ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾ اداﻣﮥ ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺎ ﺷﻮه او را
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒ در ﻣﻮرد ﺷﻮرش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۵۸۶ق.م .واﻗ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۱
اﻟﻒ :ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ۱
ب :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه :ﻓﺼﻞ ۷ ‐ ۲
ج :ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۸
ﺷﻮرش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل :ﻓﺼﻞ ۱۰
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮد :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۳۶ ‐ ۱۱
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲۳ ‐ ۱۴ :۳۶

ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۳ـ (۱۵

۱

۱

ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪری ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻋﻈﻤﺖ و

ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۳‐۲

او ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﺪ ﻧﻔﺮی و ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ،ﻗﻀﺎت ،رﻫﺒﺮان

ﻗﻮم و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻤ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن واﻗ ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﺮا در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
۴

)ﯾ ﺧﯿﻤﮥ دﯾﺮ ﻫﻢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﺳﺎﺧﺖ و وﻗﺘﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ آورد در آن ﺧﯿﻤﻪ ﻗﺮار داد۵ (.ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰل ﺋﯿﻞ،
ﭘﺴﺮ اوری ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
۶آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺮوی آن ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
۷در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟« ۸ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم ،داود ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدی و ﺣﺎﻻ ﻣﺮا ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی.
۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ داده ای وﻓﺎ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﯾ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘ۱۰ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،در ﻏﯿﺮ آن ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ
اداره ﮐﻨﻢ«.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن آرزوی ﻗﻠﺒ ات ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از ﻣﻦ داراﺋ،

ﺛﺮوت ،ﺣﺸﻤﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮگ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﺨﻮاﺳﺘ و ﺣﺘ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﺮدی
و در ﻋﻮض ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺘ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺪرﺳﺘ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨ۱۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﺗﻮ آن ﻗﺪر ﺛﺮوت،
ﺣﺸﻤﺖ و ﻋﺰت ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ دﯾﺪه و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۶ :۱۰ـ ۲۹؛ دوم ﺗﻮارﯾ ۲۵ :۹ ـ (۲۸

۱۳ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺧﯿﻤﮥ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺟِﺒﻌﻮن را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ

ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ.

۱۴

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﯾ ﺳﭙﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از ﯾﻬﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ

ﻋﺮادۀ ﺟﻨ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد ﺟﻤ ﮐﺮد .ﯾ ﻋﺪه را ﺑﺮای ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻬﺪاﺷﺖ و
ﺑﻘﯿﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮاده ﺟﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻤﺎﺷﺖ.

۱۵

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨ را داﺷﺖ و ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﻋﺎدی ﻓﺮاوان ﺑﻮد.

۱۶

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻌﺪاد

زﯾﺎد اﺳﭙﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ و ﺳﯿﺴﻠ وارد ﻣﮐﺮد .ﺗﺎﺟﺮان ﺷﺎه آن ﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ۱۷ .ﻫﺮ ﻋﺮاده را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه و ﯾ اﺳﭗ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و اراﻣﯿﺎن دوﺑﺎره
ﻣ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۵ـ  ۱۸و  ۱۳ :۷ـ (۱۴

۲

۱ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﺪ.

۲ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ ،ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای
ﺳﻨﺘﺮاﺷ در ﻣﻌﺪن ﺳﻨ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻐﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
۳

ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرم ،داود ﭼﻮب ﺳﺮو
۴

ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺼﺮ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﮐﻦ .زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﻢ .آن ﺑﻨﺎ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص را ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را در ﻫﺮ ﺻﺒ و
ﺷﺎم ،در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،در ﻣﺎه ﻧﻮ و دﯾﺮ روزﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ۵ .ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ﯾ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ۶ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای او ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻨﺎ و

ﺑﺰرﮔ آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ او را ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه او را ﺑﺴﺎزم؟ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
۷

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺟﻬﺖ دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﺮای او ﻣ ﺳﺎزم .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺷﺨﺼ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ و آﻫﻦ و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ارﻏﻮاﻧ،
ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷ و ﺣﺎﮐ آﺷﻨﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺪرم ،داود آن ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ۸ .ﻋﻼوﺗﺎً ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺻﻨﺪل را ﻫﻢ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮ در ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب و ﻓﻦ ﻧﺠﺎری ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮐﻤ آن ﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۹ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾ اﻧﺪازۀ زﯾﺎد ﭼﻮب ﺿﺮورت دارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ را ﮐﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۰ .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﭼﻮب را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ،
دو ﻫﺰار ﺗُﻦ ﮔﻨﺪم ،دو ﻫﺰار ﺗُﻦ ﺟﻮ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ
ﻣ دﻫﻢ«.
۱۱ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،در ﺟﻮاب او ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ» :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد۱۲ ،ﺳﭙﺎس ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻢ ،داﻧﺎ و ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﺪ.

۱۳

اﯾﻨ ﺣﻮرام آﺑ را ﮐﻪ ﯾ

ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻫﺮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺪﻣﺘﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۱۴ .ﻣﺎدر او از ﻣﺮدم دان و ﭘﺪرش از
ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮر اﺳﺖ .او در ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ ،آﻫﻦ ،ﺳﻨ و ﭼﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رﺷﺘﮥ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ارﻏﻮاﻧ ،ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی و در ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷ ،ﺣﺎﮐ و ﻃﺮاﺣ
ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﺰاﺋ دارد .او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮ و آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺪرت داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺎری ﮐﻨﺪ.
۱۵در ﺑﺎرۀ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۱۶ .ﻣﻦ ﭼﻮب ﻣﻮرد ﺿﺮورت را از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻄ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻃﺮف
درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﯾﺎﻓﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎ آﻧﺮا از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
۱۷ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺼﺎﺋﯿﮥ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ

اﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺪرش ،داود ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

۱۸

از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ ،ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را

در ﻣﻌﺪن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

اﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۶ـ (۳۸
۱‐۲

ﺳﻠﯿﻤﺎن آﺑﺎدﮐﺮدن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ در

اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ زﻣﺎﻧ ﺧﺮﻣﻨﺎه اَرﻧﺎنِ ﯾﺒﻮﺳ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﭘﺪرش ،داود ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
۳ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻮل ﺳ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ده ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد۴ .ﺑﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
دارای ده ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد و ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ .دﯾﻮارﻫﺎی
داﺧﻠ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد۵ .ﺳﺎﻟﻮن ﺑﺰرگ آن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد و در آن ﻧﻘﺸﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.
۶دﯾﻮار ﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ﻃﻼی ﻓﺮواﯾﻢ ﺑﻮد.
۷

دﯾﻮارﻫﺎ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،دروازه ﻫﺎ و ﭼﻮﮐﺎﺗﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ و دﯾﻮارﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
۸

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﺪار ﺣﺎﮐ ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ
ﻋﺮض ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ده ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ده ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻃﻮل داﺷﺖ .آن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻪ
وزن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗُﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۹ .وزن ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻃﻼﺋ ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺮام ﺑﻮد .اﻃﺎق ﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧ را ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد.
۱۰در ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺠﺴﻤﮥ دو ﮐﺮوب ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ،را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻼی
ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۱ .ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻫﺮ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۲ .ﯾ ﺑﺎل ﯾ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار اﻃﺎق و ﺑﺎل دﯾﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﺮ ﺗﻤﺎس

داﺷﺖ.

۱۳

ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و روی ﺷﺎن ﺑﻄﺮف داﺧﻞ اﻃﺎق ﺑﻮد.

۱۴

ﯾ ﭘﺮدۀ

ﻧﺎزک ﮐﺘﺎﻧ ،ﺑﺮﻧ ارﻏﻮاﻧ ،ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۱۵ﺑﺮای ﭘﯿﺶ روی ﻋﺒﺎدﺗﺎه دو ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﻔﺪه و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﺮ آن ﻫﺎ دو و ﻧﯿﻢ
ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد۱۶ .ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ دارای ﯾﺼﺪ اﻧﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮد۱۷ .ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ
را در ﭘﯿﺶ روی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دﯾﺮ آن را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار
داد .ﺳﺘﻮن ﻃﺮف راﺳﺖ را ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﺳﺎﻣﺎن و اﺛﺎﺛﯿﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۳ :۷ـ (۵۱

۴

۱ﺑﻌﺪ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ده ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ده ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ.

۲

ﺳﭙﺲ ﯾ ﺣﻮض ﻣﺪور رﯾﺨﺘ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آن ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ،ﺑﻠﻨﺪی آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻣﺤﯿﻂ

آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۳ .دورادور زﯾﺮ ﻟﺐ ﺣﻮض ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎو ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺣﻮض و ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﺣﻮض ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ دوازده
ﮔﺎو ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﻪ ﺗﺎی آن ﻫﺎ رو ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ،ﺳﻪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ،ﺳﻪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﺳﻪ ﺗﺎی
۵

دﯾﺮ آن ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار ﺣﻮض ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ،ﻟﺐ آن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻟﺐ ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺧﻮد ﺣﻮض ﺑﺼﻮرت ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
۶

ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب را داﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ده ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﻨ ﺗﺎی آن ﻫﺎ را در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﭘﻨ ﺗﺎی دﯾﺮ آن ﻫﺎ را در ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﻗﺮار داد .از آب ﺣﻮض ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪ.
۷ﺑﻌﺪ ده ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ را ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﻨ ﻋﺪد آن ﻫﺎ را در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨ
ﻋﺪد دﯾﺮ آن ﻫﺎ را در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد۸ .ده ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻨ ﭘﺎﯾﮥ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭘﻨ ﭘﺎﯾﮥ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺼﺪ ﺟﺎم ﻃﻼ

ﺳﺎﺧﺖ.
۹ﯾ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﯾ ﺣﻮﯾﻠ ﺑﺰرگ دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دروازه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﻧ ورق ﺷﺎﻧ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .ﺣﻮض ﺑﺰرگ را در ﮐﻨ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد.
۱۱

ﺑﻌﺪ ﺣﻮرام ﯾ ﺗﻌﺪاد دﯾ ،ﺧﺎک اﻧﺪاز و ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ

را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﺷﯿﺎﺋ ﮐﻪ او ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ :دو
ﺳﺘﻮن؛ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ دو ﺳﺘﻮن؛ دو ﺷﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎی دو ﺳﺘﻮن؛
۱۳ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ دو رﺷﺘﻪ از ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺟﻬﺎ آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ؛ ۱۴ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ؛
۱۵ﺣﻮض ﺑﺰرگ و دوازده ﮔﺎو زﯾﺮ آن؛ ۱۶دﯾ ،ﮐﺎﺳﻪ ،ﺧﺎک اﻧﺪاز ،ﭘﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم .ﺗﻤﺎم
ﻟﻮازم ﻣﺘﺬﮐﺮه را ﺣﻮرام ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،از ﺑﺮﻧ ﺻﯿﻘﻠ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ.
۱۷ﮐﺎر رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی آن ﻫﺎ را ،ﭘﺎدﺷﺎه در وادی درﯾﺎی اُردن ﺑﯿﻦ ﺳُﻮت و ﺻﺮده در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﮔﻠ
اﻧﺠﺎم داد۱۸ .ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺠ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻮازم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد
ﺑﻮد ﮐﻪ وزن آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ.
۱۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻃﻼﺋ،
ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎن ﻣﻘﺪس۲۰ ،ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻤﻌﻬﺎی ﻃﻼﺋ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس
ﻋﺒﺎدﺗﺎه،

۲۱

ﮔﻠﻬﺎ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،اﻧﺒﺮﻫﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ؛

۲۲

ﮔُﻠﯿﺮﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻬﺎ ،ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﻨﻘﻞ ﻫﺎ ـ

ﻫﻤﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ـ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،دروازۀ دﺧﻮل ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس و دروازه ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻫﻢ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.

۵

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺪرش،

داود وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورد .ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت را در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۸ـ (۹
۲

ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اورﺷﻠﯿﻢ

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ،ﯾﻌﻨ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ۳ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ۴ .وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻻوﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ۵و ﻫﻤﺮاه ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردﻧﺪ۶ .آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﺪ آﻧﺮا ﺣﺴﺎب ﮐﺮد۷ .ﺑﻌﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺠﺎی ﻣﺨﺼﻮص آن در ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردﻧﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﮐﺮوﺑﯿﺎن ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب ،ﻗﺮار دادﻧﺪ۸ ،ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن و
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ آن ﻫﺎ ﭘﻬﻦ ﺑﻮدﻧﺪ۹ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن آﻧﻘﺪر دراز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ
از ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻬﻤﺎن وﺿ
ﻗﺮار دارﻧﺪ۱۰ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ
آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ.

ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۱ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤ ﯾﺠﺎ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻬﺎرت
را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ۱۳‐۱۲ .ﻫﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻻوی ،ﯾﻌﻨ آﺳﺎف ،ﻫﯿﻤﺎن ،ﯾﺪوﺗﻮن ،ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران ﺷﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧ ﺑﺎ داﯾﺮه و رﺑﺎب و ﭼﻨ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﯾ ﺻﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺮﻧﺎ ﻧﻮاز در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن او ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ اﺑﺪی
اﺳﺖ«.

آﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ از اﺑﺮ ﺷﺪ

۱۴

و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻼل

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۲ :۸ـ (۲۱

۶

۱آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻈ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮم۲ .اﻣﺎ ﻣﻦ

ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺠﻠﻠ آﺑﺎد ﮐﺮده ام ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷ«.
۳ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۴ .ﭘﺎدﺷﺎه از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﻔﺖ:
»۵از ﻫﻤﺎن روزﯾﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﻫﯿ ﺷﻬﺮی را در ﻫﯿ ﯾ از
ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮده ام ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮاﯾﻢ آﺑﺎد ﺷﻮد ،و ﻫﯿ ﺷﺨﺼ را ﺑﺮﻧﺰﯾﺪم ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ۶ .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﯾﺎد ﺷﻮد و داود
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.
۷آرزوی ﻗﻠﺒ ﭘﺪرم ،داود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺎزد۸ .اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن در دل ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨ ،ﻧﯿﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ
۹

اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫ ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ ،او
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۰ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرم ،داود ﺷﺪم و ﻗﺮار وﻋﺪه،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺎزم۱۱ .و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺻﻨﺪوﻗ را ﻗﺮار دادم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﭘﯿﻤﺎﻧ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.

دﻋﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۲ :۸ـ (۵۳
۱۲

ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺮد۱۳ .ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺣﻮﯾﻠ ﺑﯿﺮون ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و
ﺑﻠﻨﺪی آن ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .او ﺑﺎﻻی آن رﻓﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﻧﻮ زد ،دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ۱۴و ﮔﻔﺖ:
۱۵ﺗﻮ وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ،داود داده ﺑﻮدی ﻋﻤﻠ ﮐﺮدی .ﺑﻠ ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺖ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮدی و
اﻣﺮوز ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺠﺎ آوردی۱۶ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻋﺪۀ دﯾﺮت را
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات داود دادی ﻋﻤﻠ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی» :اﮔﺮ اوﻻده ات ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ
ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۷ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آن ﻗﻮﻟ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات داود دادی ﺑﺬار ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
۱۸اﻣﺎ آﯾﺎ ای ﺧﺪا ،واﻗﻌﺎً ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨ؟ آﺳﻤﺎن و ﺣﺘ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﺗﺮا ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم۱۹ .اﻣﺎ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﮔﻮش ﺑﺪه .ﺑﻪ زاری و ﮔﺮﯾﮥ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎرت
ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و دﻋﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ ﻣﮐﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ۲۰ .از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﻣﺮاﻗﺐ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﺷ ،زﯾﺮا ﺧﻮدت ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻋﺎی ﻣﺮا
ﮐﻪ رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آورم ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ۲۱ .ﺑﻠ ،دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ وﻗﺘ رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آورﻧﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﻮ
و ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ.
۲۲اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻗﺴﻢ واﺟﺐ ﮔﺮدد و آﻧﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﻫ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد۲۳ ،ﭘﺲ ﻋﺮض او را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ؛ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰاﯾﺶ ﺑﺪه
و اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﺒﺨﺶ.

۲۴

اﮔﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺷﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ روی آورﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎم ﭘﺎک ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
۲۵

ﭘﺲ دﻋﺎی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮز و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﺑﺮﮔﺮدان.
۲۶

وﻗﺘﯿﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎران

ﻧﺒﺎرد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی آورﻧﺪ ،ﺑﻨﺎم ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ
را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ،

۲۷

ﭘﺲ دﻋﺎی ﺷﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ،

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺒﺨﺶ ،آن ﻫﺎ را ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ و ﺑﺎران را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ آن را
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺎن دادی ،ﺑﻔﺮﺳﺖ.
۲۸ﻫﺮﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄ و ﻣﺮض ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﻓﺘ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﮐﺮم و ﻣﻠ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
۲۹آﻧﻮﻗﺖ اﮔﺮ ﯾ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﯾ دﺳﺖ دﻋﺎ و
زاری را ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دراز ﮐﻨﻨﺪ۳۰ ،ﭘﺲ از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﺳﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ و
آن ﻫﺎ را ﺑﺒﺨﺶ .ﺗﻮ از دل ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن آﮔﺎه ﻫﺴﺘ .ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ۳۱ﺗﺎ از ﺗﻮ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در راه ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﺑﻪ
ﭘﺎﮐ و راﺳﺘ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۲ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺷﻬﺮت ﻧﺎم ﺑﺰرگ ،دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺪرت ﺑﺎزوی ﺗﻮ از ﯾ ﮐﺸﻮر دوردﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه دﻋﺎ ﮐﻨﺪ۳۳ ،از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ دﻋﺎی او را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺎز او
ﺟﻮاب ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ را ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺎد ﮐﺮده ام ،ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۳۴اﮔﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺠﻨ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ـ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ و رو ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ

اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ آﺑﺎد ﮐﺮده ام دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ،

۳۵

دﻋﺎی

ﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدان.
۳۶اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﺷﻮی و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﺴﭙﺎری و دﺷﻤﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دور و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ اﺳﯿﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ،
۳۷

ﻫﺮﮔﺎه از ﮐﺮدۀ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ در اﺳﺎرت ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺪرﮔﺎه

ﺗﻮ دﻋﺎ و زاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮐﺎر زﺷﺘ از ﻣﺎ ﺳﺮ زده اﺳﺖ۳۸ «.اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣ دل و ﺟﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی و اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ آﺑﺎد ﮐﺮده ام دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ۳۹ ،ﭘﺲ زاری و دﻋﺎی ﺷﺎن را از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ
ﻣﺴﻦ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﺪاد ﺷﺎن ﺑﺮس و آن ﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺒﺨﺶ.
۴۰ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺎ را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ
ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ!

۴۱

ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻮت ﺗﻮ اﺳﺖ،

ﺑﻪ ﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ وارد ﺷﻮ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ،ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﺎری ﻣﻠﺒﺲ
ﺑﺎد! ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ از ﻧﯿﻮﯾ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۴۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﺗﺮک
ﻣﻦ! ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ،داود داﺷﺘ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.

وﻗﻒ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۶۲ :۸ـ (۶۶

۷

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،آﺗﺸ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی

ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪاﯾﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮد۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ۳ .وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آﯾﺪ و
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﻔﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺛﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او اﺑﺪی اﺳﺖ۴ «.ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم

۵

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﯾﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
۶

وﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ﮐﻪ
داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺎﯾﺪار و اﺑﺪی
اﺳﺖ «.در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﺎ ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
۷ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺳﻂ ﺣﻮﯾﻠ ﭘﯿﺸﺮوی ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ،دﻧﺒﻪ و ﭼﺮﺑ
و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻧﻬﻤﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭼﺮﺑ را ﻧﺪاﺷﺖ.
۸ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ
ﻣﺮدم از ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ ،در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۹ .آن ﻫﺎ ﻫﻔﺖ روز را ﺑﺮای
ﺗﺒﺮک ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻫﻔﺖ روز دﯾﺮ را ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺸﻦ دﯾﺮی ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۱۰در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﻮﯾ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۹ـ (۹
۱۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و

ﮐﺎرﻫﺎی آن دو ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ۱۲ .ﯾ ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
۱۳ﻫﺮﮔﺎه درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻠ ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮض را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ۱۴ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮ ﺗﻮاﺿ ﺧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن ﻣ ﺷﻨﻮم،

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و زﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣ ﺳﺎزم.

۱۵

از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﺎز و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن دﻋﺎﺋﯿﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺮده ﻣ ﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

۱۶

اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه

را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﯾﺎد ﺷﻮد .ﭼﺸﻢ و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۷

و ﺗﻮ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ،داود راه ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﻨ و ﻫﻤﻪ اﺣﺎم ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوری،

۱۸آﻧﺎه ﻣﻦ ﺗﺨﺖ ﺗﺮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت داود ﮔﻔﺘﻢ» :از اوﻻده ات ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ
ﻧﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه را ﻣ دﻫﻢ.
۱۹اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻧﺮوﯾﺪ ،اﺣﺎم و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ۲۰ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ و اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ام ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ و آﻧﺮا در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ و
ﻣﺴﺨﺮۀ ﻋﺎم ﻣ ﺳﺎزم،

۲۱

و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺬرد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ:

»ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻗﺖ ﺑﺎر درآورده اﺳﺖ؟« ۲۲و ﺟﻮاب آن اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
دﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﺎن آورد««.

ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۰ :۹ـ (۲۸

۸

۱در اﺧﯿﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ۲ ،ﮐﺎر

دﯾﺮی ﮐﻪ ﮐﺮد آﺑﺎدی دوﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮرام ﺑﻪ او داده ﺑﻮد و او ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آن
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺟﺎ داد۳ .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺻﻮﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد۴ .ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮ ﺗَﺪﻣﻮر
را در ﺑﯿﺎﯾﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آﺑﺎد ﮐﺮد۵ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺑﺎﻻ و

ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و دارای دروازه ﻫﺎ ﺑﺎ
۶

ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻠَﺖ و دﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻧﻬﺪاری ﻋﺮاﺑﻪ ﻫﺎ و اﺳﭙﻬﺎ آﺑﺎد ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻟﺒﻨﺎن و
ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد.
۷‐۸

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺣﺘﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را

ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از آن ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۹ .اﻣﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴ را ﺑﻪ
ﺑﯿﺎری ﻧﻤﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻋﺴﺮ ،ﻣﺄﻣﻮر و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﻮار ﮐﺎر
ﻣﮔﺮﻓﺖ۱۰ .دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ دوﻟﺘ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۱۱ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد آورد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺼﺮ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ
داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۲ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد۱۳ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻫﺮ
روزِ ﺧﺎص و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ،در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،ﻣﺎه ﻧَﻮ ،ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ
ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد۱۴ .ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻوﯾﺎن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮود روﺣﺎﻧ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮۀ ﺷﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ .دروازه ﺑﺎﻧﺎن
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ دروازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ داود ،ﻣﺮد ﺧﺪا
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد۱۵ .اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮراﺗ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر
ﺧﺰاﻧﻪ داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ،از روزﯾﻪ ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻧﻬﺎد ﺗﺎ اﮐﻤﺎل ﺑﻨﺎی آن،
ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ.

۱۷

ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺼﯿﻮن ﺣﺎﺑﺮ و اﯾﻠﻮت ،دو ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠ ادوم ،رﻓﺖ.

۱۸

ﺣﻮرام ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﯾ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧ را ﮐﻪ در درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺗُﻦ ﻃﻼ را ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۰ـ (۱۳

۹

۱

ﭼﻮن آوازۀ ﺷﻬﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮش ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﺎروان

ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ
و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد۲ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت او ﺟﻮاب داد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑ ﭘﺮده
و آﺷﺎرا ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۳ .و ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ از ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن و از دﯾﺪن ﻗﺼﺮی ﮐﻪ آﺑﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد۴ ،اﻗﺴﺎم ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،
ﺧﺪﻣﺘﺎران و ﺳﺎﻗﯿﺎن او ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد.
۵ﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازۀ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎ و ﺣﻤﺖ ﺗﺮا ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ
۶

ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدم ،و ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻧﯿﻢ
۷

اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺘ را ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﻮ! ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل
۸

ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ! ﺳﭙﺎس ﺑﺎد
ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ و ﺗﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺎﺷ .ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ دارد و ارادۀ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﻧﺪ«.
۹ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺗُﻦ ﻃﻼ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺟﻮاﻫﺮات داد ﮐﻪ ﺗﺎ آن

زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻋﻄﺮﯾﺎﺗ در آن ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
۱۰ﺑﺮﻋﻼوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﻼﺋﯿﻪ از اوﻓﯿﺮ آوردﻧﺪ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﻫﻢ وارد
ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﭼﻮب ﺻﻨﺪل زﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن ﭼﻮب ﯾ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ ﻗﺒﻼ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
۱۲ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او داد و ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ او داد .ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﻪ و
ﺣﺸﻤﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺛﺮوت و ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۴ :۱۰ـ (۲۵

۱۳وزن ﻃﻼﺋﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻇﺮف ﯾ ﺳﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺗُﻦ ﺑﻮد۱۴ .ﺑﺮﻋﻼوه
ﺗﺎﺟﺮان ،ﺳﻮداﮔﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب ،واﻟﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای او آوردﻧﺪ۱۶-۱۵ .ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﻃﻼ دو ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرگ و ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرگ
ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را در
ﻗﺼﺮ ﺟﻨﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار داد.
۱۷ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺨﺖ ﺑﺰرﮔ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد۱۸ .آن ﺗﺨﺖ
ﺷﺶ ﭘﺘَﻪ داﺷﺖ و دارای ﭘﺎی اﻧﺪازی از ﻃﻼ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮﮐ آن ﺑﺎزودار و در
ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺮ ﺑﺎزو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﯾ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ۱۹ .دوازده ﺷﯿﺮ دﯾﺮ ﺑﺮ ﺷﺶ ﭘﺘﮥ زﯾﻨﻪ ،ﯾﻌﻨ در ﻫﺮ
ﻃﺮف زﯾﻨﻪ ﯾ ﺷﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻧﻈﯿﺮ آن ﺗﺨﺖ در ﻫﯿ ﺳﻠﻄﻨﺘ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ.
۲۰ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮوف ﺗﺎﻻر ﻗﺼﺮ ﺟﻨﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻤﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻘﺮه ارزﺷ ﻧﺪاﺷﺖ،

۲۱

زﯾﺮا ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺷﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ

ﺳﺎل ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻧﻮردان ﺣﻮرام ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻋﺎج ،ﻣﯿﻤﻮن و ﻃﺎؤس
ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در ﺛﺮوت و ﺣﻤﺖ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد۲۳ .ﻫﻤﻪ
ﺳﻼﻃﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻤﺖ ﺧﺪاداد او ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﻗﺒﯿﻞ آﻻت ﻧﻘﺮه ﺋ و ﻃﻼﺋ ،اﻟﺒﺴﻪ،
اﺳﻠﺤﻪ ،ادوﯾﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ،اﺳﭗ و ﻗﺎﻃﺮ ﺑﺮای او ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۵ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای دوازده ﻫﺰار
ﺳﻮار ﺑﻮد و آن ﻫﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻪ ﻣ داﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ۲۶ .او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻧﻮاﺣ درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﺮاﻧ داﺷﺖ۲۷ .در زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻧﻘﺮه ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﭼﻨﺎرِ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﻓﺮاوان ﺑﻮد.
۲۸ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﭙﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ وارد ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

وﻓﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۴۱ :۱۱ـ (۴۳

۲۹ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ،ﻧﺒﻮت اﺧﯿﺎی
ﺷﯿﻠﻮﻧ و در رؤﯾﺎی ﯾﻌﺪوی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﮐﻪ در آن راﺟ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ۳۰ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۳۱ .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺷﻮرش ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۲ـ (۲۰

۱۰

۱

رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﭙﻮﺷ او ﺟﻤ ﺷﺪه

۲

ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .ﭼﻮن از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،از ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ۳ .ﭘﺲ ﻣﺮدم او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺠﺎ
ﭘﯿﺶ رﺣﺒﻌﺎم رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ»۴ :ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻨ را ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺪرت را از ﺳﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن و
ﺳﺒ ﮐﻨ۵ «.او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻪ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ«.
ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
۶آﻧﺎه رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﺮد و از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ؟« ۷آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨ ،آن ﻫﺎ را از ﺧﻮد راﺿ ﺳﺎزی و ﺣﺮف ﺧﻮب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺰﻧ ،آﻧﻮﻗﺖ آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۸ «.اﻣﺎ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﻮرۀ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻮش ﻧﺪاد و از ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﯾﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
۹

ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ را ﮐﻪ ﭘﺪرت
ﺑﺮدوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺒ ﺑﺴﺎز .ﭼﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﺪﻫﻢ؟«

۱۰

آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺪرت را از دوش ﻣﺎ ﺳﺒ ﺑﺴﺎز .اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻮاب ﺑﺪه :اﻧﺸﺖ ﮐﻮﭼ ﻣﻦ
ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ از ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم اﺳﺖ و ۱۱ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻨ را ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ
ﻣﮐﻨﻢ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۲ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻣﺮدم ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،در روز ﺳﻮم ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ۱۳ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺟﻮاب ﺳﺨﺖ داد و ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ۱۴و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮاب داد
و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮغ ﺳﻨﯿﻨ را ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﯿﻨﺘﺮش ﻣ ﺳﺎزم .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،وﻟ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ۱۵ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧ

در ﺑﺎرۀ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠ ﺳﺎزد.
۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭼﻮن ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻫﺎ را رد ﮐﺮد در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ
داود ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ راﺑﻄﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .ای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ؛ و ﺗﻮ ﻫﻢ ای داود ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎش«.
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۱۷ .و رﺣﺒﻌﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻋﺪه از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ،ﻫﺪورام را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮ
اﺳﭗ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد۱۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۱ :۱۲ـ (۲۴

۱۱

۱وﻗﺘ رﺣﺒﻌﺎم وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻟﺸﺮی را ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از

ﻣﺮدان ﺟﻨ آزﻣﻮدۀ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را
دوﺑﺎره ﺑﺮای رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ۲ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮد»۳ :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۴ :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺟﻨ ﮐﻨ .ﻫﻤ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم آن ﻫﺎ ﺑﻪ ارادۀ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻨ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت رﺣﺒﻌﺎم
۵رﺣﺒﻌﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﺣﺼﺎردار را آﺑﺎد ﮐﺮد:
۶ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،ﻋﯿﺘﺎم ،ﺗَﻘﻮع۷ ،ﺑﯿﺖ ﺻﻮر ،ﺳﻮﮐﻮه ،ﻋﺪوﻻم۸ ،ﺟﺖ ،ﻣﺮﯾﺸﻪ ،زﯾﻒ۹ ،اَدوراﯾﻢ ،ﻻﮐﯿﺶ،

ﻋﺰﯾﻘﻪ،

۱۰

زُرﻋﻪ ،اَﯾﻠﻮن و ﺣﺒﺮون .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ واﻗ ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۱

ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی

ﻣﺴﺘﺤﻤ ﻫﻢ در آن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام ذرﯾﻌﮥ ﯾ ﻋﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﺷﺪ و دارای
ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﺬا ،روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﺑﻮد.

۱۲

و در اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و

ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺖ.

ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ
۱۳‐۱۴اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ و داراﺋ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آن ﻫﺎ را از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدﻧﺪ ۱۵و ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺨﺼ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی اﺟﻨﻪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۶

ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر و ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺮای ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ.

۱۷

ﺑﻪ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ در اﺳﺘﺤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ﮐﻤ
ﮐﺮدﻧﺪ .رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل در آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .در ﻃ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﻪ
ﺳﺎل آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن راه راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

زﻧﺎن رﺣﺒﻌﺎم
۱۸ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﺤﻠَﺖ ،دﺧﺘﺮ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد) .ﯾﺮﯾﻤﻮت ﯾ از ﭘﺴﺮان داود ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻧﺶ ،اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ او را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ دﺧﺘﺮ اﻟﯿﺎب و ﻧﻮاﺳﮥ ﯾِﺴ ﺑﻮد۱۹ (.ﻣﺤﻠَﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ
ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﻌﻮش ،ﺷَﻤﺮﯾﺎ و زَﻫﻢ۲۰ .ﺳﭙﺲ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ازدواج ﮐﺮد و او
اَﺑِﯿﺎ ،ﻋﺘﺎی ،زﯾﺰا و ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۲۱ .رﺣﺒﻌﺎم ﻫﺠﺪه زن و ﺷﺼﺖ ﮐﻨﯿﺰ داﺷﺖ و از آن ﻫﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ و ﺷﺼﺖ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ .او ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم را زﯾﺎدﺗﺮ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن
ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ ۲۲و ﭘﺴﺮش ،اَﺑِﯿﺎ را ﺑﺤﯿﺚ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۲۳ .رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ و

ﮐﺎرداﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺎﺷ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺎن وﺿ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۵ :۱۴ـ (۲۸

۱۲

۱

وﻗﺘ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﺎم او را ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ روش او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳‐۲ .در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭼﻮن
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ ﻋﺮادۀ
ﺟﻨ ،ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﯾ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻋﺴﺮ ﭘﯿﺎده از ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﺷﯿﻢ و ﺣﺒﺸﻪ
ﺑﻌﺰم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﺮد۴ .ﺑﺰودی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﯾﻬﻮدا را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
۵ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه و رﻫﺒﺮان ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﺷﯿﺸﻖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ
۶

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ «.آﻧﺎه رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ
۷

دارد «.وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﻄﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮم .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و ذرﯾﻌﮥ
ﺷﯿﺸﻖ ﻗﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤ آورم۸ .وﻟ آن ﻫﺎ ﻏﻼم او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد«.
۹ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان رﺣﺒﻌﺎم
ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ دروازه ﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺳﭙﺮد۱۱ .و

ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻓﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ آوردﻧﺪ.

۱۲

ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮد از ﻗﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ و ﺣﺘ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮥ ﺷﯿﺸﻖ وﺿ ﯾﻬﻮدا ﺑﺪ ﻧﺒﻮد.

ﺧﻼﺻﮥ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم
۱۳رﺣﺒﻌﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ و ﯾ ﺳﺎﻟ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﻌﻨ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻧﺎم
ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدر رﺣﺒﻌﺎم ﻧَﻌﻤﮥ ﻋﻤﻮﻧ ﺑﻮد۱۴ .اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘ از او ﺳﺮ
زد و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن راﺳ ﻧﺪاﺷﺖ.
۱۵ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی رﺣﺒﻌﺎم از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒ و ﻋﺪوی ﻧﺒ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ .رﺣﺒﻌﺎم
و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ۱۶ .ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و او را در
ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش اَﺑِﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺟﻨ اَﺑِﯿﺎ و ﯾﺮﺑﻌﺎم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۵ـ (۸

۱۳

۱

۲

در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اَﺑِﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ .او ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﻣﯿﺎﯾﺎ ،دﺧﺘﺮ اوری ﺋﯿﻞ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺟﻨ ﺑﯿﻦ او و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ۳ .اَﺑِﯿﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺳﭙﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﺎوران آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ رﻓﺖ .ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان دﻻور و اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺻﻒ آراﺳﺖ۴ .اَﺑِﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻤﺎرﯾﻢ ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ۵آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾ

۶

ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺷﻦ و اﺑﺪی ﺑﻪ داود و اوﻻدۀ او ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن،
۷

ﭘﺴﺮ داود ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﯾ ﻋﺪه از اﺷﺨﺎص ﭘﺴﺖ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪور او ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و او را در ﺟﻨ ﺑﺎ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم ﯾ
۸

ﺟﻮان ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﺮ
ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﺘﻬﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮای ﺗﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﻻدۀ داود اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ۹ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻫﺴﺘﻨﺪ از وﻃﻦ ﺷﺎن راﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻌﻮض ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ او را ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۱۰اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ او را ﺗﺮک ﻧﺮده اﯾﻢ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ۱۱ .آن ﻫﺎ
ﻫﺮ ﺻﺒ و ﺷﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎن
ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻣﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺎم ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼﺋ را روﺷﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻣﺎ اواﻣﺮ و ﻫﺪاﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﺗﺮک ﮐﺮده اﯾﺪ۱۲ .ﭘﺲ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺎی ﺑﻠﻨﺪآواز ،ﺳﺮود ﺟﻨ را
ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮازﻧﺪ .ای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺟﻨ و ﺳﺘﯿﺰه ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
روی ﭘﯿﺮوزی را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ«.
۱۳

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺮﺑﻌﺎم ﯾ ﻋﺪه از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻟﺸﺮ ﯾﻬﻮدا

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا از ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ۱۴ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺧﻮد را در
ﻣﺤﺎﺻﺮۀ دﺷﻤﻦ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۱۵ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻧ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻨ را ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﺑﺎﻧ آن ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺪا ﯾﺮﺑﻌﺎم و
ﻫﻤﻪ ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ اَﺑِﯿﺎ و ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺴﺖ داد۱۶ .ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﺪا
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد۱۷ .اَﺑِﯿﺎ و ﻣﺮدان او ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ

دادﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨ و اﻧﺘﺨﺎﺑ آن ﻫﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۱۸

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،

ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺟﻨ ﻣﻐﻠﻮب و ﻟﺸﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۹

آن ﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد.

۲۰

اَﺑِﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺮﺑﻌﺎم رﻓﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﯾﺸﺎﻧﻪ و اﻓﺮون را ﺑﺎ دﻫﺎت
در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﺑِﯿﺎ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻗﺪرت از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻓﺖ و

ﺧﺪاوﻧﺪ او را زد و او ﻣﺮد.
۲۱اﻣﺎ ﻗﺪرت اَﺑِﯿﺎ روزاﻓﺰون ﺑﻮد .او ﭼﻬﺎرده زن ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﭘﺴﺮ و ﺷﺎﻧﺰده دﺧﺘﺮ داﺷﺖ۲۲ .ﺑﻘﯿﮥ
وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﺑِﯿﺎ ،رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﻋﺪوی ﻧﺒ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.

آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

۱۴

۱اَﺑِﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﺳﺎ ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ

ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ده ﺳﺎل از اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد۲ .آﺳﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار ﻧﯿ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
۳ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮد .ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﺴﺖ و ﻣﺠﺴﻤﮥ
آﺷﻮرﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۴ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ راه راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ۵ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا از
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا دور ﮐﺮد و در دوران ﺣﻮﻣﺖ او در ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ
ﺑﻮد۶ .او ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آﺑﺎد ﮐﺮد و ﻣﺮدم در آراﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﯿ ﺟﻨ رخ
ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﻠ و آراﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد۷ .آﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ در
ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ و از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻣﺎ را از آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪور آن ﻫﺎ
دﯾﻮار آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺟﻬﺎ و دروازه ﻫﺎی ﺳﯿﻤ و آﻫﻨ ﺑﺴﺎزﯾﻢ «.ﭘﺲ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ.

۸

آﺳﺎ دارای ﯾ ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﭙﺎه دﯾﺮی دوﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار

ﻧﻔﺮی از ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و
ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﻨ آﺳﺎ ﺑﺎ زِرح
۹زِرح اﯾﺘﯿﻮﭘ ﺑﺎ ﯾ ﺳﭙﺎه ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﺳﯿﺼﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨ ﺑﻌﺰم ﺟﻨ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ
رﻓﺖ۱۰ .آﺳﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در وادی ﺻﻔﺎﺗﻪ ،در ﻧﺰدﯾ ﻣﺮﯾﺸﻪ ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺖ.
۱۱آﺳﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد زاری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺿﻌﯿﻔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز زورﻣﻨﺪان ﮐﻤ ﻣﮐﻨ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ! ﯾﺎﻧﻪ ﺗﯿﻪﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺪد ﮐﻦ .ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎک ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪه اﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘ و ﻧﺬار ﮐﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﮐ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ!«
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﺮ ﯾﻬﻮدا ﺷﺴﺖ داد و دﺷﻤﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد.

۱۲

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه اﯾﺘﯿﻮﭘ

۱۳

آﺳﺎ و ﻣﺮدان او ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺴﺎﮐﺮ

اﯾﺘﯿﻮﭘ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺮار رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ۱۴و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﺟﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن
آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۵

ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی رﻣﻪ داران را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻫﺪاﯾﺎت ﻋﺰرﯾﺎی ﻧﺒ ﺑﻪ آﺳﺎ

۱۵

۱روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰرﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﻮدﯾﺪ( آﻣﺪ ۲و او ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آﺳﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای

آﺳﺎ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ او را ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ! و اﮔﺮ او را ﺗﺮک
ﮐﻨﯿﺪ او ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ۳ .ﺗﺎ ﯾ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ و واﻗﻌ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ .دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۴ .اﻣﺎ وﻗﺘ درﻣﺎﻧﺪه

۵

و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ .در ﻃﻠﺐ او ﺷﺪﻧﺪ و او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در آن
زﻣﺎن ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻫﻢ ﺧﺎﻟ از ﺧﻄﺮ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﯾ وﺿ
۶

اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﻮﻣ ﺑﺎ ﻗﻮﻣ و ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺷﻬﺮِ دﯾﺮ ﻣ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮأت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ارادۀ
ﻗﻮی زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺟﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اﺟﺮ ﺑﺰرﮔ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد«.

اﺻﻼﺣﺎت آﺳﺎ
۸ﭼﻮن آﺳﺎ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را از زﺑﺎن ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮدﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎ را از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺼﺮف
ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد۹ .ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻨَﺴ و ﺷﻤﻌﻮن را
ﺟﻤ ﮐﺮد) .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺳﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ(.
۱۰ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ۱۱ .در آن روز
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻏﻨﯿﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۲ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺟﺎن ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .و ﻫﺮ
ﮐﺴﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﭼ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه زن ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد۱۴ .آﻧﺎه ﻫﻤ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﯿﭙﻮر و ﻧَ ﻗَﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۱۵ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺧﻮﺷ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗَﺴﻤ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ از دل و ﺟﺎن ﺑﻮد و
ﭼﻮن در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺻﻠ و آراﻣﺶ
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۱۶آﺳﺎ ﺣﺘ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﻣﻌﻪ را از ﻣﻘﺎم او ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .آﺳﺎ آن ﺑﺖ را ﺷﺴﺖ و ﺧُﺮد ﮐﺮد و در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ۱۷ .آﺳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی

ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻟﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺎﮐ و اﯾﻤﺎﻧﺪاری زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.

۱۸

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ

را ﮐﻪ ﭘﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﯿﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﮐﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورد.

۱۹

ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺟﻨ رخ ﻧﺪاد و ﺻﻠ

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.

ﻣﻌﺎﻫﺪۀ آﺳﺎ ﺑﺎ ﺑِﻨﻬﺪَد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۷ :۱۵ـ (۲۲

۱۶

۱در ﺳﺎل ﺳ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﺟﻨ داد و در

ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ راﻣﻪ را آﺑﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺎرج و داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ۲ .ﭘﺲ آﺳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ
ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑِﻨﻬﺪَد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد»۳ :ﻣ
ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨ اﯾﻦ ﺗﺤﻔﮥ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ای ﻓﺴ ﮐﻦ ﺗﺎ او ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را از
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ۴ «.ﺑِﻨﻬﺪَد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﯿﻮن ،دان و آﺑﻞ ﻣﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﺧﯿﺮۀ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد۵ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﺑﻌﺸﺎ از
ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،از ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ راﻣﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎر آﺑﺎدی آن را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ۶ .آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﺳﻨﻬﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ در راﻣﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟِﺒ و ﻣﺼﻔﻪ را ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺣﻨﺎﻧ ﻧﺒ ﺑﻪ آﺳﺎ ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ
۷در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻨﺎﻧ ﻧﺒ ﭘﯿﺶ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺗﻮ از ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺳﭙﺎه ﺳﻮرﯾﻪ را از دﺳﺖ دادی۸ .آﯾﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺳﭙﺎه آن ﻫﺎ ﭼﻪ آﻣﺪ؟ آن وﻗﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ

۹

ﮐﺮدی ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﺮاده ﺟﺎت ﺟﻨ و ﺳﻮاران ﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﺴﺖ داد .ﻫﯿ ﭼﯿﺰی
در ﺟﻬﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .وﻟ ﺗﻮ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺟﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد«.

۱۰

آﺳﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﻨﺎﻧ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و از آن روز

ﺑﺒﻌﺪ ،آﺳﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزار ﻣﺮدم ﮐﺮد.

ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ آﺳﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۳ :۱۵ـ (۲۴

۱۱وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.
۱۲در ﺳﺎل ﺳ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮض ﭘﺎدردی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﻣﺮﺿﺶ روزﺑﺮوز وﺧﯿﻤﺘﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ.
او ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺮض ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺎزﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪد ﻧﺨﻮاﺳﺖ و دﺳﺖ ﮐﻤ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺒﯿﺒﺎن دراز ﮐﺮد۱۳ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران
ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۴و او را در ﺗﺎﺑﻮﺗ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮ داود،
در ﻣﻘﺒﺮه ای ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

۱۷

۱ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .او ﻗﻮای ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺤﺎم
۲

ﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﻋﺪه از ﭘﻬﺮه داران ﺧﻮد را در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن ﻫﺎ
ﮔﻤﺎﺷﺖ۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻮد ،زﯾﺮا او از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﭘﺪرش در اواﯾﻞ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮد و از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ۴ .او از اواﻣﺮ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و در راه ﻏﻠﻂ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ۵ .ﻟﻬﺬا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻗﻮی و اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻫﺪﯾﻪ و ﺗﺤﻔﻪ ﻣ آوردﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺷﺪ.

۶

دﻟﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد .او ﻋﻼوﺗﺎً ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را از

ﯾﻬﻮدا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
۷در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﯾ ﻋﺪه از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑِﻨﺤﺎﯾﻞ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،زﮐﺮﯾﺎ،
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد۸ .ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﯾ
ﺗﻌﺪاد از ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧَﺘَﻨﯿﺎ ،زَﺑﺪﯾﺎ ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ،اَدﻧﯿﺎ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﺗﻮب
اَدﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﻟﯿﺸﻤ و ﯾﻬﻮرام ﺑﻮدﻧﺪ۹ .آن ﻫﺎ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دادﻧﺪ.
۱۰ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﯾﻬﻮدا را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﻨ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .ﺣﺘ ﺑﻌﻀ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺗﺤﻔﻪ و ﻧﻘﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ
ﻣ آوردﻧﺪ و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای او ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺗﺤﻔﻪ
آوردﻧﺪ.

۱۲

ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮت ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط روزاﻓﺰون ﺑﻮد .ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و اﻧﺒﺎر آﺑﺎد

ﮐﺮد۱۳ .و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺷﺠﺎع و ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ و دﻻور در اورﺷﻠﯿﻢ
داﺷﺖ۱۴ .ﺷﻤﺎرۀ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
از ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮی :اول اَدﻧَﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮدان ﺟﻨ۱۵ .دوم ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﺳﺮﮐﺮدۀ
دوﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ۱۶ ،ﺳﻮم ﻋﻤﺴﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺳﺮﮐﺮدﮔ دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ۱۷ .از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :اول اَﻟﯿﺎداع ،ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و ﺟﻨﺠﻮ
ﺳﺮﮐﺮدۀ دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ﺳﭙﺮ۱۸ .دوم ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺳﺮﮐﺮدۀ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ۱۹ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮداﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﯿﺎﯾﺎ در ﺑﺎرۀ اﺧﺎب

)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۲ـ (۲۸

۱۸

۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه
۲

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﺋ ﺑﺴﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺑﺮای دﯾﺪن اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺖ و

اﺧﺎب ﺑﺮای او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﮐﺸﺖ و ﺿﻤﻨﺎً او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮد۳ .اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮوی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨ ﻣ روﯾﻢ۴ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾ«.
۵ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤ ﮐﺮد و از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ
ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻓﺎﺗ
ﻣ ﺳﺎزد۶ «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺪام ﻧﺒ دﯾﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ؟« ۷ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎم او
ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از او ﻧﻔﺮت دارم ،زﯾﺮا او ﻫﯿﭽﺎﻫ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﻮﺑ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﺲ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺰﻧﺪ۸ «.آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﻓﻮراً ﺑﺮو و ﻣﯿﺎﯾﺎی ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور«.
۹ﺑﻌﺪ ﻫﺮدو ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد در ﯾ ﺟﺎی
وﺳﯿ ﻧﺰدﯾ دروازۀ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰زدِﻗﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫ و از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮی۱۱ «.اﻧﺒﯿﺎء دﯾﺮ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ را ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ واﻗﻌ ﻣﯿﺎﯾﺎ
۱۲

ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه ﺑﺮای آوردن ﻣﯿﺎﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﯿ درﺑﺎرۀ ﺷﺎه

دادﻧﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷ و ﺣﺮف ﺧﻮب ﺑﺰﻧ«.

۱۳

اﻣﺎ ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ او را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ۱۴ «.وﻗﺘ ﮐﻪ
ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آﻣﺪ ،ﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﯿﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮوم ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮو و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮ! آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۵ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮا ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺋ؟« ۱۶آﻧﺎه
ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه اﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ«.

۱۷

ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رو

ﺑﻄﺮف ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﭘﯿﺸﻮﺋ
ﺧﻮﺑ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ؟« ۱۸ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ او اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ۱۹و
آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟« ﻫﺮ ﯾ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔ داد.

۲۰

در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﯾ از

ارواح ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﻦ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻄﻮر؟« ۲۱او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣ روم و ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی او دروغ
ﺑﻮﯾﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و او را ﻓﺮﯾﺐ ده ،در ﮐﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮی«.

۲۲

ﭘﺲ ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ روح را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء دروغ ﺑﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎورد«.
۲۳آﻧﺎه زدِﻗﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺮوی ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺳﯿﻠ زد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :روح ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺪام راه
از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻓﺖ و ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف زد؟« ۲۴ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :روزﯾﻪ در ﭘﺴﺨﺎﻧﻪ

ﺑﺮوی و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ«.

۲۵

ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :او را دﺳﺘﯿﺮ

ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ آﻣﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ

۲۶

و ﺑﻮﺋﯿﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﺮد را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻧﺎن و آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻼﻣﺘ از ﺟﻨ ﺑﺮﮔﺮدم«.
۲۷

ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﺮﮔﺮدی ،در آﻧﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف

ﻧﺰده اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ رو ﺑﻄﺮف ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ﺷﺴﺖ و ﻣﺮگ اﺧﺎب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۹ :۲۲ـ (۳۵

۲۸ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻫﺴﭙﺎر راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺪﻧﺪ۲۹ .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﻣ روم و ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش«.
ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ داده ﺑﺮای ﺟﻨ رﻓﺖ۳۰ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ
اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :از ﻫﻤ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺠﻨﯿﺪ۳۱ «.وﻗﺘ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻋﺮاده ﺟﺎت ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ او رﺳﯿﺪ و او را ﻧﺠﺎت داد.

۳۲

ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن

ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻌﻘﯿﺐ او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۳۳ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺷﺨﺼ ﮐﻤﺎن
ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﯿﺮی را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮ ﺑﻪ درز زِرِه اﺧﺎب ﺧﻮرد و اﺧﺎب ﺑﻪ راﻧﻨﺪۀ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ زﺧﻤ ﺷﺪه ام .ﺑﺮﮔﺮد و ﻣﺮا از ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ۳۴ «.و در آن روز ﺟﻨ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺎﻟﯿﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻋﺼﺮ در ﻋﺮادۀ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.

ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط

۱۹

۱ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ۲ .ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻨﺎﻧ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮای

ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪ ﮐﻤ ﮐﻨ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا را

۳

دوﺳﺖ ﺑﺪاری؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻮﺑ ﻫﺎی زﯾﺎدی
داری ،زﯾﺮا ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی و ﺑﺎ دل و ﺟﺎن در ﻃﻠﺐ ﺧﺪا ﻫﺴﺘ«.
۴ﮔﺮﭼﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد و از ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدم ﻣ رﻓﺖ و آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
۶

۵

ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .داوران را در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد:
»ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن.
۷

در ﻫﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ای ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ از ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ و رﺷﻮه ﺧﻮاری ﺑﯿﺰار
اﺳﺖ«.
۸ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻌﻀ از ﻻوﯾﺎن و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋ ﮔﻤﺎﺷﺖ
ﺗﺎ از روی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و دﻋﻮاﻫﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ۹ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺗﺮس ﺧﺪا را در
دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۰ .ﺑﺮای ﻫﺮ دﻋﻮاﺋ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاه دﻋﻮای ﻗﺘﻞ
ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
روی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎﺋ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،در
ﻏﯿﺮ آن ،ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺎن ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ از
ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

۱۱

اَﻣﺮﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻣﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زَﺑﺪﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘ و ﻻوﯾﺎن در وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎن
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﺎﻧ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ«.

دﻋﺎی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط

۲۰

۱ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪه ای از ﻣﻌﻮﻧ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آﻣﺪﻧﺪ۲ .ﺑﻪ

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮرﯾﻪ ،از آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﺷﻮر آﻣﺪه اﻧﺪ و در ﺣﺰزون ـ ﺗﺎﻣﺎر

ﯾﻌﻨ» ﻋﯿﻦ ﺟﺪی« ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۳ .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ
۴

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
۵

ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺑﯿﻦ
۶

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ روی ﺣﻮﯾﻠ ﻧﻮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ
ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ و ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ! ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺪارد۷ .ﺗﻮ ای ﺧﺪای
ﻣﺎ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮﻣﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪی و آن را ﺑﻪ اوﻻدۀ دوﺳﺘﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی۸ .آن ﻫﺎ در آن ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۹ .و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻼﺋ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨ ،ﻣﺮض و ﯾﺎ ﻗﺤﻄ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ اﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دﻋﺎ و زاری ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ
دﻋﺎی ﻣﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮی و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫ«.

۱۰

ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب و ﮐﻮه

ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ .وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادی ﮐﻪ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ و آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ۱۱ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز آن ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿ ﻣﺎ را ﺑﺎ
راﻧﺪن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻠ و داراﺋ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪی از ﻣﺎ
ﺑﯿﺮﻧﺪ۱۲ .آه ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ! آﯾﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﮐﻨ؟ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻟﺸﺮ ﻋﻈﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺠﻨ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻄﺮف ﺗﻮ اﺳﺖ«.

ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ وﻋﺪۀ ﻧﺠﺎت را ﻣ دﻫﺪ
۱۳در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۱۴ ،و
روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾ از ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،آﻣﺪ) .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ

زﮐﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘَﻨﯿﺎی ﻻوی از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺳﺎف ﺑﻮد(.

۱۵

ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺮس
را ﺑﺪل ﺗﺎن راه ﻧﺪﻫﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺸﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻨ ،ﺟﻨ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﻪ ﺟﻨ ﺧﺪا اﺳﺖ.

۱۶

ﻓﺮدا ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﯿﺺ در اﻧﺘﻬﺎی وادی در

ﺷﺮق ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺮوﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

۱۷

ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨ ﮐﻨﯿﺪ .در اردوﮔﺎه ﺧﻮد آرام ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ،

آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻇﻔﺮ را ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﮐﻨﺪ .ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
۱۸آﻧﺎه ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ۱۹ .آﻧﺎه ﻻوﯾﺎﻧ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗُﻬﺎﺗ و ﻗﻮرﺣ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ
۲۰ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ﻫﻤ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗَﻘﻮع رﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ راه ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط اﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎء او ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ۲۱ «.ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻣﺸﻮره ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻟﺸﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ او ﺟﺎوداﻧ اﺳﺖ«.
۲۲وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ
را ﮐﻪ ﺑﻐﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد.
۲۳ﻟﺸﺮ ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺠﺎن
ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ۲۴ .وﻗﺘ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮج ﭘﻬﺮه داران در
ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘ ﯾﻨﻔﺮ

ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
۲۵ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﻋﺴﺎﮐﺮ او ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻣﻮال ،اﻟﺒﺴﻪ و اﺷﯿﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
را ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻏﻨﯿﻤﺖ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤ ﮐﺮدن آن ﺳﻪ روز را
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ۲۶ .در روز ﭼﻬﺎرم در وادی ﺑﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮﮔﺰاری را ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را وادی ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۲۷ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺳﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد۲۸ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎز ﭼﻨ و رﺑﺎب و ﻧَ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۹ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻤﺎﻟ اﻃﺮاف ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ
را ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ۳۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آراﻣ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ
او آراﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۴۱ :۲۲ـ (۵۰

۳۱اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﺮح ﺣﺎل دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط .او در ﺳﻦ ﺳ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﻋﺰوﺑﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤ ﺑﻮد۳۲ .او در راه ﭘﺪر
ﺧﻮد ،آﺳﺎ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و از آن راه اﻧﺤﺮاف ﻧﺮد .اﻋﻤﺎل او ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .اﻣﺎ
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﺮد و دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۳۴ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را ،از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ،ﯾِﯿﻬﻮی ﭘﺴﺮ ﺣﻨﺎﻧ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.
۳۵ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺪ ﺑﻮد ﻣﻌﺎﻫﺪۀ دوﺳﺘ
اﻣﻀﺎء ﮐﺮد۳۶ .ﺑﺎ او در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺷﺮﯾ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘ ﻫﺎﺋ ﻫﻢ

در ﻋﺼﯿﻮن ـ ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

۳۷

آﻧﺎه اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ دودواﻫﻮی ﻣﺮﯾﺸﺎﯾ در ﺑﺎرۀ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای
از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۷ :۸ـ (۲۴

۲۱

۱

وﻗﺘ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﻣﻘﺒﺮۀ آﺑﺎﺋ اش ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮرام

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ۲ .ﺑﺮادراﻧﺶ )ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط( ﻋﺰرﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ و

ﺷﻔَﻄﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﭘﺪر ﺷﺎن ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ،اﻣﻼک و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ در ﯾﻬﻮدا
ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮرام ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﭘﺴﺮ اوﻟﺶ ﺑﻮد۴ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪه ای از
رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ۵ .ﯾﻬﻮرام ﺳ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۶ .او راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﺎرﻫﺎی اﺧﺎب
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او ازدواج ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ او ﻧﺎراﺿ ﺑﻮد۷ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﺴﺘﻪ و وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮاغ او و اوﻻده اش ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
۸

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ،ادوم ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻐﺎوت ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

۹ﯾﻬﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ و ﻋﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺰم ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ادوﻣﯿﺎن او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎه و
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ از ﺗﺎرﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۱۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ادوم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻐﺎوت ﺧﻮد را اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻟﺒﻨَﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻮﻣﺖ ﯾﻬﻮرام ﺷﻮرش ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﯾﻠﯿﺎ ﯾﻬﻮرام را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ
۱۱ﯾﻬﻮرام ﺑﺮﻋﻼوۀ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﻫﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا آﺑﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ۱۲ .آﻧﺎه
اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪت ،داود ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ
ﻧﻪ در راه ﺧﻮب ﭘﺪرت ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رﻓﺘ و ﻧﻪ از روش ﻧﯿ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدی،
۱۳

ﺑﻠﻪ راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدی ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و

ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘ و ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺸﺎﻧﺪی ،ﺑﺮادراﻧﺖ را ﻫﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪرت و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘ۱۴ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻼی ﺑﺪی را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ،اﻃﻔﺎل،
زﻧﻬﺎ و داراﺋ ات ﻣ آورد۱۵ .ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻣﺮض روده دردی ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮی ﮐﻪ درد آن روزﺑﺮوز
ﺑﺪﺗﺮ ﻣﮔﺮدد و روده ﻫﺎﯾﺖ ﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﻣ رﯾﺰﻧﺪ«.
۱۶-۱۷

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺣﺒﺸ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ

آوردﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن او را ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻐﯿﺮ از ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﺶ ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﻫﯿ ﮐﺴ
را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗ ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۱۸ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﻗﺎﯾ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﯿﺪرﻣﺎﻧ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد۱۹ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در اﺧﯿﺮ ﺳﺎل
دوم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺿ ﮐﻪ داﻣﻨﯿﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد روده ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻧ و ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪی
ﺟﺎن داد .ﻣﻠﺖ او ،وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرش آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟ او را ﺑﺪون
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻤ ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ۲۰ .او در ﺳﻦ ﺳ و دو ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ
ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻣﺮگ او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ،
وﻟ ﻧﻪ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن.

اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۵ :۸ـ ۲۹؛  ۲۱ :۹ـ (۲۸

۲۲

۱

ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن

ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼ
ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪ۲ .او ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﯾﺴﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد و ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ۳ .اﺧﺰﯾﺎ ﻫﻢ راه و روش
ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎدرش او را در ارﺗﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﺮد۴ .او
ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش
۵

ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ او را ﺑﻪ راه ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺘ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب
ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد رﻓﺖ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ
ﯾﻮرام را زﺧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ۶و او ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﺟﺮاﺣﺎﺗ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﻓﺖ .اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت او ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ.

ﻗﺘﻞ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﯿﻬﻮ
۷از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط اﺧﺰﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ او ﭘﯿﺶ ﯾﻮرام ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺸ رﻓﺖ) .ﻧﻤﺸ ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۸ (.ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮادرزاده ﻫﺎی اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد و
ﯾﯿﻬﻮ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ۹ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺰﯾﺎ رﻓﺖ و او را در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﯾﯿﻬﻮ آورد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘ او را دﻓﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ از دل و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ
اﺧﺰﯾﺎ ﮐﺴ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺘﻞ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۱ـ (۳
۱۰

وﻗﺘ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ،ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ از ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷَﺒ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه دزدﯾﺪ و ﺑﺎ داﯾﻪ اش در ﯾ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮاب ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﯾﻬﻮﺷَﺒ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه و زن ﯾﻬﻮداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﻃﻔﻞ را از ﻋﺘَﻠﯿﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺗﺶ داد۱۲ .ﯾﻮآش ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ
و ﻋﺘَﻠﯿﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ را در دﺳﺖ داﺷﺖ.

ﻗﯿﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎداع
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۴ :۱۱ـ (۱۶

۲۳

۱در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺎ

ﻋﺪه ای از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ

ﻋﻮﺑﯿﺪ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪاﯾﺎ و اﻟﯿﺸﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪ۲ .ﺑﻌﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﺳﻔﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ۳و
در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
۴

ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ :ﯾ ﺳﻮم
ﺷﻤﺎ ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣ آﺋﯿﺪ از دروازه ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﯾ ﺳﻮم ﺗﺎن در ﻗﺼﺮ
ﺷﺎﻫ و ﯾ ﺳﻮم دﯾﺮ ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دروازۀ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻫﻢ در
ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ،ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﮥ آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه
آن ﻫﺎ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس اﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﻣﺼﺮوف ﺑﺎﺷﻨﺪ۷ .ﻻوﯾﺎن ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد ﺷﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ

ﺑﺪون اﺟﺎزه داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻼک ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﯿ ﺻﻮرت ﺷﺎه را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬارﻧﺪ«.
۸ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ـ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در آن روز
ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ـ زﯾﺮا ﯾﻬﻮﯾﺎداع آن ﻫﺎ را اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ۹ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻧﯿﺰه
و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ داد۱۰ .ﻋﺪه ای را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻫﻤ ﻣﺴﻠ در ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺑﺪور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻮد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۱۱

ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺰاده

را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﯾ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮاﻧﺶ او را ﻣﺴ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد
ﭘﺎدﺷﺎه!«

ﻗﺘﻞ ﻋﺘَﻠﯿﺎ
۱۲وﻗﺘ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﺻﺪای ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻣﺮدم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه را ﻣﺪح ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم
رﻓﺖ۱۳ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺘﻮن ﺧﻮد ،ﭘﯿﺶ دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻧﺎ در ﭘﻬﻠﻮی او ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
ﺧﻮﺷ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﺎ ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ ،ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺧﯿﺎﻧﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ!« ۱۴آﻧﺎه
ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮔﻔﺖ» :او را از ﻣﯿﺎن دو ﺻﻒ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.ﮐﺎﻫﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :در ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻧﺸﯿﺪ۱۵ «.ﭘﺲ راه را ﺑﺮای او ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺪﻫﻦ دروازۀ ﻃﻮﯾﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎ ،در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ
رﺳﯿﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ.

اﺻﻼﺣﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۷ :۱۱ـ (۲۰
۱۶

ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار آن ﭘﯿﻤﺎن ،آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ و آن را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﺑﺖ او را ﺷﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۱۸ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻋﺪه ای را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﯿﻼت داود و اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮود ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۱۹ .دروازه ﺑﺎﻧﺎن را
ﺑﺪروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت ﺑﺪاﺧﻞ آن ﻧﺮوﻧﺪ۲۰ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ،
اﺷﺮاف ،واﻟﯿﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه را از راه دروازۀ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺷﺎﻫ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ۲۱ .ﻫﻤ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺷ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻬﺮ آرام ﺷﺪ.

ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۲ـ (۱۶

۲۴

۱ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم

ﻣﺎدرش زِﺑﯿﻪ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺑﻮد۲ .ﯾﻮآش در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﻋﻤﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد۳ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺮای او دو زن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ دارای
ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺷﺪ.
۴ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﯾﻮآش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻋﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ «.اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﻧﺪ۶ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮداع ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻻوﯾﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪ ای را ﮐﻪ
ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺿ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و

۷

ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟« )ﭘﺴﺮان ﻋﺘَﻠﯿﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و
ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس آﻧﺮا وﻗﻒ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ(.

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
۸

۹

ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺬارﻧﺪ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﺿ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ۱۰ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷ آﻧﻘﺪر ﭘﻮل آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﻨﺪوق ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﺷﺪ۱۱ .ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮ ﻣ ﺷﺪ ،ﻻوﯾﺎن آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺸ ﺷﺎه ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﻨﺪوق را ﺧﺎﻟ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺑﺠﺎﯾﺶ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ روزه ﺻﻮرت ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺟﻤ ﺷﺪ.
۱۲ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﻮل را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﻧﺪ ﺗﺎ از
آن ﭘﻮل اﺟﻮرۀ ﻣﻌﻤﺎر و ﻧﺠﺎر و دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺮی و آﻫﻨﺮی را ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ اش ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻤﺘﺮ ﺷﺪ۱۴ .وﻗﺘﯿﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﮥ ﭘﻮل را ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺮدﻧﺪ و از آن ﭘﻮل ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﺷﻖ ،ﮐﺎﺳﻪ و آﻻﺗ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع زﻧﺪه ﺑﻮد،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ.

وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮش
۱۵ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد ﯾﺼﺪ و ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد۱۶ .ﭼﻮن او در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان او را در ﺷﻬﺮ داود در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۷

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺗﺤﺮﯾ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن

آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ.

۱۸

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ﭘﺮﺳﺘﺶ اَﺷﯿﺮه و ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ.

۱۹

اﻣﺎ

ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﯿﺎء را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﮔﻮش
ﻧﺪادﻧﺪ.
۲۰آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از اواﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ و روز ﺑﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد
ﻣ آورﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ام۲۱ «.ﻟﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺎه او را در ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﻨﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻮآش ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﭘﺪر زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد،
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و در ﻋﻮض ﭘﺴﺮ او را ﮐﺸﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ زﮐﺮﯾﺎ ﺟﺎن ﻣ داد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش
۲۳در اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﭙﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻓﺘ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان آن ﻫﺎ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ۲۴ .ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾﻮآش ﺑﺴﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
۲۵ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ زﺧﻤ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﺿﺪ
او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ او را در ﺑﺴﺘﺮش ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﻪ او را
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺟﻨﺎزه اش را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫ دﻓﻦ ﻧﺮدﻧﺪ۲۶ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ
ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﮥ ﻋﻤﻮﻧ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺑ ﺑﻮدﻧﺪ۲۷ .داﺳﺘﺎن
ﭘﺴﺮان او ،ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ او ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ دوﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ،ﻫﻤﻪ در

ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺛﺒﺖ اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﻮآش ﭘﺴﺮش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲ :۱۴ـ (۷

۲۵

۱

اَﻣﺼﯿﺎ در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان و از اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۲ .ﮔﺮﭼﻪ اﺟﺮای اﻋﻤﺎل او از دل و
۳

ﺟﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﺳﺘﺤﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۴ .اﻣﺎ اﻃﻔﺎل ﺷﺎن را
ﻧﺸﺖ ،زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺪران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻄﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ«.
۵ﺑﻌﺪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺤﯿﺚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮔﻤﺎﺷﺖ .او ﯾ ﺳﭙﺎه از ﻣﺮدان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤ اﺷﺨﺎص
اﻧﺘﺨﺎﺑ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﯿﻞ داد .ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۶ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ ،آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎع را در ﺑﺪل ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه از
۷

اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﯿﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ اَﻣﺼﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺴﺎﮐﺮ
۸

اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮی ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨ ﺑﺮوی و
ﻫﺮﻗﺪر ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺠﻨ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا در ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻮﺑﺖ ﺳﺎزد۹ «.اَﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را در ﺑﺪل ﺳﻪ ﻫﺰار و
ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه اﺟﯿﺮ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ۱۰ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اَﻣﺼﯿﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﻓﺮاﯾﻤ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

۱۱

ﭘﺲ اَﻣﺼﯿﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ وادی ﻧﻤ ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﺮد و ده ﻫﺰار از

ﻣﺮدان ﺳﻌﯿﺮ را ﮐﺸﺖ.

۱۲

ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮ

ﻗﻠﻪ ای ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﻬﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

۱۳

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

آن ﻋﺪه از ﻋﺴﺎﮐﺮی ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،از ﺳﺎﻣﺮه ﺗﺎ ﺑﯿﺖ
ﺣﻮرون ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۴وﻗﺘ اَﻣﺼﯿﺎ از ﮐﺸﺘﺎر ادوﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.

۱۵

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اَﻣﺼﯿﺎ

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎء را ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد .از اَﻣﺼﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا آن ﺧﺪاﯾﺎن را ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﯿﺪی؟« ۱۶آن ﻧﺒ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎم ﻧﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮ ﺗﻮ را ﻣﺸﺎور ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ورﻧﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی «.ﭘﺲ آن ﻧﺒ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮا
از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ای و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪی«.

ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۸ :۱۴ـ (۲۰

۱۷ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاﺣﺎز و ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﯿﻬﻮ،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼن ﺟﻨ داد۱۸ .ﯾﻮآش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد» :ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن
ﭘﯿﺶ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﻃﻠﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺧﺘﺮ او را ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺎم
ﯾ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ از ﻟﺒﻨﺎن از راه ﻣﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد۱۹ .ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ادوم
را ﺷﺴﺖ دادی ﻣﻐﺮور ﺷﺪی و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨ .اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات
ﺑﺮﮔﺮد .ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻼﺋ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﯿﺎوری؟«
۲۰اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺮد ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ
ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﺪاﯾﺎن ادوم را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد۲۱ .ﭘﺲ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻨ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و در ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ او ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﺴﺖ داد و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۲

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻬﻮدا را

۲۳

ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اَﻣﺼﯿﺎ را

در ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد و ﺣﺪود دوﺻﺪ ﻣﺘﺮ دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ را ،از دروازۀ
اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازۀ زاوﯾﻪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد.

۲۴

ﺗﻤﺎم ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ،داراﺋ ﺧﺰاﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ و ﯾ ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮد.

ﻗﺘﻞ اَﻣﺼﯿﺎ
۲۵اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد۲۶ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۲۷ .از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ دﺳﺖ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺮدم
ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ.

۲۸

ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎزۀ او را ذرﯾﻌﮥ اﺳﭗ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ

ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۱ :۱۴ـ ۲۲؛  ۱ :۱۵ـ (۷

۲۶

۱ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﻮض ﭘﺪرش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﺨﺎب
۲

ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﻬﺮ اﯾﻠﻮت را آﺑﺎد ﮐﺮد و آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺿﻤﯿﻤﮥ ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ.

۳ﻋﺰﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم
ﻣﺎدرش ﯾُﻠﯿﺎ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار او راﺿ ﺑﻮد .او راه و
روش ﭘﺪر ﺧﻮد ،اَﻣﺼﯿﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ۵و ﺗﺎ ﮐﻪ زﮐﺮﯾﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد از دل و ﺟﺎن ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا زﮐﺮﯾﺎ او را در راه ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۶ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺖ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺖ ،ﯾﺒﻨﻪ و اَﺷﺪُود را وﯾﺮان ﮐﺮد ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اَﺷﺪُود و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد۷ .ﺧﺪا او را در ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و
ﻋﺮﺑﻬﺎی ﮐﻪ در ﺟﻮر ﺑﻌﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﻣﻌﻮﻧ ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد۸ .ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﺑﻪ
او ﺟﺰﯾﻪ ﻣ دادﻧﺪ و ﺷﻬﺮت او ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪات ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺷﺪ.
۹ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﺮ دروازۀ زاوﯾﻪ و دروازۀ وادی در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ۱۰ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎﺋ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ و ﭼﺎه ﻫﺎﺋ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ
ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ زﯾﺎدی در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎ داﺷﺖ .ﻋﺰﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از دﻫﻘﺎﻧ و
زراﻋﺖ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن زﯾﺎدی در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻬﺎی زراﻋﺘ داﺷﺖ.
۱۱او دارای ﯾ اردوی ﻣﺴﻠ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ و ﻣﺘﺸﻞ از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد و
ﺷﻤﺎرۀ آن ﻫﺎ را ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ﻣﻨﺸ و ﻣﻌﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎون او ﺗﻌﯿﯿﻦ و اداره ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣ ﺳﭙﺎه او
ﺣﻨَﻨﯿﺎ ﺑﻮد۱۲ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ را ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دادﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع
و ﺟﻨﺠﻮ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن دوﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ۱۳و ﯾ ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺼﺪ
ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ از ﺷﺎه دﻓﺎع و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﻨ ﻣﮐﺮد ،ﺗﺤﺖ ادارۀ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ۱۴ .ﻋﺰﯾﺎ ﻫﻤﮥ
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼه آﻫﻨ ،زره ،ﮐﻤﺎن و ﻓﻼﺧﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ۱۵ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ را
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻬﺮت ﻋﺰﯾﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،زﯾﺮا از
ﮐﻤ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.

ﮔﻨﺎه ،ﺟﺰا و ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺎ
۱۶اﻣﺎ ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮت ،او را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺮور او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺒﺎب ﻧﺎﺑﻮدی او را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺖ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آن

ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮد.

۱۷

ﻋﺰرﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺠﺎع ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ

۱۸

و ﻣﺎﻧ ﮐﺎر

او ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮ .ﺗﻮ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ را
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪی و از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮی ﻧﻤﮔﯿﺮی«.

۱۹

ﻋﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻠ را ﺑﺮای دودﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ در

دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﻫﺎ ،در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﮥ ﺑﺮص در ﭘﯿﺸﺎﻧ او ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۲۰ .وﻗﺘ ﻋﺰرﯾﺎ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻟﻪ را در ﭘﯿﺸﺎﻧ او دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﻮراً او را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد او ﻫﻢ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ آن ﻣﺮض ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
۲۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻋﺰﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺮض دﭼﺎر ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ای ،ﺟﺪا از
ﻣﺮدم و دور از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫ ﺑﻮد و اﻣﻮر
ﻣﻤﻠﺖ را اداره ﻣﮐﺮد.
۲۲ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰﯾﺎ را ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺛﺒﺖ ﮐﺘﺎب ﮐﺮده
اﺳﺖ۲۳ .وﻗﺘ ﻋﺰﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ او را ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام داﺷﺖ ،در
ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۳۲ :۱۵ـ (۳۸

۲۷

۱ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد۲ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺧﻮد
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﺲ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .ﻟﯿﻦ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دادﻧﺪ.

۳

ﯾﻮﺗﺎم دروازۀ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ دﯾﻮار ﻋﻮﻓﻞ ﯾ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ را آﺑﺎد
۵

۴

ﮐﺮد .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﺮج در ﺟﻨﻠﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﻤﻮﻧ ﺟﻨﯿﺪ و او را ﺷﺴﺖ داد .ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه ،ﯾﻬﺰار ﺗُﻦ
ﮔﻨﺪم و ﯾﻬﺰار ﺗُﻦ ﺟﻮ ﺑﻪ او ﻣ دادﻧﺪ .آن ﻫﺎ در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﻪ را دادﻧﺪ،
۶

ﭼﻮن رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﯾﻮﺗﺎم در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت

زﯾﺎدی ﺷﺪ.
۷

ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ،ﺟﻨﻬﺎ و ﺷﯿﻮه و رﻓﺘﺎر او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۸ .ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۹ .وﻗﺘ ﻣﺮد او را در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،اﺣﺎز ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۶ـ (۵

۲۸

۱آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل او راﺿ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮاه ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﻧﺮﻓﺖ۲ ،ﺑﻠﻪ راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
۳

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد .او ﺣﺘ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را ﺳﺎﺧﺖ و در ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه وادی ﺑﻨ ﻫﻨﻮم ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮐﺮدار زﺷﺖ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان
۴

ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ و دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ
درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﺶ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﻋﺴﺎﮐﺮ او را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد
ﺑ ﺣﺴﺎﺑ از ﺳﭙﺎه او ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ۶ .ﻓَﻘَ) ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾ روز در ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران

۷

ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ زِﮐﺮی ﮐﻪ ﯾ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺰاده ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻋﺰرﯾﻘﺎم،
۸

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘ و اَﻟﻘﺎﻧَﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دوم در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺒ
۹اﻣﺎ ﻋﻮدﯾﺪ ،ﯾ از اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺴﺎﮐﺮی ﮐﻪ از ﺟﻨ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ،آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از روی ﺧﺸﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ و ﺧﺒﺮ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
رﺳﯿﺪ۱۰ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زن و ﻣﺮد ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﯿ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮده اﯾﺪ؟

۱۱

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﺎن را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،واﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
۱۲ﯾ ﻋﺪه از رﻫﺒﺮان اﻓﺮاﯾﻤ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﺑﺮﮐﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻠﯿﻤﻮت ،ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻮم و ﻋﻤﺎﺳﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺪﻻی۱۳ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
ﺟﻨ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎن ﻣﺎ
را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ زﯾﺎد ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۵آﻧﺎه رﻫﺒﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ اﺳﯿﺮانِ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎس دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﭘﻮش ،ﺧﻮردﻧ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ و
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد،
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ و ﻣﺮگ آﺣﺎز
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۷ :۱۶ـ (۹
۱۶

در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﮐﻤ ﺑﺴﻮی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر دراز ﮐﺮد،

۱۷

زﯾﺮا ادوﻣﯿﺎن ﺑﺎر

دﯾﺮ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۱۸ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ،اَﯾﻠﻮن،
ﺟِﺪﯾﺮوت ،ﺳﻮﮐﻮه ،ﺗﻤﻨَﻪ و ﺟِﻤﺰو را ﺑﺎ دﻫﺎت ﺷﺎن ﺗﺼﺮف ﮐﺮده در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا او
ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺷﺪ۲۰ .اﻣﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺗﻠﻐَﺖ ﭘِﻠﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﻮض اﯾﻨﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد

۲۱

و

ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ آﺣﺎز از ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ داد ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮد.

ﮔﻨﺎﻫﺎن آﺣﺎز
۲۲آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در آن دوران درﻣﺎﻧﺪﮔ و ﺑﯿﭽﺎرﮔ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ.
۲۳زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ ﮐﻪ او را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن آن ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ
آن ﻫﺎ ﺑﺮﻋﺲ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺑﺎدی او و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ۲۴ .آﺣﺎز ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮد ،دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آﺑﺎد ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد
را ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺖ.
۲۶ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار او از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن

ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۲۷

وﻗﺘ آﺣﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺟﻨﺎزۀ او را در

ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﻧﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺠﺎی او
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۸ـ (۳

۲۹

۱

ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد و اَﺑِﯿﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ۲ .او ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد داود ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ
ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
۳ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﻣﺎه اول ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺎز و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد۴ .او ﮐﺎﻫﻨﺎن و
۵

ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﯾ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﯿﺪان ﺷﻤﺎﻟ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ای ﻻوﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺗﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را از آن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ۶ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ او را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۷

ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮاغ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﺎک ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻧﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ اﻫﺪاء ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
۸

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ .و ﻗﺮارﯾﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ

دﺷﻤﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ۹ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺎ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻨﺪ۱۰ .ﺣﺎﻻ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺳﻮزﻧﺪۀ او از ﺳﺮ ﻣﺎ رﻓ ﺷﻮد.
۱۱ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎﻧﺮا از روی اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر او ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۱۲‐۱۴آﻧﺎه از ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺪه آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ:
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ :ﻣﺤﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺎﺳﺎی و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری :ﻗﯿﺲ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪی و ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻠَﻞ ﺋﯿﻞ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ :ﯾﻮآخ ﭘﺴﺮ زِﻣﻪ و ﻋﯿﺪَن ﭘﺴﺮ ﯾﻮآخ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن :ﺷﻤﺮی و ﯾﻌ ﺋﯿﻞ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺳﺎف :زَﮐَﺮﯾﺎ و ﻣﺘَﻨﯿﺎ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﯿﻤﺎن :ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺪوﺗﻮن :ﺷﻤﻌﯿﻪ و ﻋﺰی ﺋﯿﻞ.
۱۵اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺟﻤ ﻧﻤﻮده ﻃﻬﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار اﻣﺮ ﺷﺎه و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺘﻪ آﻧﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۶ .ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻃﺎق اﻧﺪرون ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﻪ را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
وادی ﻗﺪرون ﺑﺮدﻧﺪ۱۷ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ را در روز اول ﻣﺎه اول ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺸﺖ روز دﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﺎر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و در روز
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۸ﺑﻌﺪ ﻻوﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮐﺎر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و وﺳﺎﯾﻞ آن ،ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس و ﻇﺮوف آن ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ۱۹ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻇﺮوﻓ را
ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،وﻗﺘﯿﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه و از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺮون

ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردﯾﻢ و آﻣﺎده و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار دادﯾﻢ«.
۲۰آﻧﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰودی ﻫﻤﮥ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺟﻤ ﮐﺮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻓﺘﻨﺪ۲۱ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ،ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و ﻫﻔﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای
ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ و ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۲۲ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﮔﺎوﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻗﻮﭼﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ

۲۳

و در آﺧﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ

ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ آوردﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۲۴ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻫﺎ را
ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
۲۵

ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻗﺮار اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ﺑﻪ داود داده ﺑﻮد ﻻوﯾﺎن را ﺑﺎ

داﯾﺮه و ﭼﻨ و رﺑﺎب در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ۲۶ .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ﮐﻪ
داود ﻣ ﻧﻮاﺧﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺎ آﻣﺎده اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۲۷ .ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ و آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘ داود آﻧﺮا ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۸

ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن

ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎز ﺧﻮد را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۹

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ زاﻧﻮ زده

۳۰

در آﺧﺮ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ

را ﮐﻪ داود و آﺳﺎف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور زﯾﺎد ﻧﻮای ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﺮودﻧﺪ و ﻣﺮدم زاﻧﻮ زده ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۱ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺮاﻧ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﻣﺮدم ﻫﻤ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺮاﻧ را آوردﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎن دﯾﺮ ﻗﺮار دﻟﺨﻮاه
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻫﻢ آوردﻧﺪ ۳۲ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﺻﺪ ﻗﻮچ و دوﻫﺰار ﺑﺮه ﺑﻮد.

۳۳

ﺑﺮﻋﻼوه ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺎو و ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

۳۴

اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮادران ﺷﺎن ،ﯾﻌﻨ ﻻوﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ﻻوﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در اﺟﺮای اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺻﺎدق ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(.

۳۵

ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی

ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭼﺮﺑ و دﻧﺒﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﺷﺪ۳۶ .ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن
زودی در اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻤ ﮐﺮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻋﻼن ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
۱‐۳ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﻌﻨ در ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻣﺮدم زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را
در ﻣﺎه دوم ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋ ﺑﺴﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ۴ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺎه و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ـ از ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺗﺎ دان ـ اﻋﻼن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ
ﻓﺼ را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ آن
ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺮدم ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد۶ .ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺷﺎه ﺑﺴﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ:
»ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا او ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ
ﮐﻪ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻓﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ۷ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﺗﺎن
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را از

۸

ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺘ ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺗﻮاﺿ و ﻓﺮوﺗﻨ ﺧﻢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ
۹

ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ او از ﺳﺮ ﺗﺎن رﻓ ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ او ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ رو
ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮداﻧﺪ«.
۱۰

ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴ و ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن ،از ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮی رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮۀ ﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪۀ ﮐﻤ از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ،ﻣﻨَﺴ و زﺑﻮﻟﻮن
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ۱۲ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﯾﺪل ﺷﺪﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
۱۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻣﺎه دوم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﺠﺎ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ را ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ۱۴ .آﻧﺎه دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را
ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دودﮐﺮدﻧ را از ﺟﺎی ﺷﺎن
ﮐﻨﺪﻧﺪ و در وادی ﻗﺪرون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۱۵ .در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ﺑﺮۀ ﻓﺼ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .آن وﻗﺖ
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻗﺮار اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ۱۶ .و ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد ﻣﺼﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ دادﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﻣ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ۱۹‐۱۷ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻻوﯾﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻨَﺴ ،زﺑﻮﻟﻮن و
اﯾﺴﺴﺎر ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﻃﻬﺎرت ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻃﻌﺎم ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ راه

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺮار اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ«.

۲۰

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺮدم ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.

۲۱

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ

در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.

۲۲

و ﺣﺰﻗﯿﺎ

ﻻوﯾﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز از ﻏﺬای ﻋﯿﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮاﻧ را ﺑﻪ
ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۳ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز دﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﯾ ﻫﻔﺘﮥ دﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۴ .ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﯾ ﻫﺰار ﮔﺎو
و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ داد .و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾ ﻫﺰار ﮔﺎو و ده ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دادﻧﺪ و در آن روزﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا،
ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا وﻗﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷ داﺷﺘﻨﺪ ۲۶و در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﯾ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .و از زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﭘﺴﺮ داود ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﻫ در اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد۲۷ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن دﻋﺎی آن ﻫﺎ را
ﺷﻨﯿﺪ.

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

۳۱

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻻوﯾﺎن
۲ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﺻ را اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ :از
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﻼﻣﺘ ،اﺷﺘﺮاک در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت ،ﭘﺎﺳﺒﺎﻧ از دروازه ﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ادای ﺷﺮاﻧ و ذﮐﺮ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ۳ .ﭘﺎدﺷﺎه ﯾ ﺣﺼﻪ از داراﺋ ﺷﺨﺼ
ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﺒ و ﺷﺎم ،در ﻣﺎه ﻧﻮ و ﻋﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
۴

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﯿﺎج ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
۵

را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه
ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮﻋﻼوۀ ده ﻓﯿﺼﺪ داراﺋ ﺧﻮد ،ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮ ﮔﻨﺪم ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،ﻋﺴﻞ
و دﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاوان آوردﻧﺪ۶ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻬﻮدا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ده ﻓﯿﺼﺪ رﻣﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را ﮐﻪ وﻗﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﻧﺪ۷ .در ﻣﺎه ﺳﻮم آن ﺳﺎل ﺑﻪ آوردن ﻫﺪاﯾﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ و اﻧﺪازۀ آن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﯿﻞ داد۸ .وﻗﺘ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ و آن
ﺗﻮده ﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ۹ .ﺣﺰﻗﯿﺎ از
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺑﺎرۀ آن ﺗﻮده ﻫﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد.

۱۰

ﻋﺰرﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺻﺎدوق

ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داد» :از روزﯾﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ آوردن ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓ از آن ﺧﻮردﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.

ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
۱۱ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﻣﺮ او اﺟﺮاء ﺷﺪ۱۲ .ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷ ﻫﺪﯾﻪ و ﻋﺸﺮﯾﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه ،ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ وﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎی ﻻوی
آﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮادرش ،ﺷﻤﻌ ﺷﺨﺺ دوم۱۳ ،و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻧَﺤﺖ،
ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،ﯾﻮزاﺑﺎد ،اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ ،ﯾِﺴﻤﺨﯿﺎ ،ﻣﺤﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎ و ﺑﺮادرش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از

ﻃﺮف ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۴

ﻗﻮرح ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻨَﮥ ﻻوی

دروازه ﺑﺎن دروازۀ ﺷﺮﻗ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﻮزﯾ اوﻗﺎف و ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﺑﺨﻮﺷ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آوردﻧﺪ.

۱۵

ﻋﯿﺪَن ،ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﺸﻮع ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،اَﻣﺮﯾﺎ و ﺷَﻨﯿﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ

او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾ ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۱۶

ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﺎن در

ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﻣﺮه ﻣﺼﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ای
ﺗﻮزﯾ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﻧﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن و از ﻻوﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﮥ
ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد۱۸ .ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻫﻢ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ آذوﻗﻪ و دﯾﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﯿﺎج ﻫﺮ ﻣﺮد ﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻻوﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
۲۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮐﺎر ﺗﻮزﯾ ﻣﻮاد ﻻزﻣﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد۲۱ .و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻌﺖ
از اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از روی اﯾﻤﺎن و دل و ﺟﺎن ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺑﺨﺮج داد و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.

آﺷﻮرﯾﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۳ :۱۸و اﺷﻌﯿﺎ (۱ :۳۶

۳۲

۱

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ و ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ،

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ آورد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد۲ .ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﺪ۳ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻠ و ﻧﻈﺎﻣ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ۴ .و ﻣﺮدم
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻤ و ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻮﯾﻬﺎی
ﺷﻬﺮ ﺟﺎری ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آب ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ«.
۵ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮای دﻓﺎﻋ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﺋ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻨ رﯾﺰی

را ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮﺟﻬﺎﺋ ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺑﻨﺎی ﯾ دﯾﻮار دﯾﺮ ﺑﺪور
آن ﻫﺎ ﺷﻬﺮ را زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺳﺎﺧﺖ .دﯾﻮاره ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ داود اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﺳﻠﺤﻪ و
۶

ﺳﭙﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ را ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﻫﻤﻪ را در ﻣﯿﺪان
۷

ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ .از
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﻟﺸﺮ او ﺗﺮس و ﻫﺮاس را در دل ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از او اﺳﺖ۸ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از اﻧﺴﺎن ﮐﻤ ﻣﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ «.ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮم را دﻟﺮم ﮐﺮد و ﻫﻤ ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۷ :۱۸ـ  ۳۷و اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۳۶ـ (۲۲

۹ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮای ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻻﮐﯿﺶ ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او از آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﻣﺮدم آن در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۰ .آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﯾﺪ؟ ۱۱ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﺪ.
او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺤﻄ و ﺗﺸﻨ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۱۲ «.آﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ۱۳آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺟﺪادم ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ
آوردﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻣﻤﺎﻟ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟
۱۴ﻫﯿﭽﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎن را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﺎن رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟
۱۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در
ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺧﺪای ﻫﯿ ﻗﻮﻣ و ﻫﯿ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﺟﺪاد ﻣﻦ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺎ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﺪ؟«

ﻗﺘﻞ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۹ :۱۹ـ  ۱۳و اﺷﻌﯿﺎ  ۸ :۳۷ـ (۳۸
۱۶

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا و ﺑﻨﺪۀ او ،ﺣﺰﻗﯿﺎ زدﻧﺪ.

۱۷ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻤﺎﻟ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﺪای
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﭼﻨ ﻣﻦ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﺪ۱۸ «.آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و
ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ در ﺑﺎرۀ ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻃﻮری ﺣﺮف زدﻧﺪ ﮐﻪ او
ﻫﻢ ﯾ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
۲۰آﻧﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﺷﻌﯿﺎی ﭘﺴﺮ آﻣﻮص در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زاری ﺷﺎن ﺑﺴﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎع ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ و
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اردوی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
و وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮدش او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۲۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺷﺎن ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﻧﺠﺎت داد و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ او ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد۲۳ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤ ﺑﺮای ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺪﯾﻪ
و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ .و ﺣﺰﻗﯿﺎ از آن روز ﺑﺒﻌﺪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام
اﺣﺘﺮام و ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﺮور ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۰ـ  ۲۰و اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۳۸ـ ۳؛  ۱ :۳۹ـ (۸

۲۴در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺷﺪ و ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﺧﻮد دﻋﺎ
ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪ ای ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۲۵ .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ از

روی ﻏﺮور ﻧﯿ ﻫﺎ و ﺧﻮﺑ ﻫﺎی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ او ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او و ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ.

۲۶

ﻟﯿﻦ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ از ﮐﺮدۀ ﺧﻮد

ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ در دوران زﻧﺪﮔ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ.
۲۷ﺣﺰﻗﯿﺎ دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد .ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاﻫﺮات و اﻧﺒﺎرﻫﺎی
ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺳﭙﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮوف ﻗﯿﻤﺘ داﺷﺖ.

۲۸

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻨﺪم ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ و

ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻫﺎﺋ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺪاری ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ۲۹ .ﺑﻬﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد و رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺖ ،زﯾﺮا اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ﺑﻮد
ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻨﻬﻤﻪ داراﺋ ﺷﺪ۳۰ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ آب درﯾﺎی ﺟﯿﺤﻮن را ﺳﺎﺧﺖ و
ﺟﺮﯾﺎن آب را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺷﻬﺮ داود ﮔﺸﺘﺎﻧﺪ۳۱ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از او در ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
او ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
۳۲ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿ او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒ) ﭘﺴﺮ آﻣﻮص( و
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۳۳ .وﻗﺘ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را در
ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اوﻻدۀ داود ﺑﻮد ،ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨَﺴ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

ﻣﻨَﺴ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۱ـ (۹

۳۳

۱ﻣﻨَﺴ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

۲اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار او در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از راه و روش اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ
راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮد ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد۳ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ وﯾﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،

دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن را
ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.

۵-۴

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را در ﻫﺮ دو ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای

ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺑﺎد ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﻧﺎم
۶

ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﻣﻨَﺴ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در وادی ﺑﻦ ﻫﻨﻮم از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .او
ﻓﺎﻟﺒﯿﻨ ،اﻓﺴﻮﻧﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ اﺣﻀﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارواح و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ.
ﻣﻨَﺴ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ۸‐۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و
ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﮔﺬارم .اﮔﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ اﺣﺎم ،اواﻣﺮ و
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ام ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﭘﺎی ﺷﺎن از اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ام ،ﺑﯿﺮون ﺷﻮد۹ «.اﻣﺎ ﻣﻨَﺴ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد .او ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮔﻤﺮاه
ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﺮارت اﻗﻮاﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻨَﺴ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨَﺴ و ﻣﺮدم او اﺧﻄﺎر داد ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ،

۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﺮ ﭘﺎدﺷﺎه

آﺷﻮر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن ﻫﺎ ﻣﻨَﺴ را ﺑﺎ ﭼﻨ ﻫﺎ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ۱۲ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨَﺴ در ﺗﻨ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۳

ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮد ،او را اﺟﺎﺑﺖ

ﻧﻤﻮد ،اﻟﺘﻤﺎس او را ﺷﻨﯿﺪ و او را دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻨَﺴ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،او ﺧﺪا اﺳﺖ.
۱۴ﻣﻨَﺴ ﺑﻌﺪاً دﯾﻮار ﺧﺎرﺟ ﺷﻬﺮ داود را از ﻏﺮب ﺟﯿﺤﻮن ،در وادی ﺗﺎ دﻫﻦ دروازۀ ﻣﺎﻫ آﺑﺎد
ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ دورادور ﺷﻬﺮ ﻋﻮﻓﻞ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﯾﻬﻮدا

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ را ﮔﻤﺎﺷﺖ.

۱۵

ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺖ را از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،از اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﺳﺮ ﮐﻮﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗ ﺑﻮد،
وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻨ و ﺧﺎک آﻧﺮا در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ اﻧﺪاﺧﺖ.

۱۶

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره آﺑﺎد

ﮐﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ و ﺷﺮاﻧ ﺑﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.

۱۷

اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎزﻫﻢ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،

ﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد.
۱۸

ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨَﺴ ،دﻋﺎی او ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﻨﺎم

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
۱۹ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت او ،اﯾﺠﺎب ﺗﻮﺑﮥ او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ او و ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ در
آن ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪ را ﺳﺎﺧﺖ و اَﺷﯿﺮه و ﺑﺘﻬﺎ را ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار داد ،ﻫﻤ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۲۰ .وﻗﺘ ﻣﻨَﺴ ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﻗﺼﺮ ﺧﻮدش ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش،
آﻣﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۹ :۲۱ـ (۲۶

۲۱آﻣﻮن در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد.
۲۲او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻣﻨَﺴ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ زد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﻧﺎراﺿ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎﺋ
ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۲۳ .ﺑﺮﻋﺲ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮد و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ۲۴ .ﺑﻌﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺼﺮ ﺧﻮدش او را ﮐﺸﺘﻨﺪ۲۵ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را
ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۲ـ (۲

۳۴

۱

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳ و ﯾ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد.

۲او ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و راه و روش ﺟﺪ ﺧﻮد،
داود را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد و از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﺮد.
۳زﯾﺮا از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد ،و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را از
وﺟﻮد ﭘﺮﺳﺘﺸﺎه ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،اَﺷﯿﺮه ﻫﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ۴ .او ﺷﺨﺼﺎً رﻓﺖ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﻞ را ﻧﻈﺎرت ﮐﺮد .ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اَﺷﯿﺮه ﻫﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮوی ﻗﺒﺮﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪ۵ .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن
ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را از وﺟﻮد آن ﻫﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد۷-۶ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨَﺴ ،اﻓﺮاﯾﻢ و
ﺷﻤﻌﻮن ،ﺗﺎ ﻧﻔﺘﺎﻟ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮد .اَﺷﯿﺮه ﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎ
را ذره ذره ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۳ :۲۲ـ (۲۰

۸ﯾﻮﺷﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﮐﺸﻮر و ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از وﺟﻮد ﺑﺘﻬﺎ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺎﻓﺎن ﭘﺴﺮ اَﺻﻠﯿﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎی واﻟ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻮآخ ﭘﺴﺮ
آﺣﺎز ﺧﺒﺮﻧﺎر را ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد۹ .آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﻘﯿﺎی رﺋﯿﺲ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن دروازه ﺑﺎن از ﻗﻮم ﻣﻨَﺴ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﺗﻤﺎم
ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او دادﻧﺪ.

۱۰

او ﭘﻮل ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺮد

۱۱

ﺗﺎ از آن ﭘﻮل

اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎران ،ﻣﻌﻤﺎران ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،ﭼﻮب ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺒﻠ ﯾﻬﻮدا ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۱۲

ﮐﺎرﮔﺮان وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد

را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻫﺎ از ﻃﺮف ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻻوی ـ ﯾﺤﺖ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﻣﺮاری و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸُﻼم از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻗﻬﺎت ـ ﻧﻈﺎرت ﻣ ﺷﺪ) .ﻻوﯾﺎن ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ(.
۱۳ﯾ ﻋﺪه از ﻻوﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﻻن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪۀ دﯾﺮ از ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺸ و ﻧﺎﻫﺒﺎن اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۴در ﻫﻤﺎن وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﯿﺮون ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ ۱۵و ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻢ «.ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد۱۶ .ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
او ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮوف اﺟﺮای اواﻣﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۷و ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺮده ﺷﺪ۱۸ «.ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﻦ داد «.آﻧﺎه ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
۱۹وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ۲۰و ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﯿﺎ ،اﺧﯿﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن ،ﻋﺒﺪون ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎ ،ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸ و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺷﺎه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ
داد:

۲۱

»ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻃﺮف ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب رﻓﺘﺎر ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
۲۲ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﺪۀ ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﺷﻠﻮم رﻓﺘﻨﺪ) .ﺷﻠﻮم ﭘﺴﺮ ﺗﻮﻗَﻬﺖ و ﻧﻮاﺳﮥ
ﺣﺴﺮۀ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ ﺑﻮد (.آن زن در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ .آن ﻫﺎ در ﺑﺎرۀ
ﻣﺸﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ او ﺣﺮف زدﻧﺪ۲۴‐۲۳ .او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ

ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣ آورم و ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

۲۵

زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و

ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﺎﺷﺪﻧ اﺳﺖ«.

۲۶

اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ارادۀ ﻣﻦ آﮔﺎه ﺷﻮد ،ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

۲۷

»ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺤﻀﻮر

ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﻮاﺿ ﺧﻢ ﮐﺮدی ،از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﭘ ﺑﺮدی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز
ﻧﺸﺎن دادی ،ﯾﺨﻨﺖ را ﭘﺎره ﮐﺮدی و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ زاری ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ دﻋﺎ و زاری ات را ﺷﻨﯿﺪم۲۸ .ﺑﺎ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌ ﭼﺸﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣ ﺑﻨﺪی و ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻠ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣ آورم،
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻧﻤ ﺑﯿﻨ ««.ﭘﺲ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۲۳ـ (۲۰

۲۹آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ ۳۰ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ۳۱ .ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﻮﻧ اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﺖ ﺗﺎ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،از اﺣﺎم ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و از ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.

۳۲

ﺑﻌﺪ ،از ﺗﻤﺎم اﻫﺎﻟ

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۳۳ .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را از ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،
دور ﮐﺮد و ﻋﻤﻮم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم دوران ﺣﯿﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ راه راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۱ :۲۳ـ (۲۳

۳۵

۱

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد و در روز

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺑﺮه ﻫﺎی ﻓﺼ را ذﺑ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد۳ .ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دادﻧﺪ و ﺧﻮد را
وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺪس ﭘﯿﻤﺎن را در ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﭘﺴﺮ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﺑﺎد ﮐﺮد ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن و ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن و ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮ او،
ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺿ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۵ .ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در
ﺟﺎی ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﯾ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ۶ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻓﺼ را ذﺑ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داد ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۷ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﺳ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﺎو داد۸ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد در اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ
۹

ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ .رﻫﺒﺮان ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨ
ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ ،ﯾﻌ ﺋﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﭘﻨ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﭘﻨﺠﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ.
۱۰وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺠﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن ﻗﺮار اﻣﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ۱۱و ﺑﺮۀ ﻓﺼ را ذﺑ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن ﺑﺮه را از ﻻوﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻻوﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .ﮔﺎوﻫﺎ و دﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

را ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺴﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.

۱۳

ﺑﺮۀ ﻓﺼ را ،ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﺑﺮ آﺗﺶ ﮐﺒﺎب ﮐﺮدﻧﺪ

و ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس را در دﯾﻬﺎ ،ﭘﺎﺗﻠﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

۱۴

ﺑﻌﺪ

ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺻﺒ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
۱۵

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن )اوﻻدۀ آﺳﺎف( ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ داود ،آﺳﺎف ،ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن ﻧﺒ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ

داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دروازه ﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد دور ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮادران ﻻوی ﺷﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﻣ آوردﻧﺪ۱۶ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ در ﯾ روز اﺟﺮاء ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﻫﻤ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۷ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺪ
ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .از زﻣﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ ﺗﺎ آن روز ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼ ﺑﺎ آن
ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻫﯿﭽﯿ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪی را ﮐﻪ
آﻧﻘﺪر ﻣﺮدم و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﺮده ﺑﻮد.

۱۹

اﯾﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

وﻓﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۲۸ :۲۴ـ (۳۰

۲۰ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻧﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات
ﺑﻪ ﺟﻨ ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ رﻓﺖ و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﺮد۲۱ .اﻣﺎ ﻧﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺪام دﺷﻤﻨ ﻧﺪارم و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨ ﮐﻨﻢ .ﻣﻨﻈﻮر
آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻓﻮراً اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم

ﺑﺪﻫﻢ .ﭘﺲ در ﮐﺎر ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﺮا ﻫﻼک ﺳﺎزد«.

۲۲

اﻣﺎ

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﺮﻋﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮ ﺑﺠﻨﺪ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﻮ
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨ ﺑﻪ وادی ﻣﺠِﺪو رﻓﺖ.
۲۳در آﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زدﻧﺪ و زﺧﻤ اش ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا زﺧﻢ ﻣﻬﻠ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ام«.

۲۴

ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را از

ﻋﺮاده اش ﺑﻪ ﯾ ﻋﺮادۀ دﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﺷﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و او را در
آراﻣﺎه آﺑﺎﺋ اش ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۲۵ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای او ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و زن ،ﺳﺮود ﻏﻢ و آﻫﻨ ﻣﺎﺗﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﺮودﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﺳﺮود و ﻧﻮای ﻏﻢ را ﺑﺮای ﯾﻮﺷﯿﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾ ﻓﺮﯾﻀﮥ دﯾﻨ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رود و در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۶ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ او ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﻮراتِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻤﻞ
آورد ۲۷و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاﺣﺎز
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۳۰ :۲۳ـ (۳۵

۳۶

۱

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﯾﻬﻮاﺣﺎز )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( را ﺑﺠﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﮐﺮد۳ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ او را از ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺰﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر
ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه و ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻃﻼ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد۴ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ )ﺑﺮادر ﯾﻬﻮاﺣﺎز( را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و
ﯾﻬﻮاﺣﺎز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۳۶ :۲۳ـ (۷ :۲۴
۵

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﮐﺮد .ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ۶ .ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد۷ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻀ از ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮد و در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ،در ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داد.
۸ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۸ :۲۴ـ (۱۷

۹ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ در ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ده روز در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .از او اﻋﻤﺎل زﺷﺘ ﺳﺮزد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ۱۰ .ﺑﻌﺪ در ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل،
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر او را ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد و ﺑﺮادرش ،ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺖ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۸ :۲۴ـ ۲۰؛  ۱ :۲۵ـ ۲۱؛ ارﻣﯿﺎ  ۱ :۵۲ـ (۱۱

۱۱ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.
۱۲او ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای او آورد ،ﺗﻮاﺿ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
۱۳ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ او

ﺷﻮرش ﻧﻤﻮد .او ﯾ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺮد.

۱۴

ﺑﺮ ﻋﻼوه ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد داﺷﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﺮر ذرﯾﻌﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد،

۱۶

اﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺨﺮه

ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﺮ راه ﻧﺠﺎﺗ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۱۷آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑ آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﻣﺮدان ﺟﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ،دوﺷﯿﺰﮔﺎن و اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده رﺣﻢ ﻧﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد۱۸ .ﻇﺮوف و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ را ﺑﺎ داراﺋ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد.

۱۹

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺗﺶ زد .دﯾﻮار ﺷﻬﺮ

اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮد .ﻗﺼﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﯿﻤﺘ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۲۰ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺎرس در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ.
۲۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺋ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺖ را
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼﻓ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﮐﻮرش ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺰرا  ۱ :۱ـ (۴

۲۲‐۲۳در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻓﺮﻣﻮده

ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرش اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ذﯾﻞ را ﺑﻘﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻧﺸﺮ ﮐﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای او آﺑﺎد ﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﺎد!«
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