ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎرﯾ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟ و ﺟﻨﻮﺑ را در ﺑﺮ
دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾ اﯾﻦ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ را از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺎ
ﺳﻘﻮط اﯾﻦ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه در  ۷۲۲ق.م .و ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل  ۵۸۶ق.م .ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺎررواﯾ ﻫﺎی ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪۀ ﺑﺎﺑﻞ در ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد و
ﮔﺰارﺷ در ﻣﻮرد رﻫﺎﺋ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی رﻧ آور ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑ وﻓﺎﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای
ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻮد .ﺗﺨﺮﯾﺐ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،دوران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺗﺎرﯾ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رود.
اﻟﯿﺸ ﻧﺒ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ در ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دارد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دو ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۷ ‐ ۱
اﻟﻒ :اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ :ﻓﺼﻞ ۱
ب :اﻟﯿﺸ ﻧﺒ :ﻓﺼﻞ ۱۵ :۸ ‐ ۱ :۲
ج :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۴ :۱۷ ‐ ۱۶ :۸
د :ﺳﻘﻮط اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۴۱ ‐ ۵ :۱۷
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ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ۲۵ ‐ ۱۸
اﻟﻒ :از ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﺎ ﯾﻮﺷﺎ :ﻓﺼﻞ ۲۱ ‐ ۱۸
ب :ﺣﻤﺮاﻧ ﯾﻮﺷﺎ :ﻓﺼﻞ ۳۰ :۲۳ ‐ ۱ :۲۲
ج :آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ۲۰ :۲۴ ‐ ۳۱ :۲۳
د :ﺳﻘﻮط اروﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲۵

اﯾﻠﯿﺎ اﺧﺰﯾﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ

۱

۱ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ.

۲اﺧﺰﯾﺎ از ﮐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده و زﺧﻤ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب،
ﺧﺪای ﻋﻘﺮون )ﺷﻬﺮی در ﻓﻠﯿﺴﺘﯿﺎ( ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮض
ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ۳ .اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻗﺎﺻﺪان ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮو و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ﻣ روﻧﺪ و از او ﻣﺸﻮره ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﻓﺮ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﺋ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ۴ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀ ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد و ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﻣﯿﺮد «.اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ
داد.
۶

۵

ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺎه از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :در

ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﺋ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون
ﻣﺸﻮره ﻣ ﺧﻮاﻫ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀ ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰی و ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﻣﯿﺮی۷ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :او
ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻮد؟« ۸آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺪن ﭘﺮﻣﻮی و ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣ
ﺑﻤﺮ داﺷﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ اﺳﺖ«.
۹آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﯾ از اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﺑﺮاه
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اﻓﺘﺎد و اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوی«.

۱۰

اﯾﻠﯿﺎ در ﺟﻮاب آن اﻓﺴﺮ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ آﺗﺸ از

آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺗﺮا ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ «.ﻧﺎﮔﻬﺎن آﺗﺸ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﺘﺎد و آن
اﻓﺴﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼک ﮐﺮد.
۱۱

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﯾ از اﻓﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او رﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای

ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوی۱۲ «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ،
ﭘﺲ آﺗﺸ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺗﺮا ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد «.دﻓﻌﺘﺎً آﺗﺸ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و او را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
۱۳ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎر ﺳﻮم ﯾ اﻓﺴﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻓﺴﺮ رﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎ زاﻧﻮ زد
و ﺑﺎ زاری ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ رﺣﻢ ﮐﻨ۱۴ .آن دو
اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ آﺳﻤﺎﻧ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ
رﺣﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش۱۵ «.آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮو و ﻧﺘﺮس «.ﭘﺲ
اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ۱۶و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺎﺻﺪاﻧﺖ را
ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدی و ﻓﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاﺋ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀ ات زﻧﺪه ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰی و ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﻣﯿﺮی«.
۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺧﺰﯾﺎ ﻣﺮد ،و ﺑﺮادرش ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ او در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد۱۸ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺰﯾﺎ و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.
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ﺻﻌﻮدِ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن

۲

۱وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻠﯿﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎدی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺮد ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻫﻤﺮاه اﻟﯿﺸ از

ﺟِﻠﺠﺎل ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪ۲ ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮوم «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺟﺪا
ﻧﻤ ﺷﻮم «.ﭘﺲ ﻫﺮ دو رﻫﺴﭙﺎر ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
۳ﮔﺮوﻫ اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز اﺳﺘﺎدت را از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﻣ داﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓ در
اﯾﻨﺒﺎره ﺑﺰﻧﯿﻢ«.
۴اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﺑﺮوم«.
اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺤﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ارﯾﺤﺎ رﻓﺘﻨﺪ۵ .ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺎدت را از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺮد؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﻣ داﻧﻢ .ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۶ﺑﺎز اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اُردن ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﻢ «.اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺰﻧﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان
۷

ﻫﺮدوی ﺷﺎن رﻫﺴﭙﺎر درﯾﺎی اردن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎء از ارﯾﺤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻠﯿﺎ و اﻟﯿﺸ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻤ دورﺗﺮ روﺑﺮوی ﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
۸آﻧﺎه اﯾﻠﯿﺎ ردای ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ و آب را زد .آب دو ﺷﻖ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو از ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﺸ درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
۹وﻗﺘ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮم ﭼﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟« اﻟﯿﺸ ﺟﻮاب داد» :ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی دﯾﺮ دو ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

روح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.

۱۰

اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺠﺎ آوردن ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﮐﺎر ﺳﺨﺘ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ اﮔﺮ

ﺑﭽﺸﻤﺖ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣ روم آن وﻗﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ آورد ،در
ﻏﯿﺮ آن ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۱۱آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺎن ﺑﺮاه ﺧﻮد ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎً ﻋﺮادۀ آﺗﺸﯿﻨ ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻠﯿﺎ در ﮔﺮدﺑﺎدی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ.

۱۲

ﭼﻮن اﻟﯿﺸ آن ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﻓﺮﯾﺎد زد

و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم! ای ﭘﺪرم! ای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﺎﻣ اﺳﺮاﺋﯿﻞ!« وﻗﺘ آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻏﺼﻪ ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد.
۱۳ﺑﻌﺪ ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ۱۴و آب را ﺑﺎ ردای اﯾﻠﯿﺎ زد
و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﻠﯿﺎ؟« ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ آب را زد ،آب درﯾﺎ دو ﺷﻖ ﺷﺪ و اﻟﯿﺸ
از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸ درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ۱۵ .ﭼﻮن ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎﺋ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از دور او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»روح اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ ۱۶و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺘﺖ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻟﻄﻔﺎً اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﺎدت ﺑﺮوﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﮐﻮه ﯾﺎ در
دره ای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.او ﺟﻮاب داد» :ﻧ ،زﺣﻤﺖ ﻧﺸﯿﺪ۱۷ «.اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻪ روز ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

۱۸

وﻗﺘ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻟﯿﺸ

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻤﺎ ﻧﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺮوﯾﺪ؟«

ﻣﻌﺠﺰۀ اﻟﯿﺸ
۱۹ﯾ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ارﯾﺤﺎ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺮاری ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آب آن ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدن زﻧﻬﺎ ﻣﮔﺮدد«.
۲۰اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤ ﻧﻤ در ﯾ ﮐﺎﺳﮥ ﻧَﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.آن ﻫﺎ ﮐﺎﺳﻪ را
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ﺑﺎ ﻧﻤ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ.

۲۱

آﻧﺎه اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮥ آب رﻓﺖ و ﻧﻤ را در آب رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ آب را ﮔﻮارا ﺳﺎﺧﺘﻢ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدن زﻧﻬﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

۲۲

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ آب آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻫﻤﺎن روز ﺑﺒﻌﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ

و ﮔﻮارا ﮔﺮدﯾﺪ.
۲۳

اﻟﯿﺸ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﻪ در راه ﺧﻮد روان ﺑﻮد ﯾ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮ ﺟﻮان از ﺷﻬﺮ

ﺑﯿﺮون آﻣﺪه او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮد ﮐﻠﻪ ﻃﺎس ،از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮ!« ۲۴اﻟﯿﺸ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد .آﻧﺎه دو ﺧﺮس ﻣﺎده از ﺟﻨﻞ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ را درﯾﺪﻧﺪ۲۵ .ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۳

۱در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۲ .او ﯾ ﺷﺨﺺ
ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ ،وﻟ ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺴﺖ۳ .وﻟ ﻫﻤﺎن راه ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ،ﭘﯿﺶ از او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا ﺗﺮک ﻧﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
۴

ﻣﯿﺸَ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﮐﻪ دارای رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﭘﺸﻢ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار

ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ داد۵ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ اﺧﺎب درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮد۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻬﻮرام ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﻨ
رﻓﺖ۷ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب
ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﻮرش ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺠﻨ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﺮوی؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﺑﻠ ،ﻣ روم؛ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم و اﺳﭙﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺮی ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ«.
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۸

ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺪام راه ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺮوﯾﻢ؟« او ﺟﻮاب داد» :از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ادوم«.

۹ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ادوم و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز ذﺧﯿﺮۀ آب ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
ﻟﺸﺮ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن آب ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۱۰ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﻻ ﭼﻪ
ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ۱۱ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺪام ﻧﺒ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ؟« ﯾ
از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :اﻟﯿﺸ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ«.
۱۲

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :او ﯾ ﻧﺒ واﻗﻌ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ رﻓﺘﻨﺪ.

۱۳اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارم .ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﯿﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺎن«.
اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﻧ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ۱۴ «.اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ او را ﻣﮐﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻧﻤ ﺑﻮد ﺣﺘ ﺑﺮوﯾﺖ ﻧﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﮐﺮدم.

۱۵

ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾ ﻧﻮازﻧﺪه را

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﺑﻌﺪ وﻗﺘ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۶و
ﺑﺰﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وادی ﺧﺸ را ﭘﺮ از ﺣﻮض ﻫﺎی آب ﻣﮐﻨﺪ۱۷ ،و
ﺷﻤﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺎد و ﺑﺎران را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ وادی از آب ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺗﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

۱۸

ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺰﺋ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎزد.

۱۹

ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی

زﯾﺒﺎ و ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﻫﺎ را ﻓﺘ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دار ﺷﺎن را ﻗﻄ ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺑﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺰارع ﺧﻮب ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ«.
۲۰روز دﯾﺮ ،ﻫﻨﺎم ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،دﻓﻌﺘﺎً آب از ﺟﺎﻧﺐ ادوم ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ از آب ﺷﺪ.
۲۱وﻗﺘ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺠﻨ ﺷﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﻼح را ﺑﺮده
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ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۲۲

ﻓﺮدای آن ،ﻫﻨﺎم ﺻﺒ وﻗﺘ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﻄ آب ﻣ درﺧﺸﯿﺪ و آب ﺑﺮﻧ ﺧﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﺪ.

۲۳

آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻠﯿﻪ آن ﺳﻪ ﻟﺸﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻨ ﮐﺮده و ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد
را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و اردوﮔﺎه ﺷﺎن را ﺗﺎراج ﮐﻨﯿﻢ«.
۲۴

اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ اردوﮔﺎه آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن رﻓﺖ و آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ ۲۵و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را
وﯾﺮان ﮐﺮد .وﻗﺘ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺰارع ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﺎن ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﯾ
ﺳﻨ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﺎن از ﺳﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺴﺘﻨﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دار آن ﻫﺎ را ﻗﻄ ﮐﺮدﻧﺪ .در آﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺎن،
ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۶

وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨ را ﻣ ﺑﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮزن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و

ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻒ دﺷﻤﻦ را ﺷﺎﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ادوم ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ۲۷ .آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮ
اوﻟﺒﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮد و ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ آن را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت دﺳﺖ
از ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧ ﺑﯿﻨﻮا ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ

۴

۱

ﯾ روز ﺑﯿﻮۀ ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎرت ﻓﻮت ﮐﺮده

اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﯾ ﺷﺨﺺ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﯾﻨﻔﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم از او
ﯾ ﻣﺒﻠ ﭘﻮل ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﻌﻮض ﻗﺮض ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﺑﺒﺮد«.
۲اﻟﯿﺸ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ و ﺑﻮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ات ﭼﻪ داری؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﻫﯿ،
ﻓﻘﻂ ﯾ ﮐﻤ روﻏﻦ در ﯾ ﻇﺮف دارم و ﺑﺲ۳ «.اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧﺖ و از
آن ﻫﺎ ﻫﺮﻗﺪر ﻇﺮف ﺧﺎﻟ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮ۴ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و
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دروازه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .آﻧﺎه ﻇﺮﻓﻬﺎ را از روﻏﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻇﺮﻓ را ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺴﻮ ﺑﺬارﯾﺪ«.
۵ﭘﺲ آن زن ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و دروازه را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟ را آوردﻧﺪ و آﻧﺎه
ﯾ ﻇﺮف ﮐﻮﭼ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و از روﻏﻦ آن ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟ را ﭘﺮ ﮐﺮد۶ .وﻗﺘ ﻫﻤﻪ
ﻇﺮﻓﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،زن ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮف دﯾﺮی ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﯾ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :آن آﺧﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓ
۷

ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدی «.آﻧﻮﻗﺖ روﻏﻦ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد.
اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ،روﻏﻦ را ﺑﻔﺮوش و ﻗﺮض را ادا ﮐﻦ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮد
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻧﻬﺪار«.

اﻟﯿﺸ ﭘﺴﺮ زن ﺷﻮﻧﻤ را زﻧﺪه ﻣﮐﻨﺪ
۸روزی اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﯿﻢ رﻓﺖ .ﯾ از زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻧﺠﺎ از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ اﻟﯿﺸ از آن ﺷﻬﺮ ﻣﮔﺬﺷﺖ ،در ﺧﺎﻧﮥ آن زن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ او ﻏﺬا
ﻣ ﺧﻮرد۹ .آن زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎﻫ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ
ﯾ ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧ و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ۱۰ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ اﻃﺎق ﮐﻮﭼ ﺑﺮای او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎم
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،و ﯾ ﺑﺴﺘﺮ و ﭼﻮﮐ و ﭼﺮاغ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«.
۱۱

ﺑﺎری وﻗﺘ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ ﺑﻪ آن اﻃﺎق ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ رﻓﺖ

۱۲

و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ،ﺟﯿﺤﺰی

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﻧﻤ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.وﻗﺘ او آﻣﺪ روﺑﺮوﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد۱۳ .اﻟﯿﺸ ﺑﻪ
ﺟِﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :از او ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻼﻓ زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪه و
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺸﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﺑﺮوم و از
او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ «.زن ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارم۱۴ «.او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ
ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻢ؟« ﺟﯿﺤﺰی ﺟﻮاب داد» :او ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﻣﺮدی
ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ۱۵ «.اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.وﻗﺘ او آﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ دروازه اﯾﺴﺘﺎد.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۶

اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﭘﺴﺮی را در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ «.زن ﺟﻮاب

داد» :ﻧ ،آﻗﺎی ﻣﻦ ،ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ«.
۱۷اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.
۱۸

آن ﻃﻔﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﯾ روز ﺑﺪﯾﺪن ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺮاه دروﮔﺮان ﺑﻮد ،رﻓﺖ.

۱۹

در

آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد از ﺳﺮ دردی ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش
ﺑﺒﺮ۲۰ «.ﺧﺎدم او را ﺑﺮد و ﺑﺮ زاﻧﻮان ﻣﺎدرش ﻗﺮار داد .ﻃﻔﻞ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺮ زاﻧﻮان ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ
ﻣﺮد۲۱ .ﻣﺎدرش ﻃﻔﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و در ﺑﺴﺘﺮ اﻟﯿﺸ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .دروازه را ﺑﺴﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ۲۲ .ﺑﻌﺪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺻﺪا ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﯾ از ﺧﺎدﻣﺎن را ﺑﺎ ﯾ ﺧﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ آن ﻣﺮد
ﺧﺪا ﺑﺮوم و ﺑﺰودی ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم۲۳ «.ﺷﻮﻫﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﻣﺮوز ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮوی؟ ﻧﻪ ﻣﻬﺘﺎب ﻧﻮ
ﺷﺪه و ﻧﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ «.زﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﺮوم۲۴ «.ﭘﺲ ﺧﺮ را ﭘﺎﻻن
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮ را ﺗﯿﺰ ﺑﺮان و ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﻢ در ﺟﺎﺋ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻦ«.

۲۵

ﭘﺲ آن زن از

آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ،ﺟﺎﺋﯿﻪ اﻟﯿﺸ در آن وﻗﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎش داﺷﺖ ،رﻓﺖ.
اﻟﯿﺸ او را از دور دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ،ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ»۲۶ :ﺑﺮو از آن زن ﮐﻪ از ﺷﻮﻧﻢ ﻣ آﯾﺪ ﺑﭙﺮس
ﮐﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﻮدش و ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮش ﭼﻪ ﺣﺎل دارﻧﺪ؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺧﯿﺮ و
ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ۲۷ «.اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﯿﺪ .ﺟﯿﺤﺰی آﻣﺪ ﺗﺎ او را
از ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ دور ﮐﻨﺪ ،اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺤﺎﻟﺶ ﺑﺬار ،زﯾﺮا ﻣﺸﻞ ﺑﺰرﮔ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد۲۸ «.آﻧﺎه زن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم؟ آﯾﺎ از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ؟« ۲۹اﻟﯿﺸ رو ﺑﻄﺮف ﺟﯿﺤﺰی ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ؛
ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﯿﺮ و ﺑﺮو .در راه ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﺳﻼم ﺑﺪﻫ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم ﮐﺴ ﺟﻮاب ﺑﻮﺋ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ ﺑﺬار۳۰ «.ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﺷﻤﺎ
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدم «.ﭘﺲ اﻟﯿﺸ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن زن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد۳۱ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﯿﺤﺰی ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺎ رﻓﺖ و ﻋﺼﺎ را ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ آوازی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻪ
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اﺛﺮی از ﺣﯿﺎت در ﻃﻔﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در راه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪ«.
۳۲وﻗﺘ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻃﻔﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده در ﺑﺴﺘﺮش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ۳۳ .آﻧﺎه دروازه را
ﺑﺴﺖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد۳۴ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪ و دﻫﻦ،
ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻫﻦ ،ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﻬﺎی ﻃﻔﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ روی او ﺧﻢ
ﺷﺪه و دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪن ﻃﻔﻞ ﮔﺮم ﺷﺪ.

۳۵

ﺳﭙﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و در اﻃﺎق ﯾ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ و

ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺪم زد .ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره آﻣﺪ و ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ ﺧﻢ ﺷﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻃﻔﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﻋﻄﺴﻪ زد و
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد.

۳۶

آﻧﺎه اﻟﯿﺸ ،ﺟﯿﺤﺰی را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ را ﺑﻮ ﮐﻪ

ﺑﯿﺎﯾﺪ «.وﻗﺘ او آﻣﺪ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻃﻔﻠﺖ را ﺑﯿﺮ۳۷ «.او آﻣﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ.

اﻟﯿﺸ دو ﻣﻌﺠﺰۀ دﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
۳۸وﻗﺘ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺤﻄ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﯾ روز ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺟﻮان را
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آن دﯾ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺬار و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن آش
ﺑﭙﺰ۳۹ «.ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺒﺰی ﭼﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﯾ ﺑﻮﺗﮥ وﺣﺸ را ﯾﺎﻓﺖ و
داﻣﻦ ﺧﻮد را از ﮐﺪوی ﺻﺤﺮاﯾ ﭘﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و آن ﻫﺎ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﯿﻦ دﯾ آش اﻧﺪاﺧﺖ۴۰ .ﺳﭙﺲ آش را از دﯾ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ آﻧﺮا ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،در ﺑﯿﻦ دﯾ زﻫﺮ اﺳﺖ!« ﭘﺲ
آﻧﺮا ﺧﻮرده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۴۱ .اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻤ آرد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.او آرد را در دﯾ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮرﯾﺪ «.وﻗﺘ ﺧﻮردﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘ ﻫﯿ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
۴۲روزی ﻣﺮدی از ﺑﻌﻞ ﺷَﻠﯿﺸﻪ آﻣﺪ و ﺑﺮای اﻟﯿﺸ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﻮ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧَﻮ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎزه را در ﯾ ﺟﻮال آورد .اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ۴۳ «.اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺶ
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ؟« اﻟﯿﺸ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ:
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»آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﻗ
ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.

۴۴

ﭘﺲ ﺧﺎدم ﻧﺎن را ﭘﯿﺸﺮوی آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻃﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻫﻤﮥ ﺷﺎن

ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺷﻔﺎی ﻧﻌﻤﺎن

۵

۱ﻧﻌﻤﺎن ،ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻟﺸﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺮد ﺑﺰرگ و ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﺎرداﻧ او ،ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ او ﯾ ﺷﺨﺺ
دﻻور و ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮد ،ﻣﺮ از ﻣﺮض ﺑﺮص) ،ﯾﻌﻨ ﺟﺬام( رﻧ ﻣ ﺑﺮد۲ .ﻗﻮای ﺳﻮرﯾﻪ در ﯾ از
ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ،دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧ را از ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و او ﺧﺪﻣﺘﺎر زن ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺪ.
۳او ﯾ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش آﻗﺎﯾﻢ ﭘﯿﺶ آن ﻧﺒ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ،
ﻣ رﻓﺖ ،زﯾﺮا او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﻗﺎﯾﻢ را از ﻣﺮﺿ ﮐﻪ دارد ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻧﻌﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه
۵

رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و
ﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ده وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و ده دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ۶ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺣﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻌﻤﺎن ،ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮﻗ دارم ﮐﻪ او را از ﻣﺮض
۷

ﺟﺬام ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫ «.وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ ﺑﺪﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﻢ .ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣ ﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨ ﮐﻨﺪ«.
۸اﻣﺎ وﻗﺘ اﻟﯿﺸ ﻧﺒ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻏﺼﻪ ﻣ ﺧﻮری؟ آن
ﻣﺮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﻧﺒ واﻗﻌ وﺟﻮد دارد«.
۹ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺧﻮد آﻣﺪ و ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ اﻟﯿﺸ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد۱۰ .اﻟﯿﺸ
ﻗﺎﺻﺪی را ﭘﯿﺶ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﻮد را در درﯾﺎی اُردن ﺑﺸﻮﯾﺪ.
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آﻧﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ از ﻣﺮض ﺑﻠ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

۱۱

وﻟ ﻧﻌﻤﺎن ﻗﻬﺮ ﺷﺪ

و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺟﺬام ﺗﺎن داده ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ.

۱۲

ﺑﺮﻋﻼوه آﯾﺎ

آب اﺑﺎﻧﻪ و ﻓَﺮﻓَﺮ ،دو درﯾﺎی دﻣﺸﻖ ،ﺑﻬﺘﺮ از آب ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و
ﻏﻀﺐ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ.

۱۳

اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ آن ﻧﺒ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﺸﻠ را

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﺮد آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ؟ در ﺣﺎﻟﯿﻪ او راه آﺳﺎﻧ را ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮو
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی و ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑ۱۴ «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن رﻓﺖ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﯿﺸ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در درﯾﺎی اُردن
ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪ .آﻧﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﯾ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ.
۱۵ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ از ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻔﮥ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎرت را ﻗﺒﻮل ﮐﻨ۱۶ «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﺪۀ او ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺗﺤﻔﻪ ای را از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۷ «.ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﺤﻔﮥ
ﻣﺮا ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮی ،اﻗﻼ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻗﺎﻃﺮ از ﺧﺎک اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ،زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﯿ ﺧﺪای دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۸ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رِﻣﻮن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣ رود ﻣﻦ او را ﻫﻤﺮاﻫ
ﻣﮐﻨﻢ و او در وﻗﺖ ﻋﺒﺎدت ﺑﺒﺎزوی ﻣﻦ ﺗﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺒﺨﺸﺪ۱۹ «.اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮو«.

ﺣﺮص ﺟﯿﺤﺰی
اﻣﺎ وﻗﺘ ﻧﻌﻤﺎن ﮐﻤ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ ۲۰ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم اﻟﯿﺸ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای
را ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣ داد ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﻔﺖ و راﯾﺎن ﺑﺮود .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ روم و ﯾ ﭼﯿﺰی از او ﻣﮔﯿﺮم۲۱ «.ﭘﺲ ﺟﯿﺤﺰی ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﻌﻤﺎن رﻓﺖ .وﻗﺘ
ﻧﻌﻤﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ از ﻋﻘﺐ او ﻣ دود ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او از ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
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»ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ؟«

۲۲

او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ

دو ﻧﻔﺮ ﻧﺒ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و
دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺪﻫ«.

۲۳

ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دو وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه ﻣ دﻫﻢ ،ﻟﻄﻔﺎً آﻧﺮا ﻗﺒﻮل

ﮐﻦ «.او ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ وزﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه را در دو ﺧﺮﯾﻄﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ
دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد داد ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﯿﺤﺰی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۴

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺗﭙﮥ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ

اﻟﯿﺸ رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﻄﻪ ﻫﺎ را از آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻌﻤﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و
آن ﻫﺎ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
۲۵ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد .اﻟﯿﺸ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺟﯿﺤﺰی ،ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺟﺎﺋ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم۲۶ «.اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ وﻗﺘ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺖ از ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ روح ﻣﻦ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺴ
ﭘﻮل ،ﻟﺒﺎس ،ﺑﺎغ زﯾﺘﻮن ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎ ﻏﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﻨ۲۷ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺿ ﮐﻪ
ﻧﻌﻤﺎن داﺷﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮی و ﺗﻮ و اوﻻده ات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﻣﺮض رﻧ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﺟﯿﺤﺰی دﻓﻌﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف از ﺣﻀﻮر او رﻓﺖ.

ﻣﻌﺠﺰۀ ﺳﺮ ﺗﺒﺮ

۶

۱ﯾ روز اﻧﺒﯿﺎء ﺟﻮان ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻃﻮرﯾﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨ

اﺳﺖ۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎر درﯾﺎی اُردن ﺑﺮوﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﭼﻮب زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
از آن ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺑﺴﺎزﯾﻢ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺮوﯾﺪ۳ «.ﺑﻌﺪ ﯾ

از اﻧﯿﺒﺎء از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮود .او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣ روم۴ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ
ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ اُردن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۵ .اﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣﯿﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﭼﻮﺑ را
ﻗﻄ ﻣﮐﺮد ،ﺗﺒﺮش از دﺳﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ و در آب اﻓﺘﺎد .او ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای آﻗﺎ ،آن ﺗﺒﺮ را اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم۶ «.اﻟﯿﺸ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در ﮐﺠﺎ اﻓﺘﺎد؟« او آن ﺟﺎﺋﯿﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد آﻧﺎه
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۷

اﻟﯿﺸ ﯾ ﺗﻪ ﭼﻮب را ﺑﺮﯾﺪ و در آب اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﺒﺮ ﺳﺮ آب آﻣﺪ .اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :آﻧﺮا
از آب ﺑﯿﺮ «.آن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد دراز ﮐﺮد و ﺗﺒﺮ را ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺴﺖ ﺳﭙﺎه ارام
۸

ﯾﺒﺎر وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺟﻨ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﻮره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در

ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﻮﺿ ﻣﮔﯿﺮم۹ «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ:
»اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨ ﮐﻪ از ﻓﻼن ﺟﺎ ﻧﺬری ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ۱۰ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺒﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﯿﺸ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه را از
ﺧﻄﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۱ﭘﺎدﺷﺎه آرام از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮده از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺪﺳﺖ اﺳﺖ؟« ۱۲ﯾ از آن ﻫﺎ
ﺟﻮاب داد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﯿ ﮐﺴ از ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﻟﯿﺸ ﻧﺒ ﮐﻪ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺣﺘ اﮔﺮ در ﺧﻮاﺑﺎه ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻮﺋ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ
ﻣ دﻫﺪ۱۳ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و او را
دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ «.وﻗﺘ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸ در دوﺗﺎن اﺳﺖ۱۴ ،ﭘﺲ او ﯾ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ
اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۵ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ،وﻗﺘ ﺧﺎدم اﻟﯿﺸ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ارام ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎ ﺷﻬﺮ
را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ .او ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :آه ای آﻗﺎ ،ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۶اﻟﯿﺸ
ﺟﻮاب داد» :ﻧﺘﺮس ،ﻣﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار دارﯾﻢ۱۷ «.آﻧﺎه دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎدﻣﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف
اﻟﯿﺸ ﭘﺮ از اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد۱۸ .ﺑﻌﺪ ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻟﯿﺸ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﻮ اﻟﺘﺠﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم را از دو ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﺑﺴﺎزی«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﮐﻮر ﺷﺪﻧﺪ.

۱۹

اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ راه را

ﻏﻠﻂ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آن ﺟﺎﺋ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﮥ آﻧﺮا دارﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﻨﻢ «.او آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮد.
۲۰ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،اﻟﯿﺸ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﻨﺎ
ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲۱

وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

آن ﻫﺎ را دﯾﺪ از اﻟﯿﺸ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎ ،آﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻢ؟ آﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻢ؟« ۲۲او ﺟﻮاب داد:
»ﻧ ،اﺳﯿﺮان ﺟﻨ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﺎن و آب ﺑﺪه و دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺖ۲۳ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای آن ﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﺰرﮔ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان اراﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﯾ زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺳﺎﻣﺮه
۲۴اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑِﻨﻬﺪَد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه
ﻟﺸﺮﮐﺸ ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد۲۵ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺤﻄ ﺷﺪﯾﺪی در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
ﺑﺤﺪﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﮐﻠﮥ ﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﮥ ﻧﻘﺮه و ﻗﯿﻤﺖ دو ﺻﺪ ﮔﺮام ﺳﻨﺪان ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻨ ﺳﮥ
ﻧﻘﺮه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد۲۶ .ﯾ روز ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣ زد ،ﯾ زن
ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻦ!« ۲۷او ﺟﻮاب داد» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ ﺑﻄﻠﺐ .از دﺳﺖ
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﻮره ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﻧﻪ ﺷﺮاب دارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ۲۸ «.ﺑﻌﺪ از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ
ﺷﺎﯾﺖ داری؟« او ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ زن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭘﺴﺮت را ﺑﯿﺎور ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﻓﺮدا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣ آورم و ﻫﺮ دوی ﻣﺎ او را ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ۲۹ «.ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﭘﺴﺮم
را ﭘﺨﺘﯿﻢ و ﺧﻮردﯾﻢ .ﻓﺮدای آن وﻗﺘ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۳۰ «.وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه داﺳﺘﺎن آن زن را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد) .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ
دﯾﻮار ﺑﻮد ،ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﮐﺎﻻی ﻧﻤﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد۳۱ (.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
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اﻣﺮوز ﺳﺮ اﻟﯿﺸ را از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﻧﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ«.

۳۲

آﻧﺎه ﯾ ﻧﻔﺮ را

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی اﻟﯿﺸ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﺸ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ،
اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ،ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ وﻗﺘ
ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه آﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دروازه را ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﻗﺎﯾﺶ ﻫﻢ
ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﻣ آﯾﺪ۳۳ «.ﻫﻨﻮز ﺣﺮف او ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از او اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

۷

۱اﻟﯿﺸ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﺳﯿﺮ آرد ﺗَﺮﻣﯿﺪه ﯾﺎ دو

ﺳﯿﺮ آرد ﺟﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۲ «.اﻓﺴﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻏﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺎن
ﻧﺪارد «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ اﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫ زد«.

اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ
۳

در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﺟﺬاﻣ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
۴

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﮔﺮﺳﻨ
ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،از آن ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﮔﺮ
ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﮔﺮﺳﻨ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد۵ «.ﭘﺲ
ﻫﻨﺎم ﺷﺎم ﺑﺴﻮی اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ اردو رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﯿ ﮐﺴ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
۶زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺻﺪای ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻋﺮاده ﻫﺎ و آواز ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎ و ﻏﺮﯾﻮ ﻟﺸﺮ
ﺑﺰرﮔ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﻣﺼﺮ را
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۷

اﺟﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان در وﻗﺖ ﺷﺎم ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪ ،اﺳﭗ،
۸

ﺧﺮ و اردوﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آن ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﺮس ﺟﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .وﻗﺘ آن ﻣﺮدان
ﺟﺬاﻣ ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﯾ ﺧﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و ﻟﺒﺎﺳ
را ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎز دوﺑﺎره آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ دﯾﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
۹ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز روز ﺧﻮﺷ و ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺗﺎ ﺻﺒ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎر و ﻣﺠﺮم ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ۱۰ «.آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻬﺮه داران دروازۀ ﺷﻬﺮ را ﺻﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ اردوﮔﺎه اراﻣﯿﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﮐﺴ را دﯾﺪﯾﻢ و ﻧﻪ آوازی را
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .اﺳﭙﻬﺎ و ﺧﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ۱۱ «.ﭘﻬﺮه داران ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ۱۲ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺎن ﺷﺐ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ای دارﻧﺪ .آن ﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺤﻄ ﺧﺒﺮ
دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان از اردوﮔﺎه ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و در دﺷﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺎ از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺎ را زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ«.
۱۳

ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨ رأس اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و

ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺿ آﻧﺠﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان
ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ«.

۱۴

آﻧﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ را در دو ﻋﺮاده ﺳﻮار ﮐﺮد و ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﺮ
اراﻣﯿﺎن ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ۱۵ .آن ﻫﺎ ﺗﺎ درﯾﺎی اُردن رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم راه ﭘﺮ از اﻟﺒﺴﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ
اراﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از روی ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮوی ﺳﺮک اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
۱۶آﻧﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎراج اردوﮔﺎه اراﻣﯿﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﺳﯿﺮ آرد اﻋﻠ و دو ﺳﯿﺮ آرد ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه رﺳﯿﺪ.

۱۷

ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺴﺮی

را ﮐﻪ ﻣﻌﺎون او ﺑﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از دروازۀ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟ او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﻟﯿﺸ ،در
وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی اش آﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﻟﺪﻣﺎل ﺷﺪ و ﻣﺮد.
۱۸

زﯾﺮا اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دروازۀ ﺳﺎﻣﺮه ﯾ ﺳﯿﺮ آرد اﻋﻠ ﯾﺎ دو ﺳﯿﺮ آرد ﺟﻮ ﺑﻪ

ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻔﺮوش ﻣ رﺳﺪ.

۱۹

و آن اﻓﺴﺮ ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻏﻠﻪ ﻫﻢ

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺎن ﻧﺪارد «.اﻟﯿﺸ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ،
اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫ ﺧﻮرد۲۰ «.آن ﭘﯿﺸﻮﺋ واﻗﻌﺎً ﻋﻤﻠ ﺷﺪ و او ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎن داد.

زن ﺷﻮﻧﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد

۸

۱اﻟﯿﺸ ﺑﻪ آن زﻧ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻠ دﯾﺮ

ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾ ﻗﺤﻄ را ﻣ آورد ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دوام ﻣﮐﻨﺪ۲ «.ﭘﺲ آن زن
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
۳ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آن زن وﻗﺘ از ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ از او
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم
اﻟﯿﺸ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ اﻟﯿﺸ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ۵ .در ﺣﯿﻨﯿﻪ ﺟﯿﺤﺰی ﻗﺼﻪ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﯿﺸ ﭼﻄﻮر ﻃﻔﻞ ﻣﺮده ای را زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻣﺎدر ﻫﻤﺎن ﻃﻔﻞ از دروازه وارد ﺷﺪ و ﻋﺮﯾﻀﮥ ﺧﻮد را در ﺑﺎرۀ اﺳﺘﺮداد داراﺋ اش ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺸ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮد!«
۶ﭘﺎدﺷﺎه از آن زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف او ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد؟« او در ﺟﻮاب ﺳﻮال ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮف
ﺟﯿﺤﺰی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ داراﺋ
او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ .ﺑﺮﻋﻼوه ﻋﺎﯾﺪات و ﺣﺎﺻﻼت زﻣﯿﻦ او را از ﻫﻤﺎن روزﯾﻪ از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺖ
ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ او ﺑﺪه«.
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اﻟﯿﺸ و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ
۷اﻟﯿﺸ وﻗﺘ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ۸ ،ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺤﻔﻪ ای ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ ﺑﺮو و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀ ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ۹ «.ﭘﺲ ﺣﺰاﯾﻞ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎی
ﻧﻔﯿﺲ ﭘﯿﺪاوار دﻣﺸﻖ را ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﺷﺘﺮ ﺑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت اﻟﯿﺸ رﻓﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪﻣﺘﺎرت ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮا ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ او از ﻣﺮﺿ ﮐﻪ دارد ﺷﻔﺎ
ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ«.

۱۰

اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،او ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او ﺣﺘﻤﺎً

ﻣ ﻣﯿﺮد۱۱ «.ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ او ﻧﺎه ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﺧﺠﻞ ﺷﺪ و آﻧﺎه اﻟﯿﺸ ﺑﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد.
۱۲ﺣﺰاﯾﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎ ،ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﭼﻮن ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ آوری ،ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را آﺗﺶ ﻣ زﻧ،
ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸ ،اﻃﻔﺎل آن ﻫﺎ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﻣﮐﻨ و ﺷﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮥ ﺷﺎﻧﺮا
ﻣ دری۱۳ «.ﺣﺰاﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ «.اﻟﯿﺸ ﺟﻮاب داد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣ ﺷﻮی۱۴ «.ﺑﻌﺪ ﺣﺰاﯾﻞ از ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻨﻬﺪد ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﻟﯿﺸ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« او ﺟﻮاب داد:
»او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑ«.

۱۵

اﻣﺎ ﻓﺮدای آن ﺣﺰاﯾﻞ ﻟﺤﺎف ﺑﻨﻬﺪد را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا در آب ﺗﺮ

ﮐﺮد و روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧَﻔَﺴﺶ ﻗﻄ ﺷﺪ و ﻣﺮد و ﺣﺰاﯾﻞ ﺧﻮدش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۰ ‐ ۱ :۲۱ 

۱۶‐۱۷در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ.
او ﺳ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۱۸ .او ﻣﺜﻞ
ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ،راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .دﺧﺘﺮ اﺧﺎب زن او ﺑﻮد و ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ۱۹ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،زﯾﺮا
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ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داود وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻدۀ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮاغ او در اورﺷﻠﯿﻢ
داﯾﻢ روﺷﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۰در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺮدم ادوم ﺑﺮﺿﺪ دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدا ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾ ﺣﻮﻣﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ۲۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺻﻌﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ در
آﻧﺠﺎ اردوی ادوم او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .ﯾﻮرام از ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺻﻒ
دﺷﻤﻦ را ﺷﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻟﺸﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ۲۲ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ادوﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨَﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زدﻧﺪ.

۲۳

ﺑﻘﯿﮥ

وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۲۴ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮرام
درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﭘﺴﺮش ،اﺧﺰﯾﺎ
ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۶ ‐ ۱ :۲۲ 

۲۵در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ۲۶ .او در ﺳﻦ
ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش
ﻋﺘَﻠﯿﺎ ،دﺧﺘﺮ اﺧﺎب و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﻤﺮی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد۲۷ .او ﻫﻢ راه و روش ﻓﺎﻣﯿﻞ اﺧﺎب را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ او ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ـ زﯾﺮا او داﻣﺎد
اﺧﺎب ﺑﻮد.
۲۸اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ .اﻣﺎ
در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اراﻣﯿﺎن زﺧﻤ ﺷﺪ۲۹ .ﯾﻮرام ﺑﺮای ﺗﺪاوی زﺧﻢ ﮐﻪ در راﻣﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت او ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ.
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ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۹

۱در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﺸ ﻧﺒ ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﻣﺎده ﺷﻮ ،اﯾﻦ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ

را ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ﺑﺴﺮاغ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻧﻤﺸ
ﺑﺮو .او را ﺑﻪ ﯾ اﻃﺎق ﺧﻠﻮت ،ﺟﺪا از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺒﺮ۳ .ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺮﯾﺰ و

ﺑﻮ» :ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴ ﻣﮐﻨﻢ «.وﻗﺘ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دروازه را
ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻦ«.
۴ﭘﺲ آن ﻧﺒ ﺟﻮان ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ۵ .او در ﺣﺎﻟ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ .ﻧﺒ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮاﯾﺖ دارم «.ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮای
ﮐﺪاﻣﯿ از ﻣﺎ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای ﺗﻮ ،آﻗﺎ۶ «.ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آن
ﻣﺮد ﺟﻮان روﻏﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ او رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﺮا
۷

ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ،ﯾﻌﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎﯾﺖ ،اﺧﺎب را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﺗﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎء و دﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را از اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﯿﺮم۸ .ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب
ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺮد ،زن ،ﻏﻼم و آزاد ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻢ۹ .ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﺑﺴﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم۱۰ .ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن اﯾﺰاﺑﻞ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺳﻬﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴ او را دﻓﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ «.ﻧﺒ ﺟﻮان اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و دروازه را
ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺨﺖ.
۱۱ﯾﯿﻬﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺑﻮد؟ آن ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ«.
۱۲آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧ ،ﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ .ﺑﻮ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺖ!« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴ ﻣﮐﻨﻢ۱۳ «.آﻧﺎه ﻫﻤ ﻓﻮراً ردا ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای او ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﻨﻪ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺖ!«
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ﻗﺘﻞ ﯾﻮرام
۱۴ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻧﻤﺸ ﺑﺮﺿﺪ ﯾﻮرام ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮد .ﯾﻮرام و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ
ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام در ﯾِﺰرﻋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .و ﭼﻮن ﯾﻮرام در ﺟﻨ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه
اراﻣﯿﺎن زﺧﻤ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.

۱۶

ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﺟﺎﺋﯿﻪ

ﯾﻮرام ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد رﻓﺖ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﯾﻮرام آﻣﺪه ﺑﻮد.
۱۷ﯾ از ﭘﻬﺮه داراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﯾِﺰرﻋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﯾﯿﻬﻮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣ آﯾﻨﺪ «.ﯾﻮرام ﺟﻮاب
داد» :ﺳﻮاری را ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ«.

۱۸

ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪی ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺻﻠ آﻣﺪه اﯾﺪ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﻌﻨ ﺻﻠ را ﭼﻪ ﻣ داﻧ .ﺑﯿﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ«.
ﭘﻬﺮه دار ﺑﻪ ﯾﻮرام ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺸﺖ۱۹ .ﯾﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را
ﺑﻔﺮﺳﺖ «.او رﻓﺖ و از ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﺎن ﺳﻮال را ﮐﺮد .ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب را داد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ
ﻣﻌﻨ ﺻﻠ را ﭼﻪ ﻣ داﻧ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎ«.

۲۰

ﭘﻬﺮه دار ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎﺻﺪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ

ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدد «.او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :آن ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻠﯿﻪ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺸ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ وار
ﻣ راﻧﺪ«.
۲۱ﯾﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﻋﺮادۀ ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.آن ﻫﺎ ﻋﺮاده را آوردﻧﺪ .ﯾﻮرام و اﺧﺰﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮ ﻋﺮادۀ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﯿﻬﻮ رﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ او در ﻣﺰرﻋﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺧﻮردﻧﺪ۲۲ .وﻗﺘ ﯾﻮرام او را دﯾﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ از روی دوﺳﺘ آﻣﺪه ای؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺎدرت ،اﯾﺰاﺑﻞ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺘ و ﺻﻠ
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﻣﺎن ﻧﺪارد۲۳ «.ﯾﻮرام ﺑﻪ اﺧﺰﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻣ ﺑﯿﻨ ،اﺧﺰﯾﺎ!« اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺮادۀ
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ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮد.

۲۴

ﯾﯿﻬﻮ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺗﯿﺮی را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد .ﺗﯿﺮ
۲۵

ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ

در ﭘﺸﺖ ﯾﻮرام ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻗﻠﺒﺶ را ﺷﺎﻓﺖ .ﯾﻮرام در ﻋﺮادۀ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن داد.

ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ،ﺑِﺪﻗَﺮ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮدار و در ﻣﺰرﻋﮥ ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠ ﺑﯿﻨﺪاز .ﺑﯿﺎد داری ﮐﻪ وﻗﺘ
ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺧﺎب ،ﭘﺪر ﯾﻮرام ﻋﺮاده ﻣ راﻧﺪﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ او ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

۲۶

»ﻣﻦ

دﯾﺮوز دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭼﻄﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻋﻬﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا در ﻫﻤﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ «.ﭘﺲ او را ﺑﺮدار و در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﻨﺪاز ﺗﺎ وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠ ﺷﻮد«.

ﻗﺘﻞ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
۲۷وﻗﺘ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آن واﻗﻌﻪ را دﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺖ ﻫﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد .ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او رﻓﺖ
و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺪ .آن ﻫﺎ او را در ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﯾِﺒﻠﻌﺎم ،در ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻮر
ﻣ رﻓﺖ زﺧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺠِﺪو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺮد.

۲۸

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ

ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺮ ﻋﺮاده ای ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺒﺮۀ آﺑﺎﺋ اش ،در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۲۹اﺧﺰﯾﺎ در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ،در ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﺮگ ﻓﺠﯿ ﻣﻠﻪ اﯾﺰاﺑﻞ
۳۰وﻗﺘ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﺳﯿﺪ و اﯾﺰاﺑﻞ از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺮد و ﻣﻮﻫﺎی
ﺧﻮد را آراﺳﺖ و از ﮐﻠﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﯿﺮون ﭘﺮداﺧﺖ۳۱ .ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ
داﺧﻞ ﺷﺪ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﺻﺪا ﮐﺮد» :ای زِﻣﺮی ،ﺗﻮ ﺑﺴﻼﻣﺖ رﺳﯿﺪی ،ای ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺎدﺷﺎه؟« ۳۲ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺼﺮ از ﺑﺎﻻ ﯾﯿﻬﻮ را دﯾﺪﻧﺪ،
۳۳ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :او را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ اﯾﺰاﺑﻞ را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮن او ﺑﺮ
دﯾﻮار و اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ او را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﺷﺎن ﺷﺪ۳۴ .ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و ﻏﺬا ﺧﻮرد و
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ﮔﻔﺖ» :آن زن ﻟﻌﻨﺘ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن او دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ«.
را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺮ ،ﭘﺎﻫﺎ و ﮐﻒ دﺳﺘﺶ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

۳۵

اﻣﺎ وﻗﺘ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ او

۳۶

آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ اﻃﻼع دادﻧﺪ.

ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﺟﺴﺪ
اﯾﺰاﺑﻞ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺳﻬﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ

۳۷

و اﺟﺰای ﺑﺪن او ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ«.

ﮐﺸﺘﺎر اوﻻدۀ اﺧﺎب

۱۰

۱ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ اﺧﺎب در ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ و از آن ﯾ ﯾ

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ واﻟﯿﺎن ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ و اوﻟﯿﺎی ﻓﺮزﻧﺪان اﺧﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎد۲ .‐۳ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ از
اﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮد» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮان اﺧﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ،
ﯾ از ﻻﯾﻘﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎ ،اﺳﭙﻬﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی
۴

ﻣﺴﺘﺤﻢ و اﺳﻠﺤﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارﯾﺪ آﻣﺎدۀ دﻓﺎع از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ او ﺑﺎﺷﯿﺪ «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ؟« ۵آﻧﺎه ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ و واﻟ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان و اوﻟﯿﺎی ﻓﺮزﻧﺪان
اﺧﺎب ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻨ ﺑﺠﺎ
ﻣ آورﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ .اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﯿﻢ«.
۶

ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺎﻣﮥ دﯾﺮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ و ذﮐﺮ ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﻣﺮ ﻣﻦ

اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﻤﮥ آن ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﻧﺰد رﻫﺒﺮان ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۷ .وﻗﺘ ﻧﺎﻣﮥ
ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻬﺰاده را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن را در ﯾ ﺗﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۸ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﺷﺎه را آوردﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ را
در دو ﺗﻮده ﺗﺎ ﺻﺒ ﺑﺪﻫﻦ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﺬارﯾﺪ۹ «.ﻓﺮدای آن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدم و
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او را ﮐﺸﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

۱۰

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اوﻻدۀ اﺧﺎب ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ و وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠ ﺳﺎﺧﺖ«.

۱۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺧﺎب را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺷﻬﺮ،

دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾ او و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭽﺪام ﺷﺎن را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
۱۲

ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ .در ﺑﯿﻦ راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

۱۳

در

آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺧﻮرد .از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟«
آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻬﺰادﮔﺎن و ﻣﻠﻪ اﯾﺰاﺑﻞ
ﻣ روﯾﻢ۱۴ «.ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً
ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭽﺪام ﺷﺎن را
زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۱۵

وﻗﺘ ﯾﯿﻬﻮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﯾﻬﻮﻧﺎداب ،ﭘﺴﺮ رﮐﺎب را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣ آﯾﺪ .ﺑﺎ او

اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻤﯿﻤﯿﺘ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ دارم ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ داری؟« ﯾﻬﻮﻧﺎداب
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ «.ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﯾﻬﻮﻧﺎداب دﺳﺖ
ﺧﻮد را داد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮد ۱۶و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮو و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده ام «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺘﻨﺪ.

۱۷

وﻗﺘ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ

ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻠﯿﺎ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ
اﺧﺎب ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾ ﺷﺎن را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.

ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ
۱۸ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﺧﺎب در ﺣﺼﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻌﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺧﺪﻣﺖ او را ﺑﻨﻢ۱۹ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋ
ﮐﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد
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ﺟﺰای او ﻣﺮگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ «.او اﯾﻦ اﻋﻼن را
از روی ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

۲۰

ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﺑﺴﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ روز را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻌﻞ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۱

آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ در ﻣﻌﺒﺪ دﯾﺮ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺎﻧﺪن
ﻧﺒﻮد.

۲۲

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺎور «.او

ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس را آورد۲۳ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﻧﺎداب ،ﭘﺴﺮ رﮐﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ از ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد،
ﻫﻤ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۴ «.ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﯿﻬﻮ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ را در ﺑﯿﺮون دروازه ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ را
ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺳﺰای ﺗﺎن ﻣﺮگ اﺳﺖ۲۵ «.ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺸﯿﺪ و اﺣﺪی را زﻧﺪه ﻧﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﻨﺪ ۲۶و ﺳﺘﻮن ﺑﻌﻞ
را ﺑﯿﺮون آورده ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ۲۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﻞ را ﺑﺎ ﻣﻌﺒﺪ آن وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺒﺪش را ﺑﻪ
ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗ اﺳﺖ.
۲۸

ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺑﻌﻞ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

۲۹

اﻣﺎ راه و روش ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را

دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و
دان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد.

۳۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮا در ﻣﻮرد اوﻻدۀ اﺧﺎب

ﻋﻤﻠ ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اوﻻده ات ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻨﻨﺪ«.

۳۱

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و از ﺻﻤﯿﻢ دل اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد،
ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد.

وﻓﺎت ﯾﯿﻬﻮ
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ﺑﻪ

۳۲

در آن اﯾﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ،

ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﻮﻗ داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎک آﻧﺮا،

۳۳

از ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻌﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺟﺎد ،رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﻣﻨَﺴ ـ از درﯾﺎی ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،در وادی اَرﻧُﻮن ﺗﺎ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی ﯾﯿﻬﻮ و ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت او در ﮐﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.

۳۴

ﺑﻘﯿﻪ

۳۵

ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻌﺪ

از آﻧﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
۳۶ﯾﯿﻬﻮ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد.

ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﻣﻠﮥ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ ۱۰ :۲۲ ـ (۱۵ :۲۳

۱۱

۱وﻗﺘ ﻋﺘﻠﯿﺎ از ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺧﺰﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﺑﻘﺘﻞ

رﺳﺎﻧﺪ۲ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷَﺒ ،ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام و ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ

ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه دزدﯾﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﯾﻪ اش در ﯾ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮاب
ﻋﺒﺎدﺗﺎه از ﻋﺘﻠﯿﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ۳ .در دوران ﺣﻮﻣﺖ ﻣﻠﻪ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻮآش ﻣﺪت
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ داﯾﮥ ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔ ﻣﺎﻧﺪ.
۴

در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﻪ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﺷﺎﻫ و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻗﺼﺮ

ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ و از آن ﻫﺎ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
۵

ﻧﻘﺸﻪ اش ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ داده
ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺴﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ۶ ،ﯾ ﺳﻮم
ﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ دروازۀ ﺳﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾ ﺳﻮم دﯾﺮ ﺗﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ،دروازۀ دﯾﺮ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺑﺮود۷ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ رﺧﺼﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۸ .ﻫﻤ ﻣﺴﻠ ﺑﻮده از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
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۹

اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺧﻮاه در روز

ﺳﺒﺖ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاه رﺧﺼﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮﯾﺎداع آوردﻧﺪ.

۱۰

ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻧﯿﺰه ﻫﺎ و

ﺳﭙﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد.

۱۱

ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ

ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ،در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺑﺪور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮﺿ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۱۲

آﻧﺎه ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺷﻬﺰاده را آورد ،ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،ﯾ ﻧﺴﺨﮥ ﻗﺎﻧﻮن

ﺷﺎﻫ را ﺑﻪ او داد و او را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺴ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻤ ﮐﻒ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!«
۱۳وﻗﺘ آواز ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ و ﻣﺮدم ﺑﻮش ﻋﺘﻠﯿﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ۱۴ .در
آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم آن زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺘﻮن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺮﻧﺎ در ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮﺷ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺘﻠﯿﺎ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺧﯿﺎﻧﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ!« ۱۵ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ اﻣﺮ
ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن را از ﺑﯿﻦ دو ﺻﻒ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ او را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﯿﺪ۱۶ «.ﭘﺲ ﻋﺘﻠﯿﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و از راﻫ ﮐﻪ
اﺳﭙﻬﺎ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

اﺻﻼﺣﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۱ ‐ ۱۶ :۲۳ 

۱۷ﯾﻬﻮﯾﺎداع از ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺑﺴﺖ۱۸ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا وﯾﺮان
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد۱۹ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ ،ﮔﺎرد ﺷﺎﻫ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻮآش از راه دروازۀ
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ ﻧﺸﺴﺖ۲۰ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
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ﻣﺮگ ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺷﻬﺮ آرام و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
۲۱ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ.

ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۶ ‐ ۱ :۲۴ 

۱۲

۱در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﯿﻬﻮ ،ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش زِﺑﯿﻪ و از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺑﻮد۲ .ﯾﻮآش ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﮐ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﮐﻤ و ﻫﺪاﯾﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد راﺿ ﺳﺎﺧﺖ۳ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۴‐۵ﯾﻮآش ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﯾﻪ ﻣ آورﻧﺪ و ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻣﮥ ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ«.
۶ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﺰده ﺑﻮدﻧﺪ.
۷

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻮآش ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا

ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ؟ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﺮا
ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ۸ «.ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻟ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺪوش ﺑﯿﺮﻧﺪ.
۹ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺻﻨﺪوﻗ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮ آن را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راه
دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺒﺎﻧ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ
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ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آوردﻧﺪ در آن ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

۱۰

وﻗﺘ ﺻﻨﺪوق از ﭘﻮل ﭘﺮ ﻣ ﺷﺪ

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده در ﺧﺮﯾﻄﻪ ﻫﺎ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺮ
ﺧﺮﯾﻄﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺑﺴﺘﻨﺪ.

۱۱

ﺑﻌﺪ ﭘﻮل را وزن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ از آن ﭘﻮل اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎر ،ﺑﻨﺎ،

۱۲

ﻣﻌﻤﺎر ،ﺳﻨﺘﺮاش و ﻗﯿﻤﺖ

ﭼﻮب ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و دﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

۱۳

ﻣﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﻟﻨﻬﺎی ﻧﻘﺮه ای ،ﮔﻠﯿﺮ ،ﮐﺎﺳﻪ ،ﺳﺮﻧﺎ ،ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از آن
ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .ﻫﻤﮥ آن ﭘﻮل را ﺑﺮای اﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﺼﺎﻟ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﺪوش
داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺪ ،از آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ۱۶ .ﭘﻮل ﮐﻔﺎرۀ ﺟﺮم و
ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﻧﻤ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.

ﯾﻮآش ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﺟﺰﯾﻪ ﻣ دﻫﺪ
۱۷در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺰم ﺟﻨ
ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۱۸ .ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ اﺟﺪاد او ،ﯾﻌﻨ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط،
ﯾﻬﻮرام و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮای ﺣﺰاﯾﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺣﺰاﯾﻞ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
۱۹ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ۲۰ .ﺑﻌﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﺑﺮﺿﺪش ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او را در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﻮ ،در اﻣﺘﺪاد راﻫﯿﻪ ﺑﺴﻮی
ﺳﻠ ﻣ رﻓﺖ ﮐﺸﺘﻨﺪ۲۱ .ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ او ﯾﻮزاﮐﺎر ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﺖ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻣﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺴﺪ او را
ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
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ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۳

۱در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻠﻤﺮو

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۲ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و راه و روش ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه
۳

ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﭘﺴﺮش ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻤﺮاﺗﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﺴﺖ
۴

ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ روزﮔﺎر ﺑﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﮐﺮد ،دﻋﺎﯾﺶ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد۵ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد
و از دﺳﺖ اراﻣﯿﺎن رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺻﻠ و
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۶ .وﻟ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از روش ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
از راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻧﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ۷ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﻮار ،ده ﻋﺮاده و ده ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﭘﯿﺎده ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻫﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد و ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد۸ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻗﺪرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ
۹

او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﻫﺪﯾﺮۀ آﺑﺎﺋ اش
در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮآش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۰

در ﺳﺎل ﺳ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۱۱ .او ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راه ﮔﻨﺎه آﻟﻮدی ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮد ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و از آن
راه ﺑﺮﻧﺸﺖ۱۲ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮآش ،ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﻨﻬﺎی
او ﺑﺎ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮآش ﻓﻮت
ﮐﺮد او را در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎ دﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
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ﻧﺸﺴﺖ.

وﻓﺎت اﻟﯿﺸ
۱۴

در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ

ﻋﯿﺎدت او آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ! ﭘﺪر ﻣﻦ! ای ﺣﺎﻣ و ﻣﺪاﻓ ﺷﺠﺎع ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ!« ۱۵اﻟﯿﺸ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن را ﺑﯿﺮ «.ﯾﻬﻮآش ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺖ.
۱۶اﻟﯿﺸ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮ و آﻣﺎده ﺷﻮ!« او ﭼﻨﺎن ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺖ ۱۷و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق را ﺑﺎز ﮐﻦ«.
ﯾﻬﻮآش ﮐﻠﯿﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺗﯿﺮ را رﻫﺎ ﮐﻦ «.ﯾﻬﻮآش ﺗﯿﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد .آﻧﺎه
اﻟﯿﺸ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﺗﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اراﻣﯿﺎن ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن در اَﻓﯿﻖ ﻣ ﺟﻨ
و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨ«.

۱۸

ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺗﯿﺮﻫﺎی دﯾﺮ را ﺑﯿﺮ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﺑﺰن «.ﯾﻬﻮآش ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺰﻣﯿﻦ زد و ﺑﺲ ﮐﺮد.

۱۹

اﻟﯿﺸ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر

ﻣ زدی ،درآن ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘ اراﻣﯿﺎن را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧ
آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫ«.
۲۰ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸ ﻓﻮت ﮐﺮد و او را ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﻟﺸﺮ ﻣﻮآب ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۱

ﯾﺮوز وﻗﺘ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎزه ای را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺸﺮی را دﯾﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺮده را در ﻗﺒﺮ اﻟﯿﺸ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی اﻟﯿﺸ ﺗﻤﺎس ﮐﺮد ،زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮ دو ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎد.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد
۲۲ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮد۲۳ .اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺖ
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ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
۲۴ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﭘﺴﺮش ﺑﻨﻬﺪد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ۲۵ .آﻧﺎه ﯾﻬﻮآش
ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز از دﺳﺖ داده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد.

اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۴ ‐ ۱ :۲۵ 

۱۴

۱در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش

ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ۲ .او در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان و از ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۳ .اَﻣﺼﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد،
ﯾﻮآش ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﻣﻨﺪی و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺟﺪ
ﺧﻮد ،داود۴ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ.
۵ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﻠﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨ را ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﭘﺪرش
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۶ .اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺎﺗﻼن را ،ﻃﺒﻖ اﺣﺎم ﺗﻮرات ﻧﺸﺖ .ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
۷اَﻣﺼﯿﺎ ﯾﺒﺎر ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻧﻤ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ﻧﺎم آﻧﺮا
ﺑﻪ ﯾﻘﺘَﺌﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۸ .ﺑﻌﺪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ زورآزﻣﺎﺋ ﮐﻨﯿﻢ«.
۹ﯾﻬﻮآش در ﺟﻮاب اَﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ
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ﭘﺴﺮم ﺑﺪه «.اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن اﺛﻨﺎ ﯾ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮد.

۱۰

ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ادوﻣﯿﺎن را ﺷﺴﺖ دادی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻪ

آراﻣ زﻧﺪﮔ ﮐﻦ .ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﻼت ﺧﻠﻖ ﻣﮐﻨ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺑﻼ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزی؟«
۱۱

اﻣﺎ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻨ او رﻓﺖ .ﻫﺮ دو

ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﺻﻒ آراﺳﺘﻨﺪ۱۲ .ﯾﻬﻮدا ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد
و ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۳

ﯾﻬﻮآش اَﻣﺼﯿﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ .دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ را از »دروازۀ اﻓﺮاﯾﻢ« ﺗﺎ »دروازۀ زاوﯾﻪ« ﮐﻪ دوﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ
وﯾﺮان ﮐﺮد۱۴ .ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﮥ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ ﯾ ﻋﺪه اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۵

ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی ﯾﻬﻮآش ،ﻗﺪرت و ﺷﯿﻮه اﯾﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد

ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ۱۶ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮآش ﻓﻮت ﮐﺮد او را ﺑﺎ اﺟﺪادش در
ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﻣﺮگ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۸ ‐ ۲۵ :۲۵ 
۱۷

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اَﻣﺼﯿﺎ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.

۱۸

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ

دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۹ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺑﺮﺿﺪ او ﭼﯿﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ او را
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۲۰ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺮ اﺳﭗ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در
ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ از او ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ اش ،ﻋﺰرﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
۲۲ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﯾﻠَﺖ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد.
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ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۳در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ
و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﯾ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۲۴ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ .از
راه و روش ﺧﻄﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و از آن دﺳﺖ
ﻧﺸﯿﺪ.

۲۵

ﺳﺮﺣﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﻫﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻋﺮﺑﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﮐﺎر او

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ اَﻣﺘﺎی ،از اﻫﺎﻟ ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ،
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

۲۶

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و رﻧ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤ ـ

ﻏﻼم و آزاد ـ رﻧ ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻏﻤﺨﻮار و ﻣﺪدﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۲۷ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺻﻔﺤﮥ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آن ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻮآش ﻧﺠﺎت داد.
۲۸

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻗﺪرت ،ﺟﻨﻬﺎ و اﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر دﻣﺸﻖ و ﺣﻤﺎت را ﮐﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.
۲۹وﻗﺘ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،زِﮐَﺮﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۳ ‐ ۱ :۲۶ 

۱۵

۱

در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اَﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ۲ .او ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﺮد۳ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
۴ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر
ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از آن رﻧ ﻣ ﺑﺮد،
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ﺑﻨﺎﺑﺮان در ﯾ ﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم ادارۀ اﻣﻮر ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﻣﻤﻠﺖ
۶

را در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ و ﮐﺎر ﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ
۷

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .وﻗﺘ ﻋﺰرﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ زَﮐَﺮﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۸در ﺳﺎل ﺳ و ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۹ .او ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻮد و دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮد و او را در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺑﻘﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮدش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

۱۱

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ زﮐﺮﯾﺎ و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب

ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۲

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ داده ﺑﻮد

ﻋﻤﻠ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :اوﻻده ات ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ« و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ.

ﺷﻠﻮم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۳در ﺳﺎل ﺳ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه
در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۱۴ .ﺑﻌﺪ ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺟﺎدی از ﺗﺮزه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪ و ﺷﻠﻮم را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ و
ﺧﻮدش ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ۱۵ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻠﻮم ﺑﺸﻤﻮل ﺗﻮﻃﺌﮥ او ﺑﺮﺿﺪ زﮐﺮﯾﺎ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۶ .ﻣﻨَﺤﯿﻢ در راه ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﺗﺮزه ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻔﺴ و اﻃﺮاف آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮدﻧﺪ .او ﺣﺘ ﺷﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﻫﻢ
ﭘﺎره ﮐﺮد.
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ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۷در ﺳﺎل ﺳ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺟﺎدی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ده ﺳﺎل در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد۱۸ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از راه و روش ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد،
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد.

۱۹

ﺑﻌﺪ ﻓﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﻣﻨَﺤﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻓﻮل از او

در اداﻣﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﻪ ﮐﻨﺪ در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺧﺮوار ﻧﻘﺮه ﺑﻪ او داد.

۲۰

ﻣﻨَﺤﯿﻢ

ﭘﻮل را از ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻫﺎ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل
ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از ﺗﻮﻗﻒ در آﻧﺠﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ۲۱ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨَﺤﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ ﻣﻨَﺤﯿﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮش ،ﻓَﻘﺤﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺤﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۳در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓَﻘﺤﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨَﺤﯿﻢ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۲۴ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد.
او از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﺧﻄﺎ ﺑﺮد دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ۲۵ .ﯾ از
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﺑﻨﺎم ﻓَﻘَ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻠﻌﺎد ،او
را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ارﺣﻮب و اَرِﯾﻪ در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ.

۲۶

ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘﺤﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﮐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘَ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۷در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓَﻘَ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۲۸ .ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .از راه و
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روش ﺑﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد.
۲۹در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَ ،ﺗﻐﻠَﺖ ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﯿﻮن،
آﺑﻞ ،ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻪ ،ﯾﺎﻧﻮح ،ﻗﺎدِش ،ﺣﺎﺻﻮر ،ﺟﻠﻌﺎد ،ﺟﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و
ﻣﺮدم ﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮد۳۰ .در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ
دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد و در ﯾ ﺣﻤﻠﻪ ﻓَﻘَ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻮض او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

۳۱

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَ و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۹ ‐ ۱ :۲۷ 
۳۲

در ﺳﺎل دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻓَﻘَ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ.

۳۳

او در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ

ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ و دﺧﺘﺮ
ﺻﺎدوق ﺑﻮد۳۴ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻋﺰرﯾﺎ ﻧﯿ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
۳۵ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺨﻮر ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .او دروازۀ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺎﺧﺖ۳۶ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﯾﻮﺗﺎم و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۳۷ .در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓَﻘَ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ را ﺑﺠﻨ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد۳۸ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺗﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد و او را ﺑﺎ
ﭘﺪراﻧﺶ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫ ،در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺣﺎز ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۷ ‐ ۱ :۲۸ 

۱۶

۱در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ،اﺣﺎز ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا

ﻧﺸﺴﺖ۲ .او ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .او در
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زﻧﺪﮔ ،ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد راﺿ و ﺧﻮﺷﻨﻮد
۳

ﺳﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ راه و روش زﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺣﺘ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮم ﻧﻔﺮت آﻣﯿﺰ اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮد،
۴

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
۵

رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓَﻘَ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا

ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺣﺎز را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ۶ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ادارۀ
ﺷﻬﺮ اﯾﻠَﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و اراﻣﯿﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
در آن ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ۷ .آﺣﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ را ﭘﯿﺶ ﺗﻐﻠَﺖ
ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﺨﻠﺺ ﺗﻮ ام .ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋ و ﻣﺮا از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﮥ آن ﻫﺎ از
ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻨ۸ «.آﺣﺎز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﻗﺪر ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋﯿﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ
ﺷﺎﻫ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد۹ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺶ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد .آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﺮد و ﺧﻮد رزﯾﻦ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
۱۰وﻗﺘ آﺣﺎز ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آﻧﺠﺎ را دﯾﺪ ﻧﻘﺸﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺮا ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺑﺮای اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۱۱

اورﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ آﺣﺎز از دﻣﺸﻖ ﺑﺮاﯾﺶ

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻼت ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
آﺣﺎز از دﻣﺸﻖ ﺗﻤﯿﻠﺶ ﻧﻤﻮد.

۱۲

وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را دﯾﺪ ،رﻓﺖ

ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺷﺮاب و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺻﻠ را ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ.

۱۳

۱۴

و ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ

را ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧَﻮ ﮔﺬاﺷﺖ۱۵ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اورﯾﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺰرگ،
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺷﺎﻣﺎﻫ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و آردی ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺮدم را
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨ و ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰی ،اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ
ﺷﺨﺼ ﻣﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ۱۶ «.ﭘﺲ اورﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ
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ﮐﺮده ﺑﻮد اﺟﺮا ﮐﺮد.
۱۷ﺑﻌﺪ آﺣﺎز ﭼﻮﮐﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻃﺸﺘﻬﺎ را از ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮض ﺑﺰرگ
ﺑﺮﻧﺠ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دوازده ﮔﺎو ﺑﺮﻧﺠ ﻗﺮار داﺷﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨ ﮔﺬاﺷﺖ۱۸ .آﺣﺎز
ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ را از داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و راه
ﻣﺨﺼﻮﺻ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺪود
ﻧﻤﻮد.
۱۹ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۲۰ .ﺑﻌﺪ
آﺣﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد و در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫ ،در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

ﻫﻮﺷ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۷

۱

در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻼ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
۲

ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﻧُﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ ،وﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ
۳

اﻧﺪازۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺟﻨ او آﻣﺪ.
۴

ﻫﻮﺷ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣ داد .اﻣﺎ ﯾ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻧﺪاد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد
را ﭘﯿﺶ ﺳﻮا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.

ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه
۵ﺑﻌﺪ ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﺳﺎﻣﺮه را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺗﺼﺮف
آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻮد۶ .ﺣﻤﻠﮥ آﺷﻮرﯾﺎن در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮﺷ رخ داد .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﻪ آﺷﻮر اﺳﯿﺮ ﺑﺮد .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ﺣﻠَ ،ﺑﻌﻀ را در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر در ﻧﺎﺣﯿﮥ
ﺟﻮزان و ﺑﻌﻀ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺪِﯾﺎن ﺟﺎ داد.
۷ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت داد .آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را
۸

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ راه و روش اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ راه ﺷﺎن دور ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده
و رﺳﻮم زﺷﺘ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻌﺎﺑﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮرد
و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۰ .ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺖ و ﺳﺘﻮن اَﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۱ .ﻣﺜﻞ
اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺷﺎن دور ﮐﺮد ،در آن ﺟﺎﻫﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
دود ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻨﻨﺪ اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ آن ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ۱۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا اﺧﻄﺎر داده ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :از ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن داده ﺑﻮدم ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ«.
۱۴وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻐﺮور و ﺳﺮﮐﺶ ﺷﺪﻧﺪ.

۱۵

از اواﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻮد ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﻄﺎر او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺑ ارزش را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑ ارزش ﺷﺪﻧﺪ .راه و روش اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آن ﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻨﻨﺪ۱۶ .اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮای ﺧﻮد دو ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ را
ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۷ .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی و
ﻓﺎﻟﺒﯿﻨ زدﻧﺪ و زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۸ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و
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ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ.
۱۹ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و از رﺳﻮم و ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اوﻻدۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎراﺟﺮان ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن از ﺣﻀﻮر او ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
۲۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ﺟﺪا ﮐﺮد ،آن ﻫﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺷﻮﻧﺪ۲۲ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ۲۳ ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان آن ﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.

آﺷﻮرﯾﺎن در ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
۲۴ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم را از ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻮت ،ﻋﻮا ،ﺣﻤﺎت و ﺳﻔﺮاﯾﻢ آورد و آن ﻫﺎ را ﺑﺠﺎی ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﻮرﯾﺎن ﺳﺎﻣﺮه را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی آن
ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدم در اواﯾﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ.

۲۶

ﭘﺲ ﺑﻪ

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ آوردی و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎ دادی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان او ﺷﯿﺮﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻣﮐﺸﻨﺪ ،زﯾﺮا از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑ ﺧﺒﺮ اﻧﺪ۲۷ «.ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﯾ از ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ۲۸ «.ﭘﺲ ﯾ از
ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و
ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
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۲۹

اﻣﺎ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ

ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
را ،ﻣﺮدم ﺣﻤﺎت ﺑﺖ اﺷﯿﻤﺎ را،

۳۰

ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺖ ﺳﻮت ﺑِﻨُﻮت را ،ﻣﺮدم ﮐﻮت ﺑﺖ ﻧَﺮﺟﻞ

۳۱

ﻋﻮﯾﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﻧﺒﺤﺰ و ﺗﺮﺗﺎک را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻔﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮان

ﺧﻮد را ﺑﺮای اَدرﻣﻠ و ﻋﻨَﻤﻠَ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ،در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ.

۳۲

آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ

را ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﻨﺎن را در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۳۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ ﺧﺪاﯾﺎن
ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ۳۴ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺎدات ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد دوام داده از رﺳﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺻﻠ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺮدﻧﺪ .اﺣﺎم ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ،داده ﺑﻮد
ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ) .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد۳۵ (.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ
ﺑﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ را
ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۳۶ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋ و ﺑﺎزوی
ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۳۷ .از ﻓﺮاﯾﺾ ،اﺣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﯿﺪ .از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ؛

۳۸

ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ام از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن

دﯾﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﯿﺪ۳۹ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﺠﺎت داد ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ۴۰ «.ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﻧﺮدﻧﺪ.
۴۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را و ﻫﻢ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪان
و اوﻻدۀ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن از اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ ۲ ‐ ۱ :۲۹ و (۱ :۳۱

۱۸

۱

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ۲ .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش اَﺑ و دﺧﺘﺮ زِﮐَﺮﯾﺎ ﺑﻮد۳ .او ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿ ﺳﺎﺧﺖ۴ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ و ﺑﺖ
اَﺷﯿﺮه را ﺷﺴﺖ و ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧَﺤﺸﺘﺎن و ﻣﻮﺳ آﻧﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای آن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮد ۵و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﯿﭽﯿ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از او و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او ـ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻧﺪاﺷﺖ.
۶ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار ﺑﻮد .از اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮد۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣ زد ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑ او ﺑﺎﺷﺪ۸ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه و اﻃﺮاف آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و
ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺮا از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد.
۹در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد۱۰ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم آﻧﺮا ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ و در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻮﺷ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﻣﺮه را ﻓﺘ ﮐﺮد.
۱۱

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮد .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ﺣﻠَ ،ﺑﻌﻀ

را در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر ،در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻮزان و ﺑﻌﻀ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺪِﯾﺎن ﺟﺎ داد۱۲ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن او را ﺷﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ ﺑﻨﺪۀ
ﺧﻮد ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻮش دادﻧﺪ و ﻧﻪ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺣﻤﻠﮥ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ۱۹ ‐ ۱ :۳۲ ؛ اﺷﻌﯿﺎ (۲۲ ‐ ۱ :۳۶
۱۳

در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده آﻧﺮا ﻓﺘ

ﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد.

۱۴

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﮐﻪ در

ﻻﮐﯿﺶ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ام؛ ﻟﺸﺮت را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﺑﺨﻮاﻫ
ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺼﺪ وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و ﺳ
وزﻧﮥ ﻃﻼ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۱۵ .ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ای را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻮد
ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۶ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻼﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﻫﺎ دروازه ﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر داد۱۷ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را
ﮐﻪ اﻟﻘﺎب ﺷﺎن ﺗَﺮﺗﺎن ،رﺑﺴﺎرﯾﺲ و رﺑﺸﺎﻗ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرﮔ از ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن ﻫﺎ در
ﻧﺰدﯾ ﺣﻮض ﺑﺎﻻ ،در اﻣﺘﺪاد ﺷﺎﻫﺮاه ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺰرﻋﮥ ﮐﺎزر ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۱۸

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺒﺮ

دادﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ،ﯾﻌﻨ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ،ﺷﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﻨﺸ و
ﯾﻮآخ ،ﭘﺴﺮ آﺳﺎف ،وﻗﺎﯾ ﻧﺎر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
۱۹

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻣﭙﺮاﻃﻮر آﺷﻮر ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺨﻮد

ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺳﺖ؟

۲۰

آﯾﺎ ﻣﺤﺾ ﺣﺮف ﺧﺎﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮ ﺑﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﭼﻪ ﮐﺴ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زده ای؟ ۲۱ﺗﻮ از ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤ را داری ،اﻣﺎ
آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧَ ﺷﺴﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﺑﺮ آن ﺗﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﺶ
ﻓﺮو رﻓﺘﻪ زﺧﻤ اش ﻣﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻫﻤﺎن
ﻧَ اﺳﺖ۲۲ .اﮔﺮ ﻣﮔﻮﺋ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ «.ﭘﺲ آﯾﺎ ﺧﻮدت ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را وﯾﺮان ﮐﺮدی؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺮدی و
ﻧﻔﺘ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ۲۳ .ﻣﻦ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮط ﻣ ﺑﻨﺪم و ﺑﻪ ﺗﻮ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧ ﺑﻬﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ! ۲۴ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺘ ﺑﻪ ﻋﺮاده و ﺳﻮاران ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺣﺘ
ﯾ اﻓﺴﺮ ﺳﺎدۀ آﻗﺎﯾﻢ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫ۲۵ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
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آﻣﺪه اﯾﻢ؟ ﻧ ،ﻣﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﺠﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﻢ«.
۲۶آﻧﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﺖ ﺑﺰﺑﺎن اراﻣ ﺣﺮف ﺑﺰن
ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ،ﺑﺰﺑﺎن ﯾﻬﻮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ«.
۲۷

اﻣﺎ رﺑﺸﺎﻗ در ﺟﻮاب آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺎ

ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟ ﻧ ،ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا
آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮم اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از ادرار ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ«.
۲۸‐۲۹ﺑﻌﺪ رﺑﺸﺎﻗ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﯾﻬﻮدی ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ،زﯾﺮا او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ۳۰ .ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را از ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣ دارد«.

۳۱

ﺑﻪ ﺣﺮف ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا

ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ؛ آﻧﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ آراﻣ از
اﻧﻮر ﺗﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،از اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از آب ﭼﺎه ﺗﺎن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ۳۲ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و ﺷﻤﺎ
را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ ﺑﺮم ـ در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ،دارای ﺑﺎﻏﻬﺎی
اﻧﻮر و زﯾﺘﻮن و ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ـ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ از
ﻗﺤﻄ ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺮف ﺣﺰﻗﯿﺎ را ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ .او ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
۳۳

ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ«.

ﮐﺪاﻣﯿ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه

آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟

۳۴

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و اَرﻓﺎد ﭼﻪ آﻣﺪ؟ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮاﯾﻢ ،ﻫﯿﻨ و ﻋﻮا ﮐﺠﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺮه را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ۳۵در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻣﻤﺎﻟ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﺋ
ﺑﺨﺸﺪ؟«
۳۶ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺮﻓ ﺑﺰﺑﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
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ﻧﺪﻫﻨﺪ.

۳۷

آﻧﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﯾﺪه ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم رﺑﺸﺎﻗ را ﺑﻪ او

رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺣﺰﻗﯿﺎ از اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺸﻮره ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (۷ ‐ ۱ :۳۷

۱۹

۱وﻗﺘ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﺰارش آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۲

ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ،ﺷﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﻨﺸ و رؤﺳﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﻓﺮﺳﺘﺎد۳ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮوز روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ زﺟﺮ ﻣﮐﺸﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺜﻞ زﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از روی ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﻪ دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﺋ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ۵ «.‐۶اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺠﻮاب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ زدﻧﺪ ﺗﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش۷ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﺒﺮ ﺑﺪی از
وﻃﻨﺶ ﻣ رﺳﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻣﻦ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد«.

آﺷﻮری ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (۲۰ ‐ ۸ :۳۷

۸رﺑﺸﺎﻗ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ رﻓﺖ) .زﯾﺮا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از ﻻﮐﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻨ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۹ (.در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻗَﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ او آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد:
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۱۰

»ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داری ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺼﺮف

ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﻨ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮری.

۱۱

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﻪ

ﻫﺮ ﻣﻤﻠﺘ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﺎ
ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑ؟

۱۲

وﻗﺘ ﭘﺪران ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻮزان ،ﺣﺎران ،رِزِف و ﻣﺮدم ﻋﺪن را ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر

زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟

۱۳

ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻤﺎت ،اَرﻓﺎد ،ﺳﻔﺮاﯾﻢ ،ﻫﯿﻨ و ﻋﻮا؟«

دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (۲۰ ‐ ۱۴ :۳۷

۱۴ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زد
۱۵و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ای ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻠﻮﺗ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده ای .ﺗﻮ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﯾﺘﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘ۱۶ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺑﺸﻨﻮ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺸﺎ و ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪای زﻧﺪه زد.

۱۷

ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر اﻗﻮام زﯾﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ۱۸ ،و
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را ،ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و از ﭼﻮب و ﺳﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۹ .اﻣﺎ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘ و ﻣﻦ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ و اﻟﺘﺠﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﺴﺘ«.

ﭘﯿﺎم اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (۳۸ ‐ ۲۱ :۳۷

۲۰ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﻋﺎﯾﺖ را در
ﻣﻮرد ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪم ۲۱و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺑﻪ او:
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دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺧﻨﺪد و ﻣﺴﺨﺮه ات ﻣﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ،ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻣ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ.

۲۲

ﻣ داﻧ ﭼﻪ ﮐﺴ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﮐﺴ

ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی؟ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ.

۲۳

ﻗﺎﺻﺪاﻧﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪی و ﮔﻔﺘ» :ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻓﺘ ﮐﺮده ام ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن را ﻗﻄ ﻧﻤﻮده ام و دوردﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻼت ﻏُﻠﻮیِ آﻧﺮا
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام۲۴ .ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻨﺪه ام و ﺑﺎ آب آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده ام .ﺑﺎ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد درﯾﺎی
ﻧﯿﻞ را ﺧﺸ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام«.
۲۵آﯾﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﺒﺮ داری؟ از زﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻘﺸﻪ ای داﺷﺘﻢ و اﻣﺮوز
آﻧﺮا ﻋﻤﻠ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت دادم ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ را وﯾﺮان ﮐﻨ۲۶ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎن
ﺿﻌﯿﻒ و ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺳﺒﺰه و ﮔﯿﺎه روی ﺑﺎﻣﻬﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و در زﯾﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻮزان آﻓﺘﺎب ﺧﺸ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺸﺘﻨﺪ۲۷ .اﻣﺎ
ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮم ،از اﻓﺎر و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﺖ و از ﺧﺸﻤ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ داری آﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻢ۲۸ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪی و ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻏﺮورآﻣﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﺮا
ﻣﻬﺎر ﻗﯿﺰه ﻣﮐﻨﻢ ،و از ﻫﻤﺎن راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه ای ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ«.
۲۹

اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧ را ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش» :اﻣﺴﺎل ﻏﻠﮥ ﺧﻮدرو ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ .ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺨﻢ آن ﻏﻠﻪ را

ﻣﮐﺎرﯾﺪ ،درو ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﻣﯿﻮۀ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۳۰

آن ﻋﺪه ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ

ﻣ دواﻧﺪ ،ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﯿﻮه ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺎد و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۳۱

ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم در اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ«.
۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او ﭘﺎ ﺑﺪاﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﮔﺬارد .او ﺣﺘ ﯾ ﺗﯿﺮ
ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﭘﺸﺘﻪ ای ﺑﺴﺎزد«.
۳۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او از راﻫ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن راه ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه
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ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ،

۳۴

زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ام ،داود از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣ دﻫﻢ«.

۳۵در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی آﺷﻮرﯾﺎن را ﮐﺸﺖ .در
ﺳﭙﯿﺪه دم روز دﯾﺮ ﻫﻤﻪ را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۳۶ .ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا
ﺑﺮﮔﺸﺖ۳۷ .ﯾ روز در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻧﺴﺮوک ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ،
اَدرﻣﻠ و ﺷﺮازِر ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش،
آﺳﺮﺣﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺷﻔﺎی او
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ ۲۲ ‐ ۲۱ ،۸ ‐ ۱ :۳۸؛ دوم ﺗﻮارﯾ(۲۶ ‐ ۲۴ :۳۲ 

۲۰

۱در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد .اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت

او رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺳﺮﺑﺮاه ﮐﻦ ،زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ
ﻧﻤ ﯾﺎﺑ و ﻣ ﻣﯿﺮی۲ «.آﻧﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ رو ﺑﻄﺮف دﯾﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد:
»۳ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻓﺎداراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺑﻨﺪﮔ ﺗﺮا ﮐﺮده ام ،و ﺳﻌ
ورزﯾﺪه ام ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ رﺿﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺗﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻌﺪ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد۴ .اﺷﻌﯿﺎ از
۵

ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ از ﺣﻮﯾﻠ ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻮ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪ ﺗﻮ ،داود ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻋﺎی ﺗﺮا
ﺷﻨﯿﺪم ،اﺷﻬﺎﺋ ﮐﻪ رﯾﺨﺘ دﯾﺪم .ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮو ۶و ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮت ﻣ اﻓﺰاﯾﻢ .ﻣﻦ ﺗﺮا و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ام ،داود از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻢ۷ «.آﻧﺎه اﺷﻌﯿﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮ داﻧﮥ دﻣﻞ او ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ«.
۸ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :از روی ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ؟ و ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ
روز ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوم؟« ۹اﺷﻌﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺛﺒﻮت
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ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑ ده ﭘﺘﮥ زﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﯾﺎ ﭘﺲ؟«

۱۰

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ:

»ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ رود و اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده ﭘﺘَﻪ ﭘﺲ ﺑﺮود«.
۱۱

اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ده ﭘﺘَﻪ ﭘﺲ ﺑﺮد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﺑﺎﺑﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (۸ ‐ ۱ :۳۹

۱۲در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮودک ﺑﻠَﺪان )ﭘﺴﺮ ﺑﻠَﺪان ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮﻏﺎت ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۳ .ﺣﺰﻗﯿﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ ﮐﺮد
و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ،ادوﯾﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی
ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﺖ داﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد۱۴ .ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه
آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن اﺷﺨﺎص از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :آن ﻫﺎ از
ﯾ ﮐﺸﻮر دور ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ۱۵ «.اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن ﻫﺎ در ﻗﺼﺮت ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم«.
۱۶آﻧﺎه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۱۷ :روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داراﺋ و ﻣﻮﺟﻮدی
ﻗﺼﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ۱۸ .ﺣﺘ ﺑﻌﻀ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺧﺴ
ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۹ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش
ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻮاب اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﻣﻦ آوردی ،ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺑ اﺳﺖ«.
۲۰ﺣﻮادث دﯾﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻗﺪرت ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی او از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮﺿﻬﺎ و
ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ
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و ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨﺴ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺣﻮﻣﺖ ﻣﻨﺴ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۰ ‐ ۱ :۳۳ 

۲۱

۱

ﻣﻨﺴ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .او ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد و ﻣﺎدرش ﺣﻔﺰﯾﺒﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ۲ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از
۳

اﻋﻤﺎل ﺷﺮم آور ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد ،او ﻣﻌﺎﺑﺪی
ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ وﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺜﻞ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮد و ﺣﺘ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۴ .در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ ،او ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن
دﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ۵ .در ﻫﺮ دو ﺣﻮﯾﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
۶ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﺎ اَﺟِﻨَﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
او آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ۷ .او ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد ،ﯾﻌﻨ در
ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﺑﺪ ﻣﮔﺬارم۸ .اﮔﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ام،
ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ روادار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺷﺎن داده ام آواره ﮔﺮدﻧﺪ «.اﻣﺎ ﻣﻨﺴ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻗﺮار
داد۹ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻨﺴ آن ﻫﺎ را ﺑﺮاه ﻫﺎﺋ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺮی ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﻋﻤﺎل ﻣﺮدﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ راه ﺷﺎن
راﻧﺪه ﺑﻮد.
۱۰‐۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻨﺴ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺖ ﺗﺮی را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪ و از اَﻣﻮرﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮم آورﺗﺮی دﺳﺖ زد.
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ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ او ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ وادار ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮدﻧﺪ.
را ﻣ آورم ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

۱۲

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋ

۱۳

و ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮه و ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب

را ﺟﺰا دادم اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺶ ﻣ رﺳﺎﻧﻢ و آﻧﺮا ﻃﻮری از ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺶ ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزم ﻣﺜﻠﯿﻪ
ﮐﺴ ﮐﺎﺳﻪ ای را ﭘﺎک و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا واژﮔﻮن ﻣﮐﻨﺪ.

۱۴

آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ و

ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻣ ﺳﭙﺎرم ﺗﺎ زﺟﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻠ ﺷﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد.

۱۵

ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را

ﺑﺨﺎﻃﺮی ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و از روزﯾﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ«.
۱۶ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﻨﺴ آﻧﻘﺪر ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه را ﮐﺸﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻮی ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮاه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه
ﺷﻮﻧﺪ.
۱۷

ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻨﺴ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.

۱۸ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻨﺴ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ او را در ﺑﺎغ ﻗﺼﺮش ،ﯾﻌﻨ در ﺑﺎغ ﻋﺰا
ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش ،آﻣﻮن ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۵ ‐ ۲۱ :۳۳ 
۱۹

آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش

ﻣﺸُﻠَﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺣﺎروز و از اﻫﺎﻟ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد۲۰ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻣﻨَﺴ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد۲۱ .در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر از راه و روش ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ
را ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺮد و در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪم
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ۲۳ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
۲۴اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮ آﻣﻮن ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .ﺑﻘﯿﻪ
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وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﻮن در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۲۶

آﻣﻮن در ﻣﻘﺒﺮه اش،

در ﺑﺎغ ﻋﺰا ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲ ‐ ۱ :۳۴ 

۲۲

۱ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳ و ﯾ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد.
۲

ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺪﯾﺪَه و دﺧﺘﺮ ﻋﺪاﯾﻪ از اﻫﺎﻟ ﺑﺼﻘَﺖ ﺑﻮد .ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و

ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و راه ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال از
اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد.

ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۸ ‐ ۸ :۳۴ 

۳ﯾﻮﺷﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮ اَﺻﻠﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺸُﻼم را ﮐﻪ ﻣﻨﺸ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ»۴ :ﭘﯿﺶ ﺣﻠﻘﯿﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮو و ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻮﻇﻒ دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺮ۵ ،‐۶و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪه ﺗﺎ اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎران ،ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻮب و ﺳﻨ
ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ۷ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮف ﭘﻮل را ﻃﻠﺐ ﮐﻨ«.
۸ﺷﺎﻓﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را از ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد .ﺷﺎﻓﺎن آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪ۹ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او
ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ دادم۱۰ «.ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.آﻧﺎه
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ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
۱۱وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد۱۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ،
اﺧﯿﻘﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن ،ﻋﺒﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸ و ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎم ﻋﺴﺎﯾﺎ
اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ»۱۳ :ﺑﺮوﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﻦ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﺪاوﻧﺪ
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﺎر ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺶ ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ«.
۱۴ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،اﺧﯿﻘﺎم ،ﻋﺒﻮر ،ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﺪۀ ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﺷُﻼم ،ﭘﺴﺮ ﺗﻘﻮه،
ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﺮﺣﺲ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻠﺪَه در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ.
آن ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ

۱۶

ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ،ﻗﺮار ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ

ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،آوردﻧ ﻫﺴﺘﻢ۱۷ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﭼﻨﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ«.
۱۸اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره و راﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او
ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺷﻨﯿﺪی،

۱۹

و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدی ،ﺳﺮ ﺗﻮاﺿ ﺧﻢ ﻧﻤﻮدی ،ﻟﺒﺎﺳﺖ را درﯾﺪی و ﭘ ﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺮا
ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮐﻨﻢ،

۲۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان دﻋﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ

ﻣ آورم ،ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷ ﻧﺨﻮاﻫ دﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺗﻮ آن ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ و
روح آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮوی ««.آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۳۳ ‐ ۲۹ ،۷ ‐ ۳ :۳۴ 

۲۳

۱

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺑﺤﻀﻮر او ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ.

۲

ﭘﺲ ﻫﻤ ـ اﻫﺎﻟ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮدم دﯾﺮ از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﺎه

ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺮ ﺗﺎ
ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد۳ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ ﺳﺘﻮﻧ اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﻤ از اﺣﺎم ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻄ
ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮوﻓ
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ،اَﺷﯿﺮه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ را در وادی
ﻗﺪرون ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮد۵ .او ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻬﺖ ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ،
آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد۶ .ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد
ﺑﯿﺮون آورد و در ﺧﺎرج اورﺷﻠﯿﻢ ،در وادی ﻗﺪرون ﺑﻪ آﺗﺶ زد و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
۷

ﺧﺎک آﻧﺮا ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﻮام ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﻟﻮاﻃﺖﮔﺮان را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮد و زﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه ﻟﺒﺎس ﻣ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد۸ .او ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ ـ از ﺟِﺒ ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﻧﺠﺲ
ﺳﺎﺧﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در ﻣﺪﺧﻞ دروازۀ ﯾﻮﺷ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد۹ .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای دﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﺪ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ۱۰ .ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮﻓَﺖ را ﮐﻪ
در وادی ﺑﻨ ﻫﻨﻮم ﺑﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟ در آﺗﺶ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ۱۱ .او اﺳﭙﻬﺎی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺧﺪای آﻓﺘﺎب وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
ﮐﺮد و ﻋﺮاده ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ) .اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻮﯾﻠ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺰدﯾ دروازه و در ﮐﻨﺎر اﻗﺎﻣﺘﺎه
ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺑﻨﺎم ﻧﺘﻨﻤﻠ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪ۱۲ (.ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
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ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻨﺴ در دو ﺣﻮﯾﻠ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺎک و ﺳﻨ آن ﻫﺎ را در وادی ﻗﺪرون
اﻧﺪاﺧﺖ.

۱۳

او ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ اَﺷﺘُﻮرت،

ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﺳﯿﺪوﻧ ﻫﺎ ،ﮐﻤﻮش ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻣﻮﻟ ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن در ﺷﺮق
اورﺷﻠﯿﻢ و در ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ.

۱۴

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را

ذره ذره ﮐﺮد و ﺟﺎی آن را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
۱۵

ﺑﺮﻋﻼوه ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ،ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﯾﺮان ﮐﺮد .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ زد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و
اَﺷﯿﺮه را ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ۱۶ .وﻗﺘ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮه دﯾﺪ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ را از ﻗﺒﺮ
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧﺠﺲ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ آن ﻣﺮد
ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺑﻤﻮ ﻋﻤﻠ ﮔﺮدﯾﺪ۱۷ .ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻨﺎر ﯾﺎدﮔﺎر
از ﮐﯿﺴﺖ؟« ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮۀ ﯾ ﻣﺮد ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ و او ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز در ﺣﺼﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﮐﺮدی ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻧﻤﻮد۱۸ «.ﯾﻮﺷﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺒﺮه را
ﺑﺤﺎﻟﺶ ﺑﺬارﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﻧﺒﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی او و
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی آن ﻧﺒ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ ﻧﺰدﻧﺪ.

۱۹

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﻤﺎن ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ آورد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
آورد۲۰ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و
اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۹ ‐ ۱ :۳۵ 

۲۱ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎب
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ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.

۲۲

از زﻣﺎن داوراﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن روز ﻫﯿ ﭘﺎدﺷﺎﻫ از

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﺎن ﻋﯿﺪی را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺮده ﺑﻮد.

۲۳

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ،در

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
۲۴ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻟﺒﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺟﺎدوﮔﺮان ،ﺑﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن را از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ آن را در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد۲۵ .ﯾﻮﺷﯿﺎ از دل و ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورد و ﻫﯿ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ،ﻧﻪ
ﭘﯿﺶ از او و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او ،از اﺣﺎم ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮده ﺑﻮد.
۲۶ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻬﻮدا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺴ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد۲۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪم ،ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ«.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ ۲۰ :۳۵ ـ (۱ :۳۶
۲۸

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﮐﺎر ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

۲۹در زﻣﺎن ﺣﻮﻣﺖ او ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی
ﻓﺮات رﻓﺖ و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ در ﻣﺠِﺪو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن او
را ﮐﺸﺖ۳۰ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺟﻨﺎزۀ او را ذرﯾﻌﮥ ﻋﺮاده از ﻣﺠِﺪو ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺒﺮۀ
ﺧﻮدش ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮاﺣﺎز را ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۴ ‐ ۲ :۳۶ 
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۳۱

ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ و از اﻫﺎﻟ ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻮد.
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد.

۳۳

۳۲

او ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮ در رِﺑﻠﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ،او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ

دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮه و ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

۳۴

ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﯾ دﯾﺮ از ﭘﺴﺮان

ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾﻬﻮاﺣﺎز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮد و
او در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ.

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۸ ‐ ۵ :۳۶ 

۳۵ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ از ﭘﻮل آن ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
۳۶ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش زُﺑﯿﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻓﺪاﯾﻪ و از ﻣﺮدم روﻣﻪ ﺑﻮد۳۷ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ.

۲۴

۱در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ

ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ داد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زد۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﻓﻮج ﻣﺴﻠ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،اراﻣﯿﺎن ،ﻣﻮاﺑ ﻫﺎی و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑ و ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۳‐

۴ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اراده و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻨﺴ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪ و
ﺧﻮن ﻫﺰاران ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه را رﯾﺨﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺧﻮن آن ﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ۵ .ﺑﻘﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
۷از آن ﺑﺒﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
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ﺑﻮد و از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ وﺳﻌﺖ داﺷﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۰ ‐ ۹ :۳۶ 
۸

ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم

ﻣﺎدرش ﻧَﺤﻮﺷﻄﺎ ،دﺧﺘﺮ اَﻟﻨﺎﺗﺎن و از اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۹ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۰در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد۱۱ .در وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ
ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ۱۲ .ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر ،ﭘﺴﺮان و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد او
را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد.
۱۳ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ داراﺋ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻗﺮارﯾﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻇﺮوف و آﻻت ﻃﻼﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ را ﺷﺴﺖ.

۱۴

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن،

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﺮان و آﻫﻨﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﺑﻐﯿﺮ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﮐﺲ دﯾﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ۱۵ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﻣﺎدر ،زﻧﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او را ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ رﺳﻮخ ﻗﻮم از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد.

۱۶

ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨ را ﮐﻪ در

ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾ ﻫﺰار ﺻﻨﻌﺘﺮ و آﻫﻨﺮ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤ در ﻓﻦ
ﺟﻨ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۷ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺎﮐﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ،
ﻣﺘَﻨﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ زدِﻗﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
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ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ۱۲ ‐ ۱۱ :۳۶ ؛ ارﻣﯿﺎ (۳ ‐ ۱ :۵۲
۱۸

ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺑﻮد .ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ﻧﺎم داﺷﺖ .او دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ و از اﻫﺎﻟ ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻮد۱۹ .او ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮد.

ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ۲۱ ‐ ۱۳ :۳۶ ؛ ارﻣﯿﺎ ۳ :۵۲ب ـ (۱۱

۲۵

۱در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﮐﻪ روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دورادور آن ﺳﻨﺮ ﺳﺎﺧﺖ۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد۳ .در ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم آن ﺳﺎل ﻗﺤﻄ
۴

ﺷﺪﯾﺪی در ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﯾﻮار ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﭙﺎه او از راه
دروازۀ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮار ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﺑﻄﺮف درۀ اُردن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۵ .اﻣﺎ ﺳﭙﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و در دﺷﺖ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺷﺎه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و او را ﺗﺮک
۶

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺎه را دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رِﺑﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﻮم ﺷﺪ۷ .ﭘﺴﺮان زدِﻗﯿﻪ را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن زدِﻗﯿﻪ را ﮐﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ او را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ.

وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (۳۳ ‐ ۱۲ :۵۲
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۸

ﻧﺒﻮزَرادان ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﺸﺮ و ﻣﺸﺎور ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ
۹

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺼﺮ ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
آﺗﺶ زد.

۱۰

ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﻮار دورادور اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۱

ﻧﺒﻮزَرادان،

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد،

۱۲

اﻣﺎ

ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﻧﺎدار و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ و زراﻋﺖ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
۱۳ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ.

۱۴‐۱۵

آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺸﻤﻮل

دﯾ ،ﺑﯿﻞ ،ﮔﻠﯿﺮ ،ﻣﻨﻘﻞ و ﻫﻤﻪ آﻻت ﺑﺮﻧﺠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﺟﺎﻗﻬﺎ و ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ
ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ۱۶ .ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺠ ﮐﻪ در دو ﺳﺘﻮن ،ﺣﻮض ﺑﺰرگ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﻘﺪر
زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ وزن ﮐﺮدن آن ﻫﺎ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ۱۷ .ﻫﺮدو ﺳﺘﻮن ﻫﻢ ﺷﻞ و ﯾ اﻧﺪازه ﺑﻮدﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع
آن ﻫﺎ ﻧُﻪ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ آن ﻫﺎ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺷﺒﻪ و اﻧﺎرﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (۲۷ ‐ ۲۴ :۵۲

۱۸ﻧﺒﻮ زرادان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺳﺮاﯾﺎ و ﮐﺎﻫﻦ رﺗﺒﻪ دوم ،ﺳﻔَﻨﯿﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ۱۹ .ﯾ از اﻓﺴﺮاﻧ را ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯾ دﺳﺘﮥ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﻌﺎون ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻠﺐ و ﺟﻤ آوری ﻋﺴﺮی ﺑﻮد و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ۲۰ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در رِﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﻤﺎت ﺑﻮد ﺑﺮد۲۱ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،واﻟ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ ۹ ‐ ۷ :۴۰؛ (۳ ‐ ۱ :۴۱
۲۲

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻘﺎم ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮده و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا

ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان واﻟ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد۲۳ .وﻗﺘ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺟﺪَﻟﯿﺎ را ﺑﺤﯿﺚ واﻟ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ در ﻣﺼﻔﻪ
آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻧَﺘَﻨﯿﺎ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻗﺎری ،ﺳﺮاﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺗَﻨﺤﻮﻣﺖ ،ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ و ﯾﺎزَﻧﯿﺎ،
ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺎﺗ ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی از ﻃﺮف
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﺎن در اﯾﻨﺠﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻨﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ آﺳﻮده و آرام ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

۲۵

اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آن ﺳﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ

ﻧﺘﻨﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ اﻟﯿﺸﻤ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﻮد ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و او را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۲۶ .آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ـ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ـ
ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ از ﺗﺮس ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

آزادی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (۳۴ ‐ ۳۱ :۵۲
۲۷

در ﺳﺎل ﺳ و ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ،

اوﯾﻞ ﻣﺮودک ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ .او ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ را از زﻧﺪان آزاد ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ او ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در درﺑﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ داد.

۲۹

۲۸

ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و

ﭘﺲ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻟﺒﺎس زﻧﺪان را از

ﺗﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺎه روﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد۳۰ .ﺗﺎ روزﯾﻪ
ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺼﺎرف و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮه اش و ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﺮای او از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ.
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