ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﮥ ارﻣﯿﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط و وﯾﺮاﻧ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ را ،ﺳﺮوده اﺳﺖ .او در
اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺘ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و دﯾﻮارﻫﺎی آن وﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت زﯾﺎد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮدﯾﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣ روﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ اﻃﻼﻋ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ ﻏﻢ ﺷﺮﯾ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺳﺮوده ﻫﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺧﻮد و ﻣﺮدم
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﮥ ﻏﻢ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﺧﺪا و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ را ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻋﺒﺎدت اﯾﺎم روزه و
ﺳﻮﮔﻮاری ،ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻓﺎﺟﻌﮥ ﺳﺎل  ۵۸۶ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ارﻣﯿﺎ را »ﻧﺒ ﮔﺮﯾﺎن« ﻧﯿﺰ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺮﯾﮥ او ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﻮا و زﺟﺮ
ﮐﺸﯿﺪه اش اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮگ و ﮔﺮﯾﮥ ارﻣﯿﺎ ،از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﯾﺎت  ۲۲و  ۲۳ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﻪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻫﺎی او ﺑ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و رﺣﻤﺖ او ﻫﺮ ﺻﺒ ﺗﺎزه اﺳﺖ و وﻓﺎداری او ﻋﻈﯿﻢ «.ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ او
ﻫﯿﭽﺎه اﻣﯿﺪ را از دﺳﺖ ﻧﻤ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻏﻢ و اﻧﺪوه اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۱
ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ :ﻓﺼﻞ ۲
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ﻣﺠﺎزات و اﻣﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۳
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮ وﯾﺮاﻧﻪ :ﻓﺼﻞ ۴
دﻋﺎ ﺑﺮای رﺣﻤﺖ :ﻓﺼﻞ ۵

ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮوک

۱

۱ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻣﺘﺮوک و ﺧﺎﻟ از ﺳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!

ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،اﯾﻨ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻮه زن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮﻧﻪ آﻧﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻠﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻏﻼم ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ﺷﺒﻬﺎ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ و اﺷ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﺮ رﺧﺴﺎره ﻫﺎﯾﺶ ﻣ رﯾﺰد .از ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤ ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
۳

ﻣﺮدم ﻣﺼﯿﺒﺖ زده و ﺑﻼ دﯾﺪۀ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﻏﺮﺑﺖ

زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آراﻣ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ .دﺷﻤﻨﺎن اﺣﺎﻃﻪ اش ﮐﺮده اﻧﺪ و راه ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮوﯾﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴ﺟﺎده ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺳﻬﯿﻮن ﻣ روﻧﺪ ،ﺧﺎﻟ ﺷﺪه اﻧﺪ و در روزﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﺴ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻧﻤ آﯾﺪ .ﻫﻤﻪ دروازه ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺮود
ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻏﻤﯿﻦ و اﻓﺴﺮده اﻧﺪ و ﺳﻬﯿﻮن ﺧﻮدش در رﻧ و ﻋﺬاب ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.
۵دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺑ ﺷﻤﺎرش ﺟﺰا داده اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﯿﺮ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
۶دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﺷﻮه و زﯾﺒﺎﺋ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮاﻧ اﻧﺪ ﮐﻪ از
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ﮔﺮﺳﻨ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨ ﺻﯿﺎد ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
۷اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد ﻣ آورد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب
و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮد .وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ اﺳﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط و ﺷﺴﺖ او ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
۸اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎدش ﻣﺎﯾﮥ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻨﺪ،
ﺣﺎﻻ از او ﻧﻔﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻫﻨ و وﺿ ﺷﺮم آور او را دﯾﺪﻧﺪ .او ﻣ ﻧﺎﻟﺪ و روی ﺧﻮد را از
ﺷﺮم ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
۹ﻟﮥ ﻧﻨ ﺑﺮ داﻣﻨﺶ ﺑﻮد ،وﻟ او اﻋﺘﻨﺎﺋ ﺑﻪ آن ﻧﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ وﺿ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد
و ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﻧﺪ و او ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﻣﮐﻨﺪ و
رﺣﻤﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ.
۱۰

دﺷﻤﻨﺎن دﺳﺖ دراز ﮐﺮدﻧﺪ و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ او را رﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ،

ﯾﻌﻨ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ورود ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۱

اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﯾ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن آه ﻣﮐﺸﻨﺪ .اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ و ﻗﯿﻤﺘ ﺧﻮد را در ﺑﺪل ﺧﻮراک

دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﻮان و ﻧﯿﺮو ﯾﺎﺑﻨﺪ .اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮار
ﺷﺪه ام«.
۱۲ﺑﻪ ﻫﺮ رﻫﺬر ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ وﺿ و ﺣﺎل ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻨﺎم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ درد و رﻧ ﻧﺸﯿﺪه
اﺳﺖ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن آﺗﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ .ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را در دام اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮا
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ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ .او ﻣﺮا ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و در ﻏﻢ و رﻧ ﻫﻤﯿﺸ رﻫﺎﯾﻢ ﮐﺮد.
۱۴ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻏ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوﯾﻢ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﻢ.
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﮐﺮد .او ﻟﺸﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮر در ﭼﺮﺧُﺸﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد.
۱۶ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﮔﺮﯾﻢ و از دﯾﺪه اﺷ ﻣ رﯾﺰم .ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠ ﺑﺪﻫﺪ و
ﺟﺎﻧﻢ را ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﻧﺪ.
۱۷دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤ دراز ﻣﮐﻨﻢ ،وﻟ ﮐﺴ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻦ ﻧﻤ رﺳﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن را
از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪه ام.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﮐﻼم او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده ام .اﻣﺎ ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
درد و رﻧ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۹از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻤ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم ،وﻟ آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺧﻮراک ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﺋ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﮔﺮﺳﻨ
ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
۲۰ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺤﺎل اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ .روح ﻣﻦ در ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﻗﻠﺒﻢ از ﻏﻢ ﻣ ﺗﭙﺪ ،زﯾﺮا از
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮده ام .در ﺟﺎده ﻫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ.
۲۱ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻤﻪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،وﻟ ﻓﺮﯾﺎدرﺳ ﻧﯿﺴﺖ .دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮم
آوردی ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻋﺪه ات وﻓﺎ ﮐﻦ و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل و وﺿ ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎ.
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۲۲

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﯿﺎد آور و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺟﺰا دادی ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﮐﺮدار ﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻦ .ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﻢ زﯾﺎد و دﻟﻢ ﺑ ﺗﺎب و ﺑ ﻗﺮار اﺳﺖ«.

ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۲

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن را ﺑﺎ اﺑﺮ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺖ .ﺷُﻮه و زﯾﺒﺎﺋ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎن ﻣ رﺳﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد و در ﻫﻨﺎم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺣﺘ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮﯾﺶ
را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﺑﺮد.
۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑ رﺣﻤﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را ﻣﻨﻬﺪم

ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ را ﺧﻮار ﮐﺮد.
۳ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻗﺪرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻫﻢ ﺷﺴﺖ و در ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ داد
ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺧﺸﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﻫﺴﺖ و ﺑﻮد ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
۴ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮﻓﺮازی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ،در ﺳﻬﯿﻮن ،ﺳﻮزش آﺗﺶ ﻏﻀﺐ او را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ.
۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾ دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺨﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﺮد و
ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻤﺴﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد وﯾﺮان ﮐﺮد .ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و
ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﺎﻫﻦ را ﯾﺴﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد .ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را
ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺟﺎﯾﺎه ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺎز ﭘﯿﺮوزی و ﺧﻮﺷ را ﻣ ﻧﻮازﻧﺪ.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﺳﺎزد .او ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای
وﯾﺮاﻧ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻠ ﺧﺮاب ﺷﻮد و ﻫﯿ ﻗﺴﻤﺖ آن آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮﺟﻬﺎ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ.
۹دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ رؤﯾﺎ
ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
۱۰ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺧﺎک ﻣ رﯾﺰﻧﺪ .دوﺷﯿﺰﮔﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.
۱۱ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻣﺪه و اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮار در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﺣﺎل
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،روﺣﻢ اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دﻟﻢ از ﻏﻢ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه
اﺳﺖ.
۱۲

آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ،ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .از ﻣﺎدران ﺧﻮد ﺧﻮراک ﻣ ﻃﻠﺒﻨﺪ و در

آﻏﻮش آن ﻫﺎ ﺟﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
۱۳ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ و ﺣﺎل ﺗﺮا ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ؟ ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن
ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠ ات ﺑﺪﻫﻢ؟ زﯾﺮا ﻫﯿ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ رﻧ ﻧﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻏﻤﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﯾﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺤﺮِ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯿﺮان اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
۱۴ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ دروغ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را آﺷﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی دروغ ﺧﻮد ﺗﺮا ﻗﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮده ای و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨ.
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۱۵

ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﮔﺬرد ،ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺋ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮد؟«
۱۶ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻧﺮﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ روز
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﺮدﯾﻢ«.
۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ اراده ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد
و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز و آﻧﻬﺎ را از ﺷﺴﺖ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ.
۱۸ای دﯾﻮار ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ! ﺷﺐ و روز ﺳﯿﻼب اﺷ را از دﯾﺪه
ﺟﺎری ﺳﺎز و از ﮔﺮﯾﻪ و اﻧﺪوه دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪار.
۱۹ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﻏﻢ و درد دل ﺗﺎن را ﻣﺜﻞ آب در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎ از ﮔﺮﺳﻨ ﺑ ﺣﺎل اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
۲۰ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ؟ زﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎزﭘﺮور ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎء در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
۲۱ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣ ﻏﻠﺘﻨﺪ .دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در روز ﻏﻀﺒﺖ ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘ و رﺣﻤ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺮدی.
۲۲ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن را دﻋﻮت ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻬﺎ ﺟﻤ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در ﻫﻨﺎم ﻏﻀﺒﺖ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد .دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﮐﻪ در آﻏﻮش ﺧﻮد ﭘﺮورده ﺑﻮدم ،ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ.

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

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ

۳

۱ﻣﻦ آن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه ام۲ .او ﻣﺮا در اﻋﻤﺎق

ﺗﺎرﯾ ﺑﺮد ﮐﻪ دﯾﺮ روﺷﻨ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ۳ .او ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺖ او ﺑﺮای زدن ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
۴ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺮا ﻓﺮﺳﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ۵ .ﺑﻪ ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻘﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﮐﺮده اﺳﺖ ۶و ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﺎرﯾ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
۸

۷

ﺑﻪ دورم دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺮا ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺮای

ﮐﻤ دﻋﺎ و زاری ﻣﮐﻨﻢ ،او دﻋﺎﯾﻢ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد۹ .راه ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨ ﻣﺴﺪود
و ﭘﺮ از ﭘﯿ و ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۰

او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺳ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮد و ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﻤﻮد و رﻫﺎﯾﻢ ﮐﺮد.

۱۱

ﻣﺮا از راﻫﻢ

۱۲

ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد

ﻗﺮار داد۱۳ .ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
۱۴

ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ.

۱۵ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۶ .روﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪ و
دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺳﻨﭽﻞ ﺷﺴﺖ۱۷ .ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺘ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۸ .ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﻦ زوال ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄ ﮔﺮدﯾﺪ«.
۱۹وﻗﺘ درﺑﺪری و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم ،زﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﺗﻠ ﻣ ﺷﻮد۲۰ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ و ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
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۲۱

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ،وﻗﺘ رﻧﺠﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﻤ ﺷﻮم:

ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻫﺎی او ﺑ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
اﺳﺖ و وﻓﺎداری او ﻋﻈﯿﻢ.

۲۴

۲۳

۲۲

از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و رﺣﻤﺖ او ﻫﺮ ﺻﺒ ﺗﺎزه

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ او اﻣﯿﺪوارم.

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و در ﻃﻠﺐ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.

۲۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ

۲۶

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن

اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.

۲۷

ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﯾﻮغ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را در ﺟﻮاﻧ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدد۲۸ .ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او آﻧﺮا
ﺑﺮ وی ﻧﻬﺎده اﺳﺖ۲۹ .ﭘﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .وﻗﺘ
ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺑﺰﻧﺪ ،رﺧﺴﺎرۀ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ و اﻫﺎﻧﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ۳۱ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ۳۲ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴ را ﻣﺤﺰون ﺳﺎزد ،ﻟﯿﻦ از روی ﮐﺜﺮت
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد۳۳ .ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻨ آدم را از دل ﺧﻮد ﻧﻤ رﻧﺠﺎﻧﺪ و
ﻣﺤﺰون ﻧﻤ ﺳﺎزد.
۳۴وﻗﺘ اﺳﯿﺮان و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۳۵ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺣﻖ ﯾ اﻧﺴﺎن در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻠﻒ ﻣﮔﺮدد ۳۶و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺷﺨﺼ در ﻣﺤﻤﻪ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻣ ﺷﻮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۳۷ .ﻫﯿ اﻣﺮی ﺑﺪون اراده و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮاء ﻧﻤ ﺷﻮد۳۸ .ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﭼﺮا ﯾ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ از ﺟﺰاﺋ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟

۴۰

۳۹

رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.

۴۱

ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ ،دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ

۴۲

و ﺑﻮﺋﯿﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﭼﻮن ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎرﯾﻢ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه ای.
۴۳ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻮده ای و ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﻫﻼک ﮐﺮدی۴۴ .ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدی ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ﺗﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻨﺪ۴۵ .ﺗﻮ ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ و ﻣﻮاد ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘ۴۶ .ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
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۴۷

ﺑﺎ ﻫﻼﮐﺖ و ﺑﺮﺑﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮف وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۴۸ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮﻣﻢ ،ﺳﯿﻞ اﺷ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎرﯾﺴﺖ۴۹ .اﺷ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
ﺟﺎرﯾﺴﺖ و ﺑﺎز ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ ۵۰ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻨﺮد و ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ۵۱ .دﻟﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺎل رﻗﺘﺒﺎر دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎلِ ﻏﻢ اﺳﺖ.
۵۲دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ آزاری ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ام۵۳ .ﻣﺮا زﻧﺪه
در ﭼﺎه اﻓﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮم ﺳﻨﻬﺎ را رﯾﺨﺘﻨﺪ۵۴ .آب از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣ ﻣﯿﺮم۵۵ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،از اﻋﻤﺎق ﭼﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﺮدم۵۶ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی و ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش
دادی۵۷ .وﻗﺘ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدم ،آﻣﺪی و ﮔﻔﺘ» :ﻧﺘﺮس!«
۵۸ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ از ﺣﻖ ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﺮدی و از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی۵۹ .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺋ
ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻮده ای ،ﭘﺲ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮس و ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻦ۶۰ .ﺗﻮ ﻣ داﻧ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻤﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۶۱ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ۶۲ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم روز در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن
زﺷﺖ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای آزار ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﻨﺪ۶۳ .در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ام
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۶۴

ﺧﺪاوﻧﺪا ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎن.

۶۶

۶۵

آن ﻫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻢ و درد ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻦ و از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺳﺎز«.

اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط

۴

۱ﻃﻼﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﻼی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑ ارزش ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺳﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻋﺒﺎدﺗﺎه در

ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ۲ .ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺰ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﻫﻤﭽﻮن زرِ ﻧﺎب ﻣ درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ
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۳

ﻇﺮوف ﮔﻠ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﮐﻮزهﮔﺮ ،ﺑ ارزش ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘ ﺷﻐﺎﻻن ﺑﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﯿﺮ
۴

ﻣ دﻫﻨﺪ ،وﻟ زﻧﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن اﻃﻔﺎل
ﺷﯿﺮﺧﻮارِ آن ﻫﺎ از ﺗﺸﻨ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺷﺎن ﭼﺴﭙﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
۵

ﻧﺎن ﻧﻤ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ از ﮔﺮﺳﻨ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﺎن
ﻣ دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮراک
ﻣ ﺟﻮﯾﻨﺪ۶ .ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺟﺰا دﯾﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻫﺎﻟ ﺳﺪوم در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﯿﺮ دﺳﺖ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
۷ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﻣﺎ ﭘﺎﮐﺘﺮ از ﺑﺮف و ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺷﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪن ﺷﺎن در ﺳﺮﺧ ﺑﺴﺎن ﻟﻌﻞ و در
درﺧﺸﻨﺪﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻮد۸ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺮۀ ﺷﺎن ﺳﯿﺎﻫﺘﺮ از زﻏﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺷﺎن ﭼﺴﭙﯿﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ،ﺧﺸ ﺷﺪه
اﺳﺖ۹ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ از ﻣﺮدﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻗﺤﻄ و ﻧﺒﻮدن
ﻏﺬا از ﮔﺮﺳﻨ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ۱۰ .ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻣﺪ ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدران
دﻟﺴﻮز از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت و ﺷﺪت ﺑﺮ ﺳﻬﯿﻮن ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﭼﻨﺎن آﺗﺸ
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس آن را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

۱۲

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ،ﻫﯿﭽﯿ ﺑﺎور

ﻧﻤﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺷﻮد.

۱۳

وﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا

اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن ﻣﺮدم ﻧﯿ و ﺑﯿﻨﺎه را در ﺷﻬﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ.

۱۴

آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص

ﮐﻮر راه ﻣ روﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎه آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﻤ زﻧﺪ.

۱۵

ﻣﺮدم

ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣ آورﻧﺪ» :ای اﺷﺨﺎص ﻧﺠﺲ ،دور ﺷﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ!« ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ آواره و
ﺳﺮﮔﺮدان از ﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﻣ روﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﺷﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ۱۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻫﻢ اﻋﺘﻨﺎ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤ دﻫﺪ.
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۱۷

از ﺑﺴﻪ ﺑﺮای ﮐﻤ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ از ﻗﻮﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤ داﺷﺘﯿﻢ

ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

۱۸

دﺷﻤﻨﺎن در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در

ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ راه ﺑﺮوﯾﻢ .روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۹

ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ

ﻣﺎ ﺗﯿﺰﺗﺮ از ﻋﻘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟ آن ﻫﺎ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺘ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۰ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺄ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﻮد و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ او از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ
در اﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۱ای ﻣﺮدم ادوم ،ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻮص ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪﻧ اﺳﺖ و از ﺟﺎم ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
۲۲ای دﺧﺘﺮ ﺳﻬﯿﻮن ،ﺗﻮ ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺖ را دﯾﺪی .ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﺮا در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺎه
ﻧﻤ دارد .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ادوم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ

۵

۱

ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮار و رﺳﻮا ﺷﺪه اﯾﻢ.

۲ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮروﺛ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ۳ .ﻣﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﭘﺪران ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ و ﻣﺎدران ﻣﺎ ﺑﯿﻮه ﺷﺪه اﻧﺪ۴ .آبِ ﺧﻮد را
در ﺑﺪل ﻧﻘﺮه ﻣ ﻧﻮﺷﯿﻢ و ﻫﯿﺰم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۵ .ﺑﺎر ﺳﺨﺘ و زﺣﻤﺖ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد
ﻣﮐﺸﯿﻢ .ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﯾﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪارﯾﻢ۶ .ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر دﺳﺖ دراز ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
۷ﭘﺪران ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺟﺮم ﮔﻨﺎه آن ﻫﺎ را ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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۹

۸

ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﯾﺮ ﺗﺴﻠﻂ آن ﻫﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .از ﺗﺮس

ﺷﻤﺸﯿﺮ رﻫﺰﻧﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﻢ.
ﻣ ﺳﻮزﯾﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮر ،داغ اﺳﺖ.
ﺳﻬﯿﻮن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑ ﻋﻔﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻣﺎ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۲

۱۱

۱۰

از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨ در ﺗﺐ

دﺷﻤﻨﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻣﺎ را در

رﻫﺒﺮان ﻣﺎ را از دﺳﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ

۱۳

از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در آﺳﯿﺎب ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺑﺎر

ﮔﺮان ﻫﯿﺰم اُﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان راه ﻣ روﻧﺪ.
۱۴

ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﺨﻮردۀ ﻣﺎ دﯾﺮ در ﮐﻨﺎر دروازۀ ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﺋ دﺳﺖ

ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ۱۵ .ﻧﺸﺎط و ﺳﺮور از دﻟﻬﺎی ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﻮﺑ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ۱۶ .وای ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر را از دﺳﺖ دادﯾﻢ۱۷ .دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺘﺎب و
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ۱۸ ،زﯾﺮا ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن وﯾﺮان و ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺷﻐﺎﻻن ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۹

ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﺑﺪی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺰوال اﺳﺖ.

۲۰

ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﺎد ﺑﺮدی؟ ﭼﺮا ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮک ﮐﺮدی؟ ۲۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را دوﺑﺎره
ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدان و ﺳﻌﺎدت از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﻣﺎ را اﻋﺎده ﻓﺮﻣﺎ۲۲ .آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻠ ﺗﺮک ﮐﺮده ای؟
آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘ؟
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