﻦ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ رام ﻧﺸﺪه ای ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺮا ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدان و ﺑﺬار ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﺑﯿﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ۱۹ .ﻣﻦ از ﺗﻮ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم ،وﻟ ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪم .وﻗﺘ ﭘ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ام ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﺗﺮﺳﯿﺪم و از اﻋﻤﺎل ﺷﺮم آوری
ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ام ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ«.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺿﺪش ﺳﺨﻦ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﻻﮐﻦ او را ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﺎدم ﻣ آﯾﺪ دﻟﻢ از ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺮ او رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻢ۲۱ .ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﻋﻼﻣﺎﺗ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ راه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ای ﺑﺎﮐﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد۲۲ .ای
دﺧﺘﺮ ﺑ وﻓﺎ ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺳﺮﮔﺮدان و ﻣﻌﻄﻞ ﻣ ﻣﺎﻧ؟ ﻣﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه و
ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺑﻮﺟﻮد آورده ام ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ زن از ﻣﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﺳﻌﺎدت آﯾﻨﺪۀ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ ،در ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ای ﻣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ،ای ﮐﻮه ﻣﻘﺪس،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!« ۲۴در آن وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ دﻫﺎﺗﯿﺎن،
دﻫﻘﺎﻧﻬﺎ و ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۵ .ﺟﺎن ﺧﺴﺘﺎن را ﺗﺎزه ﻣ ﺳﺎزم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را

۶۹ / ۱۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺳﯿﺮ ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راﺣﺖ ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ«.
۲۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزی آﻣﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را از اﻧﺴﺎن و

ﺣﯿﻮان ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزم.

۲۸

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﯾ وﻗﺘ آن ﻫﺎ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﯾﺮان ﮐﺮدم،

ﻫﻼک ﻧﻤﻮدم ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﻼ آوردم ،ﺣﺎﻻ آن ﻫﺎ را اﺣﯿﺎء ﻣﮐﻨﻢ و اﺳﺘﻮار
و ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۲۹ .آﻧﺎه دﯾﺮ ﻧﻤﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺪران ﻏﻮرۀ اﻧﻮر
ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪان ﮐُﻨﺪ ﺷﺪ۳۰ «.اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ اﻧﻮر ﺗﺮش ﺑﺨﻮرد دﻧﺪاﻧﺶ ﮐُﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد«.

ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎزه
۳۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎزه ای
ﻣ ﺑﻨﺪم.

۳۲

اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ دﺳﺖ ﭘﺪران ﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺼﺮ

ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮ از آن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﮐﺮدم ،وﻟ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻨﺪ۳۳ «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﻨﺪم اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﻦ اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ؛ ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ۳۴ .دﯾﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻧﺎه ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن را
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و دﯾﺮ آن را ﺑﯿﺎد ﻧﻤ آورم .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ام«.
۳۵ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در روز ﺑﻪ آﻓﺘﺎب روﺷﻨ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ
ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎرﯾ را روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ را ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎم
دارد۳۶ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت دوام ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻗﻮم ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۳۷ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ آﺳﻤﺎن را
ﺑﺘﻮان اﻧﺪازه ﮐﺮد و ﺗﻬﺪاب زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ «.اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
۳۸‐۳۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻣ ﺷﻮد .از ﺑﺮج

ﺣﻨَﻦ ﺋﯿﻞ ﺗﺎ دروازۀ زاوﯾﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺗﭙﮥ ﺟﺎرِب و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﻋﺖ.

۴۰

ﺗﻤﺎم وادی ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ

ﻣﺮده ﻫﺎ را دﻓﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎﻟﻪ را ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﮥ ﺑﺎﻻی ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون و ﺗﺎ دروازۀ
اﺳﭗ ،در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ وﯾﺮان و ﺧﺮاب
ﻧﻤ ﺷﻮد«.

ارﻣﯿﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ای ﻣ ﺧﺮد

۳۲

۱در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ۲در آن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ ﻣﺤﺒﺲ واﻗ در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ،
۳

زﻧﺪاﻧ ﺑﻮد .ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ارﻣﯿﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮی در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و او
آن را ﻣﺘﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد۴ .ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده او را ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اش ﮐﻨﺪ۵ .ﺻﺪﻗﯿﺎ ﻣﺪت درازی در زﻧﺪان
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ او رﺣﻢ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮐﻨ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻤ ﺷﻮی«.
۶-۷ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻨَﻢ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎﯾﺖ ،ﺷﻠﻮم،
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﮥ او را در ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺨﺮی ،زﯾﺮا ﭼﻮن ﺗﻮ از ﺑﺴﺘﺎن
ﻧﺰدﯾ او ﻫﺴﺘ ﺣﻖ داری ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺮی۸ «.ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺣﻨَﻢ ﺋﯿﻞ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰرﻋﮥ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺮ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ آن را داری«.
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آﻧﻮﻗﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺎم واﻗﻌﺎً از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ۹ .ﭘﺲ ﻣﻦ آن ﻣﺰرﻋﻪ را ﮐﻪ در
ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺪه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﺣﻨَﻢ ﺋﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪم۱۰ .ﻗﺒﺎﻟﮥ آن را در ﺣﻀﻮر
ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﮐﺮدم و ﻧﻘﺮه را ﻫﻢ وزن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺘﻢ۱۱ .ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺎﻟﮥ ﻣﻬﺮ و
ﻻک ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در آن ﺛﺒﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺎز آن ﮔﺮﻓﺘﻢ
۱۲

و در ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎﯾﻢ ،ﺣﻨَﻢ ﺋﯿﻞ و ﺷﺎﻫﺪاﻧ ﮐﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎروک ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺤﺴﯿﺎ دادم.
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ

۱۴

۱۳

و در

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ

ﻗﺒﺎﻟﮥ ﻣﻬﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺎز آن ﺑﯿﺮ و در ﯾ ﮐﻮزه ﺑﺬار ﺗﺎ ﻣﺪت درازی ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﺎﺷﺪ۱۵ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺰرﻋﻪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣ ﺷﻮد«.

دﻋﺎی ارﻣﯿﺎ
۱۶ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﺒﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎروک )ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ( دادم ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
»۱۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎﯾﺖ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و
زﻣﯿﻦ را ﺑﻮﺟﻮد آوردی .ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺎری ﻣﺸﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

۱۸

از رﺣﻤﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد

ﻫﺰاران ﻧﺴﻞ را ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزی ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻣ رﺳﺎﻧ .ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ،
۱۹ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎز اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ را از روی رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارش ﭘﺎداش ﻣ دﻫ۲۰ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰات در
ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن دادی و روز ﺑﻪ روز ﻧﺎﻣﺖ را در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮوف و
ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺳﺎزی۲۱ .ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آوردی و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰات در آﻧﺠﺎ اﺟﺮاء ﮐﺮدی و دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘ.
۲۲ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎرﯾﺴﺖ و وﻋﺪۀ ﻣﻠﯿﺘﺶ را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن داده
ﺑﻮدی ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪی۲۳ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﺪران ﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ و آن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﮐﻼم و
اﺣﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﻧﺎزل ﮐﺮدی۲۴ .ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ
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ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و
ﻣﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨ آوران ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدی ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻣ ﺑﯿﻨ۲۵ .وﻟ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ آن ﻣﺰرﻋﻪ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺨﺮم .و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
دارد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻣﺮ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدم«.
۲۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد»۲۷ :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻢ .آﯾﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺮای آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟« ۲۸ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮ را ﻣﺘﺼﺮف
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۹

ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه آن را آﺗﺶ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋ را

ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ آن اﻋﻤﺎل ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﻣ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

۳۰

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا از ﺟﻮاﻧ دﺳﺖ ﺑﻪ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ زده اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورده اﻧﺪ۳۱ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ از روزی ﮐﻪ آﺑﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن را از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد دور ﻣﮐﻨﻢ۳۲ .ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،رﻫﺒﺮان،
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی آن ﻫﺎ و اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮا ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۳۳ .آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ آن ﻫﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ام ،ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪاده و اﺻﻼح
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۳۴ .ﺣﺘ در ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن را
آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۳۵ .ﺑﺮای ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ در وادی ﻫﻨﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺖِ ﻣﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﻧﺮده ام و
ﺣﺘ از ﺧﺎﻃﺮم ﻧﻤﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮﻧﺪ«.

وﻋﺪۀ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ
۳۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣ اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
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ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ۳۷ :ﻣﻦ اﻫﺎﻟ آن را از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را در اﺛﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺟﻤ ﻣﮐﻨﻢ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آورم ﺗﺎ در ﮐﻤﺎل آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۸آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﺎن۳۹ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﯾ دل و ﯾ ﻓﺮ
ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴۰

ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﻣ ﺑﻨﺪم و اﺣﺴﺎن و ﮐَﺮم ﺧﻮد را ﻫﯿﭽﺎﻫ از آن ﻫﺎ درﯾ

ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﺗﺮس ﺧﻮد را در دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺟﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻨﻨﺪ.

۴۱

از اﺣﺴﺎن

ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم و آن ﻫﺎ را از روی وﻓﺎ و از دل و ﺟﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار و
ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم«.
۴۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم آوردم،

ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ داده ام ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﺮاﻧ را ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﻣﮐﻨﻢ.

۴۳

در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ

ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﺮوک و ﺧﺎﻟ از اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،
۴۴و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ
و ﺻﺤﺮای ﺟﻨﻮب ،ﻣﺰارع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻬﺮ و
اﻣﻀﺎء ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻠ و وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ «.اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

اﺣﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ

۳۳

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ارﻣﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ۲ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ

زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و آن را ﺷﻞ داد و در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎه داﺷﺖ و ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۳ :از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ و ﻣﻦ آن را ﻣ ﭘﺬﯾﺮم و اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺎش
ﻣﮐﻨﻢ۴ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻟ آن ﻫﺎ را ﺑﺤﯿﺚ ﺳﻨﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
۵ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺷﻬﺮ را از اﺟﺴﺎد اﻫﺎﻟ آن ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺷﺮارت ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ روی ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم۶ .اﻣﺎ ﺑﺎ
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آﻧﻬﻢ ،ﺧﺮاﺑ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺴﻮﻧﯿﻦ آن را ﺷﻔﺎ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه از
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺳﺎزم۷ .اﺳﯿﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﻣ آورم
و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﺮان ﻣﮔﺮداﻧﻢ۸ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ،
۹

ﭘﺎک ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻤﺮد و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .آﻧﺎه ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ
ﻣﻦ ﻣﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﻣﺮا ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤ
از ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ،
از ﺗﺮس ﺑﻠﺮزﻧﺪ«.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ وﯾﺮان و

ﺧﺎﻟ از اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۱

اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ آواز ﺧﻮﺷ ،ﺻﺪای ﺷﺎدِ

داﻣﺎد و ﻋﺮوس و ﻧﻮای ﺳﺎز و ﺳﺮود ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺷﺮﮔﺰاری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا او
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ او اﺳﺘﻮار و ﺟﺎوﯾﺪان اﺳﺖ!« ﻣﻦ ﺳﻌﺎدت و
ﮐﺎﻣﺮاﻧ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در اول داﺷﺖ ،ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﻋﺎده ﻣﮐﻨﻢ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۱۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﯾﺮان و ﺧﺎﻟ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و

ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﺮ دارای ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺷﺪه و ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﻫﺎ
ﻣ ﭼﺮاﻧﻨﺪ۱۳ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ،در ﺳﺎﺣﮥ ﺟﻨﻮﺑ ﯾﻬﻮدا ،در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ داده ام ،ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ
ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻋﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
داده ام ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم۱۵ .در آن زﻣﺎن از ﻧﺴﻞ داود ﺷﺎﺧﮥ ﻋﺎدل و راﺳﺘﺎری را ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ۱۶ .در آن روزﻫﺎ ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ در
رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .و او ﺑﻨﺎم »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ« ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۱۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ۱۸و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎﺻ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی را اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۹

ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪ:

۲۱‐۲۰

»ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺷﺐ و

روز ﻫﻤﯿﺸﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ام داود
ﺑﺴﺘﻪ ام ،ﻣ ﺷﻨﻢ ﺗﺎ از اوﻻدۀ او ﮐﺴ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ او ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی ﺑﺴﺘﻪ ام ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﻣﮐﻨﻢ.
۲۲

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و رﯾﻬﺎی ﺑﺤﺮ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺷﻤﺎر و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮد ،ﻧﺴﻞ

ﺑﻨﺪه ام ،داود و ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج از
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد»۲۴ :آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﻣ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ وﻗﺘ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾ ﻗﻮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۵

ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز وﺟﻮد دارد و ﻧﻈﺎم آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،

۲۶

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ:
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

اوﻻدۀ داود را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ از ﻧﺴﻞ داود را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اوﻻدۀ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را از
اﺳﺎرت آزاد ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻢ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﺮگ ﺻﺪﻗﯿﺎ

۳۴

۱ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدت

او ﻋﻠﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف آن در ﺣﺎل ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ۲ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ،

ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ: »ﺑﺮو ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اراده دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن را
آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ۳ .ﺗﻮ از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﻧﻤ ﯾﺎﺑ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺮا دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
ﺗﻮ ﺑﺎ او ﺷﺨﺼﺎً روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮی و او ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺮد۴ .ﭘﺲ ای ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
۵

ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﺣﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮی ،ﺑﻠﻪ در
آراﻣ و آﺳﻮدﮔ ﻣ ﻣﯿﺮی .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺪادت ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ را اﺟﺮاء ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﻢ اﺟﺮاء ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻓﺴﻮس ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد!« و ﻫﻤﯿﻦ ارادۀ ﻣﻦ اﺳﺖ««.
۷

۶

ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ .در

ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻻﮐﯿﺶ و ﻋﺰﯾﻘﻪ ،ﯾﻌﻨ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﯾﻬﻮدا ،ﻣ ﺟﻨﯿﺪ.

آزادی ﻏﻼﻣﺎن
۸ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻏﻼﻣﺎن را آزاد ﻣ ﺳﺎزد،
ﮐﻼﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ آﻣﺪ۹ .ﺻﺪﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻏﻼم ﯾﺎ
ﮐﻨﯿﺰ ﯾﻬﻮدی دارد ،ﺑﺎﯾﺪ او را آزاد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻼم ﯾﻬﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﻣﺮدم اﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ .ﻫﻤ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ و
وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﺴﺎزﻧﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻗﻮل
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﻏﻼم ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۲ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۱۳ :وﻗﺘ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن را از
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ۱۴ﻫﺮ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺖ آزاد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ۱۵ .ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﻣﻦ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﻬﺎی ﺗﺎن را آزاد ﻣﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ
ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﯿﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﺪ و آزادی را ﮐﻪ
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آرزوی ﺷﺎن ﺑﻮد ،دوﺑﺎره از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﺰور ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدﯾﺪ۱۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺒﺮاﻧ ﺗﺎن آزادی ﻧﻤ دﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و
ﻣﺮض از ﻗﯿﺪ زﻧﺪﮔ آزاد ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻼﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣ آورم ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

۱۸

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺎم ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای را دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮدﯾﺪ و از

ﻣﯿﺎن آن ﮔﺬﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎن را ﺷﺴﺘﯿﺪ.

۱۹

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا و

اورﺷﻠﯿﻢ ،اﻫﻞ درﺑﺎر ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﮐﻨﻢ.
۲۰

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﻮن ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﻮﯾﺪ و اﺟﺴﺎد ﺗﺎن ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﮔﺮدﻧﺪ۲۱ .ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن او ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ( ﻣ ﺳﭙﺎرم۲۲ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﺑﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﺠﻨﻨﺪ و ﺗﺼﺮﻓﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آن
را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ«.

ارﻣﯿﺎ و رﮐﺎﺑﯿﺎن

۳۵

۱

در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻼﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادۀ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﺑﺮو و از آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾ از اﻃﺎﻗﻬﺎی آن ﺑﺒﺮ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺷﺮاب ﺗﻌﺎرف ﮐﻦ۳ «.ﭘﺲ
ﻣﻦ ﯾﺎزَﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ارﻣﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﺒﺼﻨﯿﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮادران ،ﭘﺴﺮان و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش ۴ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردم و ﺑﻪ اﻃﺎق ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻧﺎن ﻧﺒ) ﭘﺴﺮ ﯾﺠﺪِﻟﯿﺎ( ﺑﺮدم .اﯾﻦ اﻃﺎق ﭘﻬﻠﻮی اﻃﺎق
ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر و ﺑﺎﻻی اﻃﺎق ﻣﻌﺴﯿﺎی دروازه ﺑﺎن )ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻮم( واﻗ ﺑﻮد۵ .آﻧﺎه ﭘﯿﺎﻟﻪ و
ﺻﺮاﺣ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﺷﺮاب را ﭘﯿﺸﺮوی آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ۶ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺎ ﺷﺮاب ﻧﻤ ﻧﻮﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺟﺪ ﻣﺎ ،ﯾﻮﻧﺎداب )ﭘﺴﺮ رﮐﺎب( وﺻﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ و
ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ،ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺷﺮاب را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﻧﯿﻢ۷ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
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ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎرﯾﻢ و ﻧﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﺎ
در آن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ۸ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎم وﺻﺎﯾﺎی ﺟﺪ ﺧﻮد،
ﯾﻮﻧﺎداب را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﻪ ﻣﺎ ،ﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮاب
۹

ﻧﻤ ﻧﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ.
۱۰

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده اﯾﻢ و از ﺗﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺎت ﺟﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده اﯾﻢ.

۱۱

اﻣﺎ

وﻗﺘ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻮرﯾﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
۱۲‐۱۳

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و

اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از روش و رﻓﺘﺎر رﮐﺎﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺮﯾﺪ و از ﮐﻼم ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟

۱۴

اوﻻدۀ ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺟﺪ ﺧﻮد ﮔﻮش دادﻧﺪ

و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮاب را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ۱۵ .ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء را ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﺟﺪاد ﺗﺎن داده ام ،ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ و از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ۱۶ .اوﻻدۀ ﯾﻮﻧﺎداب ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ
آورده اﻧﺪ ،وﻟ اﯾﻦ ﻗﻮم از اﺣﺎم ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده اﻧﺪ۱۷ .ﭘﺲ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﻢ،
زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺮف زدم ،ﮔﻮش ﻧﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم،
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ«.
۱۸ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ از ﻫﺪاﯾﺎت ﺟﺪ ﺗﺎن ،ﯾﻮﻧﺎداب اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آوردﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻋﻤﻠ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ۱۹ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﯾﻮﻧﺎداب
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﺨﺎﺻ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ«.
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ﺑﺎروک ﻃﻮﻣﺎر را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ

۳۶

۱

در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ

۲

داد» :ﻃﻮﻣﺎری را ﺑﯿﺮ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام دﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ام،
۳

از اوﻟﯿﻦ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﯾﻮﺷﯿﺎ دادم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﻪ را در آن ﺑﻨﻮﯾﺲ .ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا وﻗﺘ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﺑﯿﺎورم ،از رﻓﺘﺎر زﺷﺖ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺷﺎن را ﺑﺒﺨﺸﻢ«.
۴

ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎروک )ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ( را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
۵

ﺑﺮای ﺑﺎروک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و او ﻫﻤﻪ را در آن ﻧﻮﺷﺖ .ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﺟﺎزه
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮوم۶ ،ﭘﺲ ﺗﻮ در روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم روزه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮو و
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺨﻮان ،زﯾﺮا در آن روز ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا در آﻧﺠﺎ
ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۷ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و از راﻫﻬﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ۸ «.ﺑﺎروک ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
۹در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺗﻤﺎم اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ روزه را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰آﻧﺎه ﺑﺎروک ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺟﻤﺮﯾﺎی ﻣﻨﺸ) ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن( ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و
ﻧﺰدﯾ» دروازۀ ﺟﺪﯾﺪ« واﻗ ﺑﻮد ،رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻗﺮاﺋﺖ ﻃﻮﻣﺎر در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ
۱۱وﻗﺘ ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺟﻤﺮﯾﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﺎﻓﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را از آن ﻃﻮﻣﺎر ﺷﻨﯿﺪ۱۲ ،ﻓﻮراً ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺸﯿﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻟﯿﺸﻤ ﻣﻨﺸ ،دِﻻﯾﺎ
)ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ( ،اَﻟﻨﺎﺗﺎن )ﭘﺴﺮ ﻋﺒﻮر( ،ﺟﻤﺮﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن( و ﺻﺪﻗﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺣﻨَﻨﯿﺎ( ﺟﻤ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .ﻣﯿﺎﯾﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎروک از ﻃﻮﻣﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ
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ﮔﻔﺖ۱۴ .آﻧﺎه ﺑﺰرﮔﺎن ،ﯾﻬﻮدی )ﭘﺴﺮ ﻧَﺘَﻨﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﻠﻤﯿﺎ ،ﮐﻮاﺳﮥ ﮐﻮﺷ (را ﭘﯿﺶ ﺑﺎروک
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎروک ﻃﻮﻣﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ
آن ﻫﺎ آﻣﺪ۱۵ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ و آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﻮان «.ﺑﺎروک اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و
آن را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪ.

۱۶

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻃﻮﻣﺎر را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ

ﻧﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯿﻢ«.
۱۷

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎروک ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ،ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﭼﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ را

ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟«

۱۸

در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻢ«.

۱۹

ﺑﺎروک ﺟﻮاب داد» :ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ رﻧ

ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ و ارﻣﯿﺎ ﺧﻮد را در ﺟﺎﺋ ﭘﻨﻬﺎن

ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ«.

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﻃﻮﻣﺎر را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ
۲۰آن ﻫﺎ ﻃﻮﻣﺎر را در اﻃﺎق اَﻟﯿﺸﻤ ﻣﻨﺸ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﯿﻪ را
ﺑﻪ اﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۲۱ .ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮدی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﯿﺎورد .او رﻓﺖ و آن را از
اﻃﺎق اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﻣﻨﺸ آورد و ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،
ﺧﻮاﻧﺪ.

۲۲

آن وﻗﺖ ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻗﺼﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد۲۳ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮدی ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن آن را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و در آﺗﺶ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
۲۴ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻫﻤ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و آﺛﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه در
ﭼﻬﺮۀ ﺷﺎن دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ۲۵ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ اَﻟﻨﺎﺗﺎن و دِﻻﯾﺎ و ﺟﻤﺮﯾﺎ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد۲۶ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد،
ﺷﺎﻫﺰاده ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ،ﺳﺮاﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﺋﯿﻞ( و ﺷﻠﻤﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪﺋﯿﻞ( اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎروک
ﻣﻨﺸ و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد.

ارﻣﯿﺎ ﻃﻮﻣﺎر دﯾﺮی ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ
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۲۷ﭘﺲ از آﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﻮﻣﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎروک ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ارﻣﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ۲۸ﻃﻮﻣﺎر دﯾﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮﻣﺎر ﺳﺎﺑﻖ را در آن
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ۲۹و ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮأت ﻃﻮﻣﺎر را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪی؟ زﯾﺮا در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﮐﺮده از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
ﺧﺎﻟ ﻣ ﺳﺎزد.

۳۰

ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﯿ ﮐﺴ

ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ وارث ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﮔﺮدد و ﺟﻨﺎزه ات ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در زﯾﺮ
ﺣﺮارت ﺳﻮزﻧﺪۀ روز و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

۳۱

ﺗﺮا ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ درﺑﺎرت ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﻫﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ﻣ آورم ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ«.
۳۲

ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻃﻮﻣﺎر دﯾﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎروک ﻣﻨﺸ داد .او ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮﻣﺎر ﺳﺎﺑﻖ

را ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﻓﺰود.

آرزوی ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺻﺪﻗﯿﺎ

۳۷

۱ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺻﺪﻗﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( را ﺑﺠﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ )ﭘﺴﺮ

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ( ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۲ .اﻣﺎ ﻧﻪ او ،ﻧﻪ اﻫﻞ درﺑﺎر و ﻧﻪ ﻣﺮدم آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻮش دادﻧﺪ.
۳ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﮐﻞ )ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻤﯿﺎ( و ﺳﻔَﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ )ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺴﯿﺎ( را ﭘﯿﺶ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻮم دﻋﺎ ﮐﻨﺪ۴ .در اﯾﻦ
وﻗﺖ ارﻣﯿﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪاﻧ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود۵ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﭙﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از آﻣﺪن ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﺮدﻧﺪ.
۶آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮد»۷ :ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮ ﮐﻪ
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ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ۸و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن دوﺑﺎره
ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣ آﯾﻨﺪ .آن ﻫﺎ آن را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﺗﺶ ﻣ زﻧﻨﺪ۹ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن از ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣ روﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

۱۰

ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را

ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻋﺪه ای از آن ﻫﺎ زﺧﻤ در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﺪه
ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺗﺎن را آﺗﺶ ﻣ زﻧﻨﺪ«.

ارﻣﯿﺎ دﺳﺘﯿﺮ و ﻣﺤﺒﻮس ﻣ ﺷﻮد
۱۱

وﻗﺘ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮی از ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اورﺷﻠﯿﻢ دﺳﺖ

ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۱۲ ،ارﻣﯿﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻘﺼﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ۱۳ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دروازۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،دروازه ﺑﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎم ﯾﺮﺋﯿﺎ )ﭘﺴﺮ
ﺷﻠﻤﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻨﻨﯿﺎ( او را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪی۱۴ «.ارﻣﯿﺎ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد؛ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﻤ ﭘﯿﻮﻧﺪم «.اﻣﺎ ﯾﺮﺋﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد او را
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮد۱۵ .آن ﻫﺎ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،او را زدﻧﺪ و در
ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﻨﺸ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۱۶

او ﻣﺪت

زﯾﺎدی در ﯾ از ﺳﯿﺎه ﭼﺎل ﻫﺎی آﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۷ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺴ را ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ آورد .ﭘﺎدﺷﺎه
از او ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ داری؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ،
دارم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮی۱۸ «.ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎ از
ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر ﺗﻮ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﺪ؟ ۱۹ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ؟ ۲۰ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه و از روی
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻋﺮض ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎه ﭼﺎل ﻧﻔﺮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ در آﻧﺠﺎ
ﻣ ﻣﯿﺮم۲۱ «.ﭘﺲ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﻧﺎﻫﺪارﻧﺪ .ﺗﺎ
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وﻗﺘ ﮐﻪ ﻧﺎن در آن ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﺪ ،ﻫﺮ روز ﯾ ﻗﺮص ﻧﺎن از ﻧﺎﻧﻮاﺋ ﺑﻪ او ﻣ دادﻧﺪ و او
در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.

ارﻣﯿﺎ در ﺳﯿﺎه ﭼﺎل

۳۸

۱ﺷﻔَﻄﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺎن( ،ﺟﺪَﻟﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻓَﺸﺤﻮر( ،ﯾﻮﮐَﻞ )ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻤﯿﺎ( و ﻓَﺸﺤﻮر )ﭘﺴﺮ
۲

ﻣﻠﯿﺎ( ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و در اﺛﺮ ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ
۳

ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
۴

»اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ «.وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺮدم ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .او ﻃﺮﻓﺪار
ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺿﺮر آن ﻫﺎ اﺳﺖ۵ «.ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ،اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ۶ «.ﭘﺲ
آن ﻫﺎ ارﻣﯿﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن در ﭼﺎه ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﯿﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﭼﺎه آب
ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟ زﻣﯿﻦ آن ﭘﺮ از ﮔﻞ و ﻻی ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎ در ﮔﻞ ﻓﺮورﻓﺖ.

ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ارﻣﯿﺎ را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺸﺪ
۷‐۸ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ﺣﺒﺸ ﮐﻪ ﯾ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻮد ،وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را
در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺖ و
ﻋﺮض ﮐﺮد»۹ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .او در
آﻧﺠﺎ از ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﯾ ﺗﻪ ﻧﺎن ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد۱۰ «.ﭘﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ﺣﺒﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺳ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ
ﺑﻤﯿﺮد از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون آور۱۱ «.ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ﻓﻮراً ﺳ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ داﺧﻞ
ﺷﺪ و از ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﮥ اﻟﺒﺴﮥ آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ رﻓﺖ و ذرﯾﻌﮥ
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رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ در ﭼﺎه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ۱۲و ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ات
ﺑﺬار ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺎﻻ ﻣﮐﺸﯿﻢ رﯾﺴﻤﺎن اﻓﺎرت ﻧﻨﺪ «.ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد۱۳ .ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ
او را ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺴﻤﺎن از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﺮدﻧﺪ و او در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺻﺪﻗﯿﺎ از ارﻣﯿﺎ ﻣﺸﻮره ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
۱۴

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﺻﺪﻗﯿﺎ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او را ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺳﻮم

ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﺳﻮاﻟ ﺑﻨﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻮﺋ«.

۱۵

ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻮﯾﻢ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﮐﺸ و اﮔﺮ ﺗﺮا

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ ﮔﻮش ﻧﻤﮐﻨ۱۶ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻗﻮل داد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺖ
را ﻧﺪارم و ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﻮن ﺗﻮ اﻧﺪ ﻧﻤ ﺳﭙﺎرم«.
۱۷آﻧﺎه ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻨ ،زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﺗﺶ
زده ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ۱۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮی ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﺗﺶ ﻣ زﻧﻨﺪ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨ«.
۱۹ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﻢ،
زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.
۲۰ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺑﺨﯿﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧ۲۱ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی ،اﯾﻨﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد۲۲ :ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ در ﮔﻞ و ﻻی ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ۲۳ «.ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﯿﺮ و ﻏﻼم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
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ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ از دﺳﺖ ﺷﺎن ﻓﺮار ﮐﻨ ،ﺑﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺮا دﺳﺘﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ ﻣ زﻧﺪ«.
۲۴

ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺟﺎﻧﺖ ﺑﺨﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

۲۵

اﮔﺮ

اﻫﻞ درﺑﺎر از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﭼﻪ ﮔﻔﺘ و او ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ .ﭼﯿﺰی را از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻦ ،ورﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی۲۶ «.ﺑﺮای
ﺷﺎن ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺗﺮا واﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﻢ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﻫ ﻣﺮد۲۷ «.ﺑﺮاﺳﺘ ،اﻫﻞ درﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از
او ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ .ارﻣﯿﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﯾﺎد داده ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮاﻟ ﻧﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﮐﺴ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد.

۲۸

ارﻣﯿﺎ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ ،در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ

۳۹

۱در ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ

ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد۲ .در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ۳ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﮐﻨﺎر
دروازۀ وﺳﻄ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧَﺮﺟﻞ ﺷﺮازِرِ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه( ،ﺳﻤﺠﺮﻧَﺒﻮ ،ﺳﺮﺳﯿﻢ )رﺋﯿﺲ
ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن( و ﻧَﺮﺟﻞ ﺷﺮازِر )ﻣﺸﺎور ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۴ .وﻗﺘ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
و ﺳﭙﺎه او آن ﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ از راه دروازۀ ﺑﯿﻦ دو
دﯾﻮارِ ﭘﺸﺖ ﺑﺎغ ﺷﺎه از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف درۀ اُردن رﻓﺘﻨﺪ۵ .اﻣﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﺻﺪﻗﯿﺎ را در دﺷﺖ ارﯾﺤﺎ دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ .او در آن وﻗﺖ در رِﺑﻠﻪ ،واﻗ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ،اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و در آﻧﺠﺎ
ﺟﺰای او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۶ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺎ اﺷﺮاف ﯾﻬﻮدا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۷ .ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را از ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﺎ
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زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺒﺮﻧﺪ۸ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم را
آﺗﺶ زدﻧﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﺳﭙﺲ ﻧﺒﻮزَرادان ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد.
۱۰

اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادﻧﺪ.

رﻫﺎﺋ ارﻣﯿﺎ
۱۱

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻧﺒﻮزَرادان اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:

۱۲

»ﺑﺮو ارﻣﯿﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ .از او

ﺑﺨﻮﺑ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﺬار«.

۱۴‐۱۳

ﭘﺲ ﻧﺒﻮزَرادان

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﻧَﺒﻮﺷَﺰﺑﺎن ،رﺋﯿﺲ درﺑﺎر و ﻧَﺮﺟﻞ ﺷﺮازِر ﻣﺸﺎور ﺷﺎه و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت او را از زﻧﺪان آوردﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺪَﻟﯿﺎ )ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻘﺎم( ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﺠﺎ ﺷﺪ.

ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد
۱۵در وﻗﺘ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﻫﻨﻮز در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ زﻧﺪاﻧ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ۱۶ﮐﻪ ﺑﺮود و ﺑﻪ
ﻋﺒﺪ ﻣﻠ ﺣﺒﺸ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻃﻮرﯾﻪ
اراده ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎورم و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ
ﻣ ﺑﯿﻨ۱۷ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺮا از آن ﺑﻼ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺗﺮا دارﻧﺪ ،ﻧﻤ ﺳﭙﺎرم۱۸ .ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻨﺎً از ﺗﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﻣﻬﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑ و ﮐﺸﺘﻪ
ﻧﺸﻮی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدی .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ام«.

ارﻣﯿﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪَﻟﯿﺎ

۴۰

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻧﺒﻮزَرادان ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اردوی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ارﻣﯿﺎ را در راﻣﻪ
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ﮔﺸﻮد و آزادش ﮐﺮد ،او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﯿﺮان از اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد۲ .ﺑﻌﺪ او
را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮده ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎزل ﻣﮐﻨﺪ ۳و ﺣﺎﻻ ارادۀ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﮔﻨﺎه
۴

ورزﯾﺪﯾﺪ و از ﮐﻼم او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ
ﺑﺸﻨﻮ ،ﻣﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را از دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻣﮔﺸﺎﯾﻢ و آزادت ﻣﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮوی ،ﺑﺮو .ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﻞ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮوی،
ﻣﺠﺒﻮرت ﻧﻤ ﺳﺎزم .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ
۵

ﺑﺮوی ،اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت اﺳﺖ «.ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ارﻣﯿﺎ ﺑﺮود ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
داری ﺑﻤﺎﻧ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ )ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻘﺎم ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﺎﻓﺎن( ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را واﻟ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮو و ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻦ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ دﻟﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻦ «.ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮزَرادان ﺑﻪ او ﺗﺤﻔﻪ و ﺗﻮﺷﮥ راه داد و آزادش ﮐﺮد۶ .ارﻣﯿﺎ از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮد.

ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،واﻟ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۲ :۲۵ـ (۲۴

۷ﺑﻌﻀ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺟﺪَﻟﯿﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻓﻘﺮای ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
۸ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ﭘﺴﺮ ﻧَﺘَﻨﯿﺎ( ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
)ﭘﺴﺮان ﻗﺎرﯾ ،(ﺳﺮاﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﺗَﻨﺤﻮﻣﺖ( ،ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻔﺎی ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ،ﯾﺰﻧﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺎﺗ (و
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺷﺎن۹ .ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
را ﺑﻨﯿﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ و آراﻣ
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﺼﻔﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﻢ و ﭘﯿﺶ ﮐﻠﺪاﻧ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ از ﻃﺮف
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮه و روﻏﻦ
را ﺟﻤ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ۱۱ «.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ادوم و
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دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺪه ای را در ﯾﻬﻮدا ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺪَﻟﯿﺎ
را ﺑﻌﻨﻮان واﻟ آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ۱۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ در ﻣﺼﻔﻪ رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮۀ ﻓﺮاوان
ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﺘﻞ ﺟﺪَﻟﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۵ :۲۵ـ (۲۶
۱۳

ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن )ﭘﺴﺮ ﻗﺎرﯾ (و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ

ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ رﻓﺘﻨﺪ

۱۴

و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ ﺑﻌﻠﯿﺲ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن،

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ﭘﺴﺮ ﻧَﺘَﻨﯿﺎ( را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮا ﺑﺸﺪ؟« اﻣﺎ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺣﺮف آن ﻫﺎ را ﺑﺎور
ﻧﺮد۱۵ .ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن )ﭘﺴﺮ ﻗﺎرﯾ (ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮوم و
ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﺸﻢ .ﭼﺮا ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ او ﺗﺮا ﺑﺸﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ
ﮐﻪ ﺑﺪور ﺗﻮ ﺟﻤ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻫﻼک
ﮔﺮدﻧﺪ؟« ۱۶اﻣﺎ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﮔﻮﺋ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد«.

۴۱

۱در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ﭘﺴﺮ ﻧﺘﻨﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع( ﮐﻪ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان

ﺳﻠﻄﻨﺘ و از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ )ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻘﺎم(
آﻣﺪﻧﺪ۲ .ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺤﯿﺚ واﻟ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ
دﯾﺮان ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده او
را ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۳ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدی و ﮐﻠﺪاﻧ ﻫﺎی
را ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ.
۴در روزِ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﮐﺴ از ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد۵ ،ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﯾﺸﻬﺎی
ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﯾﺪه و ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﺮاﺷﯿﺪه از ﺷﯿﻢ ،ﺷﯿﻠﻮه و ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
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آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
۶اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آن ﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ۷ «.ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ،
۸

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺟﺴﺎد ﺷﺎن را در ﮔﻮدال اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ
آن ﻫﺎ ده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻧﺸ ،ﻫﻤﻪ ذﺧﯿﺮۀ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،روﻏﻦ
و ﻋﺴﻞ را ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﯿﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﮐﺸﺘﻦ آن ده ﻧﻔﺮ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.
۹

ﮔﻮداﻟ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را در آن اﻧﺪاﺧﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮداﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺑﺮای دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻨﺪه ﺑﻮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آن را ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﺮد.

۱۰

ﺳﭙﺲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺒﻮزَرادان،

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺑﺎﺑﻞ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺖ و رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺷﺪ.
۱۱اﻣﺎ وﻗﺘ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن )ﭘﺴﺮ ﻗﺎرﯾ (و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ از ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺒﺮ
ﺷﺪﻧﺪ،

۱۲

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﺰرگ ،واﻗ

در ﺟِﺒﻌﻮن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۱۳

اﺳﯿﺮانِ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از دﯾﺪن ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ۱۴و ﻫﻤ ﺑﺴﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن
ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
۱۶ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣ ،زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ از
دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۸‐۱۷ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺮوت ﮐﻤﻬﺎم در ﻧﺰدﯾ
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ از ﺗﺮس ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺟﺪَﻟﯿﺎی واﻟ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
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درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ از ارﻣﯿﺎ

۴۲

۱

ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ،از ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ،ﭘﯿﺶ ارﻣﯿﺎی
۲

ﻧﺒ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ

ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ .ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ،از ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻋﺪۀ ﮐﻤ از ﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
۳ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ۴ «.ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﭼﯿﺰی را از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ۵ «.ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ راﺳﺖ و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺧﻮاه
۶

ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﺮا ﺑﺤﻀﻮر او ﻣ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از اواﻣﺮ او ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺧﻮﺑ و ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ«.

ﺟﻮاب ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎی ارﻣﯿﺎ
۷ده روز ﺑﻌﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ آﻣﺪ۸ .آﻧﺎه او ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ و
ﺧﻮرد و ﺑﺰرگِ ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ۹ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺮض ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۱۰ :اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪار ﻣ ﺳﺎزم و دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را رﯾﺸﻪﮐﻦ
و ﭘﺎﺷﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا از ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ آوردم ﻣﺤﺰون ﻫﺴﺘﻢ۱۱ .از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ،دﯾﺮ ﻫﺮاس ﻧﻨﯿﺪ .ﺑﻠ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از او ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ و از دﺳﺖ او رﻫﺎﯾ دﻫﻢ۱۲ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺗﺎن ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
۱۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ۱۴ ،ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺻﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮس و ﮔﺮﺳﻨ
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وﺟﻮد ﻧﺪارد۱۵ ،ﭘﺲ ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ را دارﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،
۱۶ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ و ﻗﺤﻄ ﮐﻪ از آن
اﯾﻨﻘﺪر وﺣﺸﺖ دارﯾﺪ داﻣﻨﯿﺮ ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﮥ ﺗﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ.

۱۷

ﻫﻤﻪ

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﺛﺮ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و
ﻣﺮض ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭽﯿ از آن ﻫﺎ از ﺑﻼﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣ آورم زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ رﯾﺨﺘﻢ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣ رﯾﺰم .و ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد
ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را دﺷﻨﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و دﯾﺮ
روی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ«.

۱۹

ای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮ ﻧﺮوﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻻزم را دادم

۲۰

و ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ

ﺑﺮوﯾﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۱ .ﻣﻦ
اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ ﻧﻤ آورﯾﺪ۲۲ .اﻣﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ در اﺛﺮ ﺟﻨ و ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض ﻫﻼک
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ

۴۳

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ارﻣﯿﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آن ﻫﺎ را ﻣﻮﺑﻤﻮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد،

۲ﻋﺰرﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻫﻮﺷَﻌﯿﺎ( و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن )ﭘﺴﺮ ﻗﺎرﯾ (و دﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ دروغ ﻣﮔﻮﺋ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﺮا ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨ
ﮐﻨ۳ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎروک )ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ( ﺗﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ۴ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻟﺸﺮ و ﻣﺮدم
از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۵ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و
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ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور راﻧﺪه ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ۶ .در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدان،
زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺒﻮزَرادان ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
۷

ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ارﻣﯿﺎ و ﺑﺎروک را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
آن ﻫﺎ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ وارد ﺷﺪﻧﺪ.
۸آﻧﺎه در ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد»۹ :ﭼﻨﺪ ﺳﻨ ﺑﺰرگ را ﺑﯿﺮ
و در زﯾﺮ ﺳﻨﻔﺮش ﭘﯿﺸﺮوی دروازۀ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن در ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ ۱۰و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﻣ آورم .او ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﻬﺎﺋ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ام ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺒﺎن
ﺷﺎﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۱

او ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزد و ﮐﺴﺎﻧ را

ﮐﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻧﺪ ﻣﮐﺸﺪ ،آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺮد و آن
ﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۱۲ .آﺗﺸ را در ﺑﺘﺨﺎﻧﮥ ﻣﺼﺮ
ﻣ اﻓﺮوزد و ﺑﺘﻬﺎ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣ ﺑﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺷﺒﺸﻬﺎ را
ﯾﻪ ﯾﻪ از ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣ ﭼﯿﻨﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎک
و ﺧﺎﻟ ﻣﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد۱۳ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ را
ﻣ ﺷﻨﺪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣ زﻧﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮ

۴۴

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ،ﯾﻌﻨ در

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺪَل ،ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ،ﻣﻤﻔﯿﺲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ آن ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ارﻣﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾ را ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آوردم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﯾﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ۳ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﺟﺪاد
ﺷﺎن ،و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ۴ .ﺑﺎ
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اﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء را ﻓﺮﺳﺘﺎدم و از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﺮم آور و ﻧﻔﺮت اﻧﯿﺰ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ۵ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎن ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و
ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮدﻧﺪ .از راه ﺑﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ
۶

اداﻣﻪ دادﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و
ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ رﯾﺨﺖ و ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮد«.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮد
و زن و ﮐﻮدﮐﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و ﻧﻤﮔﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
۸

ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ ﺗﺎن ﻣﺮا ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و وادار ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﭘﯿﺶ
۹

ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺨﺮه و رﺳﻮا ﺳﺎزم .آﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺟﺪاد ﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ؟ آﯾﺎ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،زﻧﻬﺎی ﺷﺎن و ﺧﻮد ﺗﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﯿﺎد ﻧﺪارﯾﺪ؟ ۱۰ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭽﺎﻫ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺗﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺒﻮده و از ﻣﻦ
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ و از ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن دادم ﭘﯿﺮوی ﻧﺮده اﯾﺪ.
۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺿﺪ ﺷﻤﺎ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ.

۱۲

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزم ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ،از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و در اﺛﺮ ﻗﺤﻄ ﻣ ﻣﯿﺮد ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤ از دﯾﺪن
وﺿ ﺑﺪ آن ﻫﺎ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم ،ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰا
ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۱۴ .از آن ﻫﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮاری ،ﻫﯿﭽﯿ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر آرزوﻣﻨﺪش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز
ﮔﺮدد«.
۱۵آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
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زﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻓﺘﺮوس ،واﻗ در ﻣﺼﺮ،
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ»۱۶ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ،
ﮔﻮش ﻧﻤ دﻫﯿﻢ۱۷ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ دل ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ،اﺟﺪاد
ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را اﻧﺠﺎم
ﻣ دادﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮥ آﺳﻤﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣ رﯾﺰﯾﻢ .زﯾﺮا در آن
وﻗﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮراک ﻓﺮاوان داﺷﺘﯿﻢ ،از ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﯾﻢ و ﻏﻢ و
ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﻧﻤ دﯾﺪﯾﻢ.

۱۸

اﻣﺎ از روزی ﮐﻪ از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﺮای ﻣﻠﮥ

آﺳﻤﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ ﻫﻼک
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۱۹ «.زﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﻠﮥ آﺳﻤﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻨ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﻠﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻞ
ﺧﻮدش ﻣ ﭘﺨﺘﯿﻢ؟«
۲۰آﻧﺎه ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ»۲۱ :ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران
ﺗﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎن و ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺟﺎده ﻫﺎی
اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ و از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ؟ ۲۲او دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻗﺒﯿ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ۲۳ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﺪ ،از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او رﻓﺘﺎر ﻧﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را
ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ آورده اﺳﺖ«.
۲۴-۲۵ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮ
ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ و زﻧﻬﺎی ﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻠﮥ آﺳﻤﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺮوﯾﺪ
و ﻧﺬر ﺗﺎن را ادا ﮐﻨﯿﺪ! ۲۶اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
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ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﺴ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن اﺳﻢ ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺴﻢ اﺳﺖ۲۷ «.ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻼﺋ
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻧﺎزل و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻄ
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزم و اﺣﺪی را زﻧﺪه ﻧﺬارم.

۲۸

آﻧﺎه ﺑﺮای آن ﻋﺪۀ ﮐﻤ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺟﺎن

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻋﻮدت ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﭼﻪ
ﮐﺴ راﺳﺖ اﺳﺖ ،از ﻣﻦ ﯾﺎ از آن ﻫﺎ!

۲۹

ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را در

ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﻣ دﻫﻢ:

۳۰

ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺳﭙﺮدم ،ﺣﻔﺮع ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﻮﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ«.

وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎروک

۴۵

۱در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎروک ﻫﻤﻪ

ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺖ۲ .ﺑﻌﺪ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ،
۳

ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﮔﻔﺘ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻢ و درد ﻣﻦ اﻓﺰوده
۴

اﺳﺖ .ﺷﺐ و روز آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام و آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارم «.وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ام وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزم۵ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮ ﺑﺎز ﻫﻢ در آرزوی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘ؟
آن ﻫﺎ را ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻤﺎ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻣ آورم ،وﻟ ﺗﺮا
در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﺷ از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻢ در اﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺎه ﻣ دارم«.

ﺷﺴﺖ ﻣﺼﺮ

۴۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ؛ ۲و اوﻟﯿﻦ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
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در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ ﻧﻮ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،در ﺟﻨ ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات از ﻗﻮای ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ،
ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺧﺪاوﻧﺪ راﺟ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
۳

۴

»ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﺮوﯾﺪ! اﺳﭙﻬﺎ را زﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ!

ﮐﻼﻫﺨﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﺪ و در ﺻﻒ ﺟﺎ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻧﯿﺰه ﻫﺎ را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و زره ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ؟ آن ﻫﺎ وﺣﺸﺖ زده ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن
آن ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و در ﺣﺎل ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺎه ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮس از ﻫﺮ ﻃﺮف
۶

آن ﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ! ﭼﺎﺑﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .در ﺷﻤﺎل ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.
۷آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ،ﮐﻪ وﻗﺘ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ،آﺑﺶ ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ
و زﻣﯿﻨﻬﺎی اﻃﺮاف را ﻓﺮا ﻣﮔﯿﺮد؟ ۸اﯾﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﻮم روی زﻣﯿﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻫﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزم۹ .ﭘﺲ ای اﺳﭙﻬﺎ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ،ای ﻋﺮاده ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﺟﻨ آوران آﻣﺎده
ﺷﻮﯾﺪ؛ ﻣﺮدان ﺣﺒﺸﻪ و ﻓُﻮت را ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻟُﻮدی را ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
۱۰اﻣﺮوز ،روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﯿﺮد .ﺷﻤﺸﯿﺮ او آﻧﻘﺪر ﻣﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد و از ﺧﻮن ﺷﺎن ﻣﺴﺖ ﮔﺮدد .زﯾﺮا اﻣﺮوز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،در ﺷﻤﺎل ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ای
ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دوا و دارو ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو ،اﻣﺎ دوا و درﻣﺎن ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد و
ﺗﺮا درﻣﺎن ﻧﻤﮐﻨﺪ۱۲ .ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از رﺳﻮاﺋ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻮ روی زﻣﯿﻦ
را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮ ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﺑﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.

ﻟﺸﺮﮐﺸ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
۱۳ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد آﻣﺪن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
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»۱۴در ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺪَل ،ﻣﻤﻔﯿﺲ و ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ :ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۵ .ﭼﺮا ﺧﺪای ﺗﺎن،
آﭘﯿﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد؟ ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه اﺳﺖ.
۱۶

ﺳﭙﺎه ﺷﻤﺎ ﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم و ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد

ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪۀ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ«.

۱۷

ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﯾ

ﻧﺎم ﻧَﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ .او را »ﻫﺎﻟ «ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ«.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .او ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎی آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﺮ ﺳﺮ ﺑﻔﻠ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ،
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۹

ای ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﺗﺎن را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ،

زﯾﺮا ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ و ﺟﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮔﺮدد.

۲۰

ﻣﺼﺮ

ﻣﺜﻞ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴ از ﺷﻤﺎل ،ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم ﻣ آورد۲۱ .ﺣﺘ
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺟﯿﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
روزﮔﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۲۲ .ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺻﺪا ﺑﺮ ﻣ آورد و ﺧﺰﯾﺪه
ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﺷﻨ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﯿﺸﮥ ﺧﻮد رﯾﺸﮥ ﺣﯿﺎت آن ﻫﺎ را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ .ﺟﻨﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻔﻮذ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻞ ﻣﻠ ﺑ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ۲۴ .اﻫﺎﻟ ﻣﺼﺮ
ﺳﺮاﻓﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل آن ﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﻨﺪ«.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﻮن )ﺧﺪای ﺗﺒﺲ( را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﺼﺮ ،ﺑﺘﻬﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ اﺗﺎء
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۲۶ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﭙﺎه او و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮥ ﺧﻮن ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺳﭙﺎرم .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧ ،ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ آﺑﺎد
و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ
۲۷

اﻣﺎ ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب و ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ و

ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را از دورﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ و از اﺳﺎرت ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و دوﺑﺎره
ﻣ آورم ﺗﺎ در وﻃﻦ ﺗﺎن ﺑﻪ آراﻣ و آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

۲۸

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم ،اﻣﺎ ﺑﺪون
ﻣﺠﺎزات ﻫﻢ ﻧﻤﮔﺬارم«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

۴۷

۱ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﮥ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻏﺰه ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮد:

»۲ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﻠ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺟﺎرﯾﺴﺖ .ﻣﺜﻞ درﯾﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣ آﯾﺪ
ﺗﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و
ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۳ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎ و ﻏﺮﯾﻮ ﻋﺮاده ﻫﺎ و آواز ﭼﺮﺧﻬﺎی آن ﻫﺎ ،ﭘﺪران
ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺑﯿﭽﺎره و درﻣﺎﻧﺪه
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۴ .روز آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪدﮔﺎران ﺷﺎن ﮐﻪ در ﺻﻮر و
ﺻﯿﺪون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎﻧ را ﮐﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺮﯾﺖ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۵ .ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﺰه و اَﺷﻘَﻠُﻮن ﻣ آﯾﺪ .ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ۶ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﯿﺪ» :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻪ وﻗﺖ آرام
ﻣﮔﯿﺮی؟ ﺑﻪ ﻏﻼف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و آﺳﻮده و راﺣﺖ ﺑﺎش۷ «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﺄﻣﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آرام ﮔﯿﺮد؟ ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﺑﺎﯾﺪ اَﺷﻘَﻠُﻮن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزد«.
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ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮآب

۴۸

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻣﻮرد ﻣﻮآب ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل ﻣﺮدم ﻧﺒﻮ ،زﯾﺮا ﺷﻬﺮ ﺷﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﮥ ﺗﺎﯾﻢ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ و
۲

ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻮاب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﻣﺮدم در ﺣﺸﺒﻮن ﻧﻘﺸﮥ
وﯾﺮاﻧ آن را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎزﯾﻢ!« ﺗﻮ ﻫﻢ ای ﺷﻬﺮ
ﻣﺪﻣﯿﻦ ،در ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو ﻣ روی ،زﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد.
۴

۳

ﻣﺮدم ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ» :ﻧﺎﺑﻮدی! ﺷﺴﺖِ ﺑﺰرﮔ «!ﻣﻮآب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ!
۵

ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ .ﻓﺮارﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯿﻪ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ﻫﺎی
ﻟُﻮﺣﯿﺖ ﻣ روﻧﺪ و از ﺳﺮازﯾﺮی ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ»۶ .ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ!
ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ!« ۷ﺗﻮ ای ﻣﻮآب ،ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﺖ
اﺗﺎء ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﺷﻤﻦ ﺗﺮا ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﻤﻮش ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۸ .ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ وﯾﺮان ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭽﯿ در اﻣﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
وادی و دﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اراده ﮐﺮده ام۹ .ﻧﻤ ﺑﺮای ﺧﺮاب
ﮐﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮآب ﺑﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺰودی وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻮن ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.
)۱۰ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻔﻠﺖ ورزد و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن
رﻧﯿﻦ ﻧﺴﺎزد(.
»۱۱ﻣﻮآب از اﺑﺘﺪا آرام و آﺳﻮده ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب دﺳﺖ
ﻧﺨﻮرده ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف دﯾﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی
آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮده اﺳﺖ۱۲ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﻇﺮوف او را ﺧﺎﻟ ﮐﺮده و ﺧُﻤﻬﺎﯾﺶ را ذره ذره ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .آﻧﺎه ﻣﻮآب از داﺷﺘﻦ
ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﮐﻤﻮش ﺧﺠﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از وﺟﻮد ﺑﺖ ﺧﻮد در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
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ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن
ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﯿﻢ؟« ۱۵ﻣﻮآب و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ وﯾﺮان ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۱۶ :ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰودی ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻮآب ﻣ آﯾﺪ و زﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮدی اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ.

۱۷

ای دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﻣﻮآب

و ای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم او آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻗﺪرت و ﺑﺰرﮔ
او ﭼﻮﻧﻪ درﻫﻢ ﺷﺴﺖ«.
۱۸ای ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﺒﻮن ،از ﺟﺎﯾﺎه ﺟﻼﻟﺖ ﻓﺮود آی و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا
ﻏﺎرﺗﺮان ﻣﻮآب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯾﺖ را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۹

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ای

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ واﻗﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۰

ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﺧﺠﻞ ﺷﺪه و ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اَرﻧُﻮن ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۱زﻣﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در دﺷﺘﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﻟﻮن ،ﯾﻬﺼﻪ ،ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ۲۲ ،دﯾﺒﻮن ،ﻧﺒﻮ،
ﺑﯿﺖ دِﺑﻼﺗﺎﯾِﻢ۲۳ ،ﻗﺮﯾﮥ ﺗﺎﯾﻢ ،ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻮل ،ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻮن۲۴ ،ﻗﺮﯾﻮت ،ﺑﺰره و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی دور
و ﻧﺰدﯾ ﻣﻮآب زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺪرت ﻣﻮآب از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﺑﺎزوﯾﺶ ﻣ ﺷﻨﺪ۲۶ .ﻣﻮآب را
ﻣﺴﺖ ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗ ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪ ﺑﺨﻮرد و
رﺳﻮا و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮد۲۷ .ای ﻣﻮآب ،ﺑﯿﺎد داری ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﮐﺮدی؟ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدی ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﺑﺎ دزدان دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ۲۸ .ای
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻮآب ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﻪ در ﺷﺎف ﺳﻨﻬﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﻣﻐﺎره ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ.
۲۹ﻣﻮآب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺮور اﺳﺖ و از ﻏﺮور و ﻫﻮای ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺒﺮ و ﺧﻮدﺑﯿﻨ او ﻫﻤ ﺧﺒﺮ
دارﻧﺪ۳۰ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﺮور و ﻓﺨﺮﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮدۀ او ﺷﻨﯿﺪه ام۳۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﺮای ﻣﻮآب ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮم۳۲ .زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
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ﻣﺮدم ﯾﻌﺰﯾﺮ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺒﻤﻪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎک ﺷﻬﺮ
ﺳﺒﻤﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و
اﻧﻮرﻫﺎﯾﺖ ﻏﺎرﺗﺮان ﻫﺠﻮم آورده اﻧﺪ۳۳ .ﺻﺪای ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
ﻣﻮآب ﺑﻮش ﻧﻤ رﺳﺪ .از ﭼﺮﺧُﺸﺖ ﻫﺎ دﯾﺮ ﺷﺮاب ﺑﯿﺮون ﻧﻤ آﯾﺪ و ﮐﺴ اﻧﻮر را ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد .ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ ﻧﯿﺴﺖ.
۳۴ﻣﺮدم ﺣﺸﺒﻮن و اَﻟﻌﺎﻟَﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﺗﺎ ﯾﺎﻫﺰ ،ﺻﻮﻏﺮ ،ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ و ﻋﺠﻠَﺖ
ﺷَﻠﯿﺸﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺣﺘ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﺧﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ۳۵ .ﻣﻦ در ﻣﻮآب ﺑﻪ زﻧﺪﮔ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣ دﻫﻢ.

۳۶

دﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﻮآب و ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻫﻤﭽﻮن ﻧ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗ را ﮐﻪ

ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

۳۷

ﻫﻤ از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد را

ﮐﻨﺪﻧﺪ ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

۳۸

از ﺳﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و

ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻣﻮآب ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻮش ﻣ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﻮآب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف
ﺑﯿﺎره ای ﺷﺴﺘﻪ و ذره ذره ﮐﺮده ام .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۳۹ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﭼﻮﻧﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻮآب رﺳﻮا و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻨﺪه و ﺗﻤﺴﺨﺮ و وﺣﺸﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۴۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮔﺸﻮده ﺑﺮ ﻣﻮآب ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ.
۴۱ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯾﺶ را وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزد .در آن روز ﺣﺎل
ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ درد زاﯾﻤﺎن ﻣﮐﺸﺪ۴۲ .از ﻗﻮم ﻣﻮآب دﯾﺮ ﻧﺎم
و ﻧﺸﺎﻧ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻧﺸﺎن داد۴۳ .ای ﻣﺮدم ﻣﻮآب،
وﺣﺸﺖ و ﭼﺎه و دام در ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﻗﺮار دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۴۴ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از
دﺳﺖ وﺣﺸﺖ ﺑﺮﯾﺰد ،در ﭼﺎه ﻣ اﻓﺘﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﭼﺎه ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ در دام
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ روزی را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻮآب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ام .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ۴۵ .ﻓﺮارﯾﺎن ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺸﺒﻮن ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺸﺒﻮن ﮐﻪ زﻣﺎﻧ
ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ آن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد ،در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزد۴۶ .وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﻗﻮم
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ﻣﻮآب! ﭘﯿﺮوان ﮐﻤﻮش ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
۴۷

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﻌﺎدت از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﻣﻮآب را اﻋﺎده

ﻣﮐﻨﻢ «.در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﻣﻮآب ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ

۴۹

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرۀ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ؟ آﯾﺎ از آن ﻫﺎ

ﮐﺴ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻮﻟ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺎد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد آورده اﻧﺪ و ﻗﻮم اﯾﺸﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ؟
۲ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ زﻧ ﺧﻄﺮ ﺟﻨ از رﺑﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻮن ﺑﻪ
ﺻﺪا ﻣ آﯾﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﯾ ﺗﻮدۀ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد .دﻫﺎت و آﺑﺎدی ﻫﺎﯾﺶ در آﺗﺶ
ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣﻠ و داراﺋ ﺧﻮد را از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن را ﻏﺼﺐ ﮐﺮده
۳

ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ای ﻣﺮدم ﺣﺸﺒﻮن ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ
را ﺳﺮ دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺎی وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ! ای دﺧﺘﺮان رﺑﻪ ،ﺷﯿﻮن ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ
ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ .ﭘﺮﯾﺸﺎن و اﻓﺴﺮده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺖِ ﻣﻮﻟ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ۴ .ای ﻣﺮدم ﺑ وﻓﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ داراﺋ و
ﺛﺮوت ﺗﺎن ﻣ ﻧﺎزﯾﺪ و ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﮐﺴ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ۵ «.اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .اﻗﻮام ﻫﻤﺠﻮار ،ﺷﻤﺎ را
از ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮارﯾﺎن را دوﺑﺎره
ﺟﻤ ﮐﻨﺪ.
۶وﻟ ﺑﻌﺪاً ﺳﻌﺎدت ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ادوﻣﯿﺎن
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۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮرد ادوﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ از ﺗﯿﻤﺎن
رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺣﺲ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و دﯾﺮ از
داﻧﺶ ﺑﻬﺮه ای ﻧﺪارﻧﺪ؟ ۸ای اﻫﺎﻟ ددان ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺖ آن
۹

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼی زﻣﺎنِ ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺎورم و آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
اﻧﻮر ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀ از ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﺠﺎ ﻣﮔﺬارﻧﺪ و دزدان ﻫﻢ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﺷﺐ
ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.

۱۰

وﻟ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی

را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﮔﺬارم .ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﻔ آن ﻫﺎ را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ دﯾﺮ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﻣﺨﻔ
ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ،واﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.

۱۱

اﻣﺎ از

ﯾﺘﯿﻤﺎن آن ﻫﺎ ﻧﺎﻫﺪاری ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺷﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺘ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﺟﺰا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﺎم ﻣﺠﺎزات

ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑ ﺳﺰا ﻧﻤﮔﺬارم و ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﺎم
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ۱۳ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ام ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰره وﯾﺮان
ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ از دﯾﺪن وﺿ ﺑﺪ آن وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻤﺎم دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ«.
۱۴

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ» :ﻗﺎﺻﺪی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ اﻗﻮام

ﻓﺮﺳﺘﺎده ام :ﻫﻤ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ادوم آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ۱۵ .ﻣﻦ ادوم را در
ﭘﯿﺶ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﮐﻮﭼ و ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزم۱۶ .ای ادوم ﮐﻪ در ﺷﺎف ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎ واﻗ ﻫﺴﺘ ،ﻫﯿﺒﺖ و ﻏﺮورت ﺗﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب آﺷﯿﺎﻧﻪ ات را
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﺑﺴﺎزی ،ﺗﺮا از آﻧﺠﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورم .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۱۷وﺿ ادوم وﺣﺸﺖ آور ﻣﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺬرد و ﺣﺎل ﺑﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ،
ﺣﯿﺮت ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﺪ۱۸ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف
آن وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،ادوم ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺷﺪه ﮐﺴ در آن زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ۱۹ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از ﺟﻨﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه اُردن در ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ
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ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ادوم ﻫﺠﻮم ﻣ آورم .آن ﻫﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ و آﻧﺎه
ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺪام رﻫﺒﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ؟ ۲۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ادوم و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ام اﯾﻨﺴﺖ :ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن رﺑﻮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم
۲۱

آن ﻫﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻧﺪازد.
آواز ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻣ رﺳﺪ.

از ﺻﺪای ﺳﻘﻮط ادوم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ و

۲۲

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮔﺸﻮده ﭘﺮواز ﮐﺮده

ﺑﺮ ﺑﺰره ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ و در آن روز وﺿ ﺟﻨ آوران ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ درد زاﯾﻤﺎن
ﻣﮐﺸﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد دﻣﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻤﺎت و اَرﻓﺎد ﻏﻤﯿﻦ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای ﺷﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دل ﺷﺎن از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮِ
ﻣﺘﻼﻃﻢ ،آﺷﻔﺘﻪ و ﺑ ﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۴ .اﻫﺎﻟ دﻣﺸﻖ ﺑﯿﺤﺎل ﮔﺸﺘﻪ و از ﺗﺮس ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺜﻞ زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ در وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۲۵ .ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ!

۲۶

در آن روز ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در ﺟﺎده ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و

ﺗﻤﺎم ﻋﺴﺎﮐﺮش ﺗﻠﻒ ﻣﮔﺮدﻧﺪ۲۷ .دﯾﻮارﻫﺎی دﻣﺸﻖ را آﺗﺶ ﻣ زﻧﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ
ﺑﻨﻬﺪد را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪار و ﺣﺎﺻﻮر
۲۸ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﺪار و ﻧﻮاﺣ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﯿﺪار ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ای را ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻦ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ! ۲۹ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮده ﻫﺎ و ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و رﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺗﺎراج
ﮐﻨﯿﺪ .داراﺋ و ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ» :وﺣﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!« ۳۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻮر ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور
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ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و در ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.
۳۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺮ آن ﻗﻮﻣ ﮐﻪ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺑ در و دﯾﻮار ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ.

۳۲

ﺷﺘﺮﻫﺎ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮ.

ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﺗﺮاﺷﻨﺪ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺼﯿﺒﺖ
و ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۳۳ .ﺣﺎﺻﻮر ﻣﺴﻦ ﺷﻐﺎﻻن ﻣ ﺷﻮد و
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ در آن ﺳﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﻼم
۳۴در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﻼم ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
۳۵

»ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﺎﻧﺪاران ﻋﯿﻼم را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﻗﺪرت آن ﻫﺎ درﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﻢ.

۳۶

از ﭼﻬﺎر

ﺳﻤﺖ ﺑﺎد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن آواره ﻣ ﺳﺎزم۳۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﯿﻼم از دﺷﻤﻨﺎن و
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن را دارﻧﺪ ،وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ۳۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎه ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در ﻋﯿﻼم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ را از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮم۳۹ .اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﻋﯿﻼم را دوﺑﺎره ﮐﺎﻣﺎر ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزم .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ

۵۰

۱ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

»۲ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ ﻋﻠَﻤ را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و آﺷﺎرا اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ
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ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﺖِ ﺑِﻞ ﺧﺠﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺖِ ﻣﺮودک و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا
ﻣﮔﺮدﻧﺪ۳ ،زﯾﺮا ﻗﻮﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺗﺎزد .آن را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺮﯾﺰد«.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ و
۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣ ﺟﻮﯾﻨﺪ .راه ﺳﻬﯿﻮن را ﺟﻮﯾﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻮی آن رو ﻣ آورﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ رﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺪی ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ و آن ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤ ﺷﻮد.
۶

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻫﺒﺮان ﺷﺎن آن ﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ و در

ﺑﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان و آواره ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮم وﻃﻦ و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
۷

ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ
و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﯾﻨﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮﭘﺎن واﻗﻌ ،ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ اﻣﯿﺪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ«.
۸ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﺸﻮر ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺰ ﻧﺮ ﮐﻪ
۹

رﻣﻪ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﮐﺸﺪ ،ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه دﯾﺮان را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﻗﻮام ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺷﻤﺎل را ﺑﺮ ﻣ اﻧﯿﺰم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ و آن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺪف را ﺧﻄﺎ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۱۰ .ﺑﺎﺑﻞ ﻏﺎرت ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ
۱۱ای ﻏﺎرﺗﺮان ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺨﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای
در ﭼﺮاﮔﺎه ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﯿﺪ و ﻣﺜﻞ اﺳﭗ ﺷﯿﻬﻪ ﻣﮐﺸﯿﺪ۱۲ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺎن
ﺧﻮار ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ و رﺳﻮا ﻣﮔﺮدد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪر و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از
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دﺳﺖ داده ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸ و ﺑ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد۱۳ ،و در اﺛﺮ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺷﺪه ﺑﻠ وﯾﺮان ﻣﮔﺮدد .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،از دﯾﺪن وﺿ ﺑﺪ
آن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد۱۴ .ای ﮐﻤﺎﻧﺪاران ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﺻﻒ آراﺋ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎن
را ﺑﺴﻮی آن رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﻧﺪ.

۱۵

از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻓﺮﯾﺎد

ﺑﺮآورﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ وﯾﺮان ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ
ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ،زﯾﺮا روز اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﺮان آورد ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮدش ﻣ آورم.

۱۶

ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﺴ در آﻧﺠﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرد و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل را درو ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ

ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از
دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪۀ دﺷﻤﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۱۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اول ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر آن زد و ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﺮا
ﺧُﺮد ﮐﺮد۱۸ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﺸﻮر او را ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۱۹ .اﻣﺎ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﻠ و وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﮐَﺮﻣﻞ و ﺑﺎﺷﺎن و در
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﺟﻠﻌﺎد ،از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻦ ﺳﯿﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .در آن
اﯾﺎم و زﻣﺎن ،ﮔﻨﺎﻫ در ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.

ﺧﺪا ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺗﺎﯾﻢ و اﻫﺎﻟ ﻓَﻘﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ام ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ۲۲ .ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی از آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ۲۳ .ﭼﺶ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن را ذره ذره ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ آن ﭼﺶ ﺧﻮدش
ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از دﯾﺪن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﻫﻮل و
ﻫﺮاس ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .ای ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺪاﻧ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ دام ﻧﻬﺎده ﺑﻮدم و در آن ﮔﺮﻓﺘﺎرت
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ﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘ۲۵ .ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده و ﺳﻼح ﻏﻀﺐ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺮون آورده ام ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎری دارم۲۶ .از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻪ اش را
ﺧﺎﻟ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .از ﺧﻮدش ﯾ ﺗﻮده ﺧﺎک ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻠ وﯾﺮاﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻧﺬارﯾﺪ.

۲۷

ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻓﺴﻮس ﺑﺤﺎل

ﺷﺎن ﮐﻪ زﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
۲۸آواز ﻓﺮارﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ
و از اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺒﺎدﺗﺎه او در ﺳﻬﯿﻮن ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ.
۲۹ﮐﻤﺎﻧﺪاران و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﯾﺰد .ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ در ﺣﻖ دﯾﺮان ﮐﺮد در ﺣﻖ
ﺧﻮدش ﺑﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا از روی ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮد۳۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در آن روز ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در ﺟﺎده ﻫﺎ و ﻋﺴﺎﮐﺮش در ﻣﯿﺪان ﺟﻨ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
۳۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮور ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ،
روز آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۳۲ .ﻣﺘﺒﺮان ﻣ ﻟﻐﺰﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و
ﮐﺴ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻧﻤ دارد .در ﺷﻬﺮﻫﺎی آن آﺗﺸ را ﻣ اﻓﺮوزم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﻃﺮاف آن
را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.
۳۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از ﻧﺰدﯾ ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۳۴ .اﻣﺎ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ داد ﺷﺎن
ﻣ رﺳﺪ .ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺻﻠ و آراﻣﺶ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ را ﺑ ﻗﺮار
ﻣ ﺳﺎزد«.
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۳۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺰرﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣ آﯾﺪ.
۳۶ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺎذب و اﺣﻤﻖ و ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۳۷ .اﺳﭙﻬﺎ و
ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺟﯿﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑ ﺟﺮأت و ﮐﻤﺪل ﻣ ﺳﺎزد.
داراﺋ و ﺛﺮوت ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣ ﺑﺮد!

۳۸

ﺧﺸﺴﺎﻟ را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آب

درﯾﺎﻫﺎ ﺧﺸ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﭘﺮ از ﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﺘﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۳۹ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ و ﺑﯿﺸﮥ ﮔﺮﮔﻬﺎ و ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .دﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧ
در آن ﺳﻮﻧﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۴۰ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﺪوم و
ﻋﻤﻮره را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم ،ﺑﺎﺑﻞ راﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ
ﻣ ﺳﺎزم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۴۱ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﻣ آﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﯾﺎدی از ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ زﻣﯿﻦ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺗﺎزﻧﺪ۴۲ .آن ﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن آن ﻫﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﭗ و آواز ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮش ﺑﺤﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻨ ﺗﻮ ای
ﺑﺎﺑﻞ ،ﻣ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ۴۳ .وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﻣ اﻓﺘﺪ و ﻣﺜﻞ
زﻧ ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،درد ﻣﮐﺸﺪ.
۴۴ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از ﺟﻨﻠﻬﺎی اُردن ﺑﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﻣ آورم و ﻣﺮدم آن را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای ﮐﻪ او
را ﺑﺮ آن ﺑﻤﺎرم؟ زﯾﺮا ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﺪام رﻫﺒﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد؟ ۴۵ﭘﺲ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،اﯾﻨﺴﺖ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺸﯿﺪه ام :ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎن رﺑﻮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ۴۶ .از
ﺻﺪای ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﻣ ﻟﺮزد و ﻓﺮﯾﺎد آن ﺑﻮش ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﻣ رﺳﺪ«.

ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮد
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۵۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎد ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣ آورم ۲و

ﺑﯿﺎﻧﺎن را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻮﺑﻨﺪ .درآن روز ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف
ﺑﺮ آن ﻫﺠﻮم آورده ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﺗﺒﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را وﯾﺮان ﻣ ﺳﺎزد۳ .دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮی رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن را
۴

زﻧﺪه ﻧﻤﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ
۵

در ﺟﺎده ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﭘﺮ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﺪای ﻣﻘﺪس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ،آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺮده ام .ﻫﻤﮥ
ﺗﺎن از ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ دﯾﺮان ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا روز
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۷ .ﺑﺎﺑﻞ در دﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺟﺎم ﻃﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن از ﺷﺮاب آن ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ
ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۸ .وﻟ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎن از دﺳﺖ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد و ﺷﺴﺖ .ﺑﺮاﯾﺶ دوا ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﺑﺪ۹ .ﺑﯿﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ
او را ﺑﺤﺎﻟﺶ ﺑﺬارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﻣﺠﺎزات او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺮوﯾﻢ و از ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
۱۱ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮدارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد را
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اراده اش را ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻋﻤﻠ ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه او
را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد۱۲ .ﻋﻠﻤﻬﺎ را ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺬارﯾﺪ و از آن ﻫﺎ
ﺑﺨﻮﺑ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن و ﭘﻬﺮه داران را ﺑﻤﺎرﯾﺪ و ﮐﻤﯿﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠ ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۳ای ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
و رﺷﺘﮥ ﺣﯿﺎت ات ﻗﻄ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺬات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻞ ﻣﻠ ﺑ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﭘﯿﺮوزی را
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ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ.

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.

۱۶

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او اﺑﺮ ﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﺮش ﻣ آﯾﻨﺪ.

اﺑﺮ ﻫﺎ را از ﻧﻘﺎط دور زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮای ﺑﺎرش ﺑﺎران رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و
ﺑﺎد را از ﻣﺤﻞ و ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ ﺑﯿﺮون ﻣ آورد.

۱۷

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﻤﻖ

و ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﺋ را
ﮐﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑ ﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮی از ﺣﯿﺎت در آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

۱۸

آن ﻫﺎ ﺑ ارزش و ﮔﻤﺮاه

ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ و در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ۱۹ .اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم
ﺧﺎص او ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

ﺳﻼح ﺧﺪاوﻧﺪ
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﻮ اﺳﻠﺤﮥ ﺟﻨ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ؛ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ اﻗﻮام و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ.

۲۱

ذرﯾﻌﮥ ﺗﻮ اﺳﭙﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮاران ﺷﺎن و ﻋﺮاده ﻫﺎ را ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن

ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم۲۲ .ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﻣﺮد و زن ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﻢ.
۲۳ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن و دﻫﻘﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم و
ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮐﻨﻢ«.

ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ
۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ﻣﺮدم آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎی ﺷﺎن و ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﻪ در
ﺳﻬﯿﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۲۵ .ای ﺑﺎﺑﻞ ،ای ﮐﻮه وﯾﺮاﻧﺮ ،ﭼﻮن ﺗﻮ
ﺟﻬﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .دﺳﺘﻢ را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ دراز ﻣﮐﻨﻢ و از آن
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ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺮا ﺑﺰﯾﺮ ﻣ آورم و در آﺗﺶ ﻣ اﻧﺪازم .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۲۶ .دﯾﺮ ﮐﺴ از ﺗﻮ
ﺳﻨ را ﺑﺮای ﺗﻬﺪاب و ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮی .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۲۷

ﻋﻠَﻤ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و آﻫﻨ ﺟﻨ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﭙﺎه آرارات ،ﻣﯿﻨ و
اَﺷَﻨﺎز ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﭙﻬﺎی ﺑ ﺷﻤﺎر را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ۲۸ .ﻟﺸﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد را
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ۲۹ .ﺑﺎﺑﻞ
ﻣ ﻟﺮزد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ آن دارد ﺗﺎ وﯾﺮان و از ﺳﻨﻪ ﺧﺎﻟ اش ﺳﺎزد.
۳۰

ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺑﻞ از ﺟﻨ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .در ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺮأت و ﻧﯿﺮوی

ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ در آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ و
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۳۱

ﻗﺎﺻﺪان ﯾ از ﭘ دﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺒﺮ

ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮش ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف دﺷﻤﻦ درآﻣﺪه اﺳﺖ۳۲ .راﻫﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰارﻫﺎ را آﺗﺶ
زده اﻧﺪ و ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ۳۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﻨﺎﻫ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم آن را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم در زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮﺑﻨﺪ«.
۳۴ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻣﺎ را ﮐﺸﺖ و ﺧُﺮد ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮﻻﺋ ﻣﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪ؛ ﺷﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﺮد و
ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ۳۵ .ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪه
و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺎ را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮد«.
۳۶ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺷﻤﺎ را از
آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮم .آب ﺑﺤﺮ و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺧﺸ ﻣﮐﻨﻢ۳۷ .ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺧﺎک
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده آﻧﺠﺎ را ﻣﺘﺮوک و ﻣﺴﻦ ﺷﻐﺎﻻن ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از دﯾﺪن آن وﺣﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪ۳۸ .ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ از ﻣﺴﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﻌﺮه ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣ ﻏﺮﻧﺪ۳۹ .ﻣﻦ ﺑﺰﻣ
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را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺖ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺑ ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮو روﻧﺪ و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۴۰ .آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ
ﺑﺮه و ﻗﻮچ و ﺑﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣ ﺑﺮم«.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺑﻞ
۴۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از دﯾﺪن وﺿ ﺑﺪ آن وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ!
ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎﻧﺶ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

۴۲

آب ﺑﺤﺮ

۴۳

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ

وﺣﺸﺖ آور و وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﯿ ﮐﺴ در آن ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ ﻧﺪارد و ﻫﯿ اﻧﺴﺎﻧ از آﻧﺠﺎ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨﺪ۴۴ .ﻣﻦ ﺑﺖِ ﺑِﻞ را در ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ ،از
دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﻣ آورم .ﻣﺮدم ،دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪش ﻧﻤ روﻧﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰﻧﺪ.
۴۵ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را از ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﺪ.
۴۶از ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺪل و ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ .ﻣﺮدم آوازه ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻇﻠﻢ و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﻣ ﺟﻨﺪ۴۷ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﻣﺮدﻣﺶ را ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا و ﺟﺎده ﻫﺎ را از
اﺟﺴﺎد ﺷﺎن ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزم۴۸ .آﻧﺎه آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﺧﻮﺷ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا وﯾﺮاﻧﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۴۹ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮد«.

ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎﺑﻞ
۵۰ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻫﻤﺎن
ﺟﺎی دور ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۵۱ .ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه و
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رﺳﻮا ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺷﺮم از ﭼﻬﺮۀ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎرد ،زﯾﺮا ﺑﯿﺎﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در آن واﻗ اﺳﺖ ،ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ»۵۲ «.اﻣﺎ روزی آﻣﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم
ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﻌﺪوم ﻣ ﺳﺎزم و در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.

۵۳

اﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻓﻠ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ در ﻧﯿﺮو ﻗﺪرﺗﺶ اﻓﺰوده ﺷﻮد،

وﯾﺮاﻧﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﻧﺎﺑﻮدش ﻣﮐﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

وﯾﺮاﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ
۵۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﻣ آﯾﺪ و آواز ﺷﺴﺖ ﺑﺰرﮔ از آن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ!

۵۵

زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺣﺎل وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺑﺎﺑﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و آواز ﺑﻠﻨﺪ آن را

ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺳﺎزم .ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺤﺮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ و
ﻧﻌﺮه زﻧﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۵۶ .وﯾﺮاﻧﺮان ﻋﻠﯿﻪ او آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺟﻨﺠﻮﯾﺎﻧﺶ را دﺳﺘﯿﺮ
ﮐﺮده و ﮐﻤﺎن ﻫﺎﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺰا دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ و او را
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺳﺰا ﻣ دﻫﻢ۵۷ .ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺣﯿﻤﺎن ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ،رﻫﺒﺮان و ﻣﺮدان ﺟﻨ او را ﻣﺴﺖ ﻣ ﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ.

۵۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻢ

ﺑﺎﺑﻞ را وﯾﺮان و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﻢ و دروازه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪش را در آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ.
زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آﺑﺎدی آن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣ رود ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ
۵۹در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ
ﻣﺤﺴﯿﺎ( ،ﻣﻠﺘﺰم ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮود ،ﻫﺪاﯾﺎﺗ داد۶۰ .ارﻣﯿﺎ ﭼﻮﻧ
ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﯾﺒ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎورد و ﻓﻮﻗﺎً ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﻃﻮﻣﺎری
ﻧﻮﺷﺖ ۶۱و ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪی ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ام
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ﺑﺨﻮان ۶۲و ﺑﻮ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻃﻮری وﯾﺮان ﻣﮐﻨ ﮐﻪ
ﻫﯿ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧ در آن زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۶۳ «.ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻃﻮﻣﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدی ،آن را ﺑﻪ ﺳﻨ ﺑﺒﻨﺪ و در درﯾﺎی ﻓﺮات ﺑﯿﻨﺪاز ۶۴و ﺑﻮ:
»ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺑﻞ ﻏﺮق ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻼﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣ آﯾﺪ ،دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد««.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ.

ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۸ :۲۴ـ (۷ :۲۵

۵۲

۱ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در

اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﺣﻤﯿﻄﻞ )دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ ،از اﻫﺎﻟ ﻟﺒﻨَﻪ( ﺑﻮد۲ .ﺻﺪﻗﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪ.
ﺻﺪﻗﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ۴و ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎل
ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮق داده و ﺑﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اش ﻧﻤﻮد۵ .ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺻﺪﻗﯿﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد۶ .در
روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻗﺤﻄ ﺷﺪﯾﺪی در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺖ
ﺧﻮراک و آذوﻗﻪ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ۷ .آﻧﺎه دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺷﻬﺮ در
ﻣﺤﺎﺻﺮۀ اردوی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،ﻫﻤﮥ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ از ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮار ﻧﺰدﯾ ﺑﺎغ
ﺷﺎه ،از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﺑﻪ )وادی اُردن( ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۸ .وﻟ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺪﻗﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و او را در ﻧﺰدﯾ دﺷﺖ ارﯾﺤﺎ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ
او را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۹ .ﺑﻌﺪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در رِﺑﻠﻪ واﻗ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺣﻢ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ او ﺻﺎدر ﺷﺪ۱۰ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان
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ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۱۱ .ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻮر
ﮐﺮد و او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺗﺎ روز
ﻣﺮگ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.

وﯾﺮاﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۸ :۲۵ـ (۱۷

۱۲در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺒﻮزَرادان ﻣﺸﺎور و
۱۳

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺑﺎﺑﻞ ،وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ
اورﺷﻠﯿﻢ را ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺖ.
اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۵

و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی

۱۴

ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮزَرادان ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺮاف

ﺑﻌﺪ ﯾ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ،

ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ ﻧﺒﻮزَرادان ﻋﺪه ای از
ﻓﻘﺮا را در ﯾﻬﻮدا ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۷

ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠ و ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ.

۱۸

ﻧﺒﻮزَرادان دﯾﻬﺎ ،ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ ،ﮔُﻠﯿﺮﻫﺎ،

ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﺗﻤﺎم ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ ۱۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎ،
ﻣﻨﻘﻠﻬﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،دﯾﻬﺎ ،ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ ،ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ ،ﻟﻨﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮد.
۲۰اﻣﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ و دوازده ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮔﺎو ﺑﺮﻧﺠ را ﮐﻪ ﺣﻮض ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﻘﺪر ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وزن
ﮐﺮدن آن ﻫﺎ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ۲۱ .ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ آن در
ﺣﺪود ﭘﻨ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪار آن ﻫﺎ ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﺑﻮد.
۲۲ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﯾ ﺗﺎج ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دو ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ داﺷﺖ .دورادور ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎ
اﻧﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮد۲۳ .ﺑﻪ دور ﻫﺮ ﺗﺎج ﯾﺼﺪ اﻧﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮد و
ﺷﺶ اﻧﺎر دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ.
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ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۸ :۲۵ـ  ۲۷ ،۲۱ـ (۳۰
۲۴-۲۶

ﻋﻼوﺗﺎً ،ﻧﺒﻮزَرادان ﺳﺮاﯾﺎ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺳﻔَﻨﯿﺎ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن

ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه و ﻣﻌﺎون ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﮐﻪ ﻣﺴﺆل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ از اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رِﺑﻠﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ﺑﺮد

۲۷

و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ.

۲۸

ﺗﻌﺪاد ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد :در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را از ﯾﻬﻮدا

۲۹

و ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﺳﺎل

ﻫﺠﺪﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳ و دو ﻧﻔﺮ را از اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎد۳۰ .در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻧﺒﻮزَرادان ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳۱

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﺳ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺎرت ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻌﻨ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اَوﯾﻞ ﻣﺮودک در ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.

۳۲

اَوﯾﻞ ﻣﺮودک ﺑﺎ او دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد و از ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ

ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ۳۳ .ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﻪ
ﺗﻨﺶ ﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ ﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد ۳۴و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ را ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻬﯿﺎ ﻣﮐﺮد.
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