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و در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺳﯽام ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر

ﺑﻮدم ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا را دﯾﺪم2 .در ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد3 ،ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﻦ ﺑﻮزی ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر در زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ او ﺑﻮد.
4ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و اﺑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ و آﺗﺶ ﺟﻬﻨﺪه و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽای ﮔﺮداﮔﺮدش و از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻮد5 .و از
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﻫﺮﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر رو داﺷﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎل داﺷﺖ7 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻒ ﭘﺎی
آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﻮد8 .و زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﺎر
ﻃﺮف آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و آن ﭼﻬﺎر روﯾﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ9 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ رو ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ10 .و اﻣﺎ
ﺷﺒﺎﻫﺖ روﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ )اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ( آﻧﻬﺎ روی اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﺷﯿﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﮔﺎو ﺑﻄﺮف ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﻋﻘﺎب داﺷﺘﻨﺪ11 .و روﯾﻬﺎ و
ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮد و دو ﺑﺎل ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دو ﺑﺎل دﯾﮕﺮ
ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ12 .و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽرﻓﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و درﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ.
13و اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ( ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺶ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﻮد .و آن آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد و
درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد و از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺮق ﻣﯽﺟﻬﯿﺪ14 .و آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﺑﺮق ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ15 .و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺮای ﻫﺮ روی )ﻫﺮﮐﺪام از( آن ﭼﻬﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد16 .و ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻬﺎ و ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ
ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1196

زﺑﺮﺟﺪ ﺑﻮد و آن ﭼﻬﺎر ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ .و ﺻﻮرت و ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ در ﻣﯿﺎن ﭼﺮخ ﺑﻮد.
17و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ18 .و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎی آن ﭼﻬﺎر از ﻫﺮ ﻃﺮف از ﭼﺸﻤﻬﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد.
19و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ در ﭘﻬﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ20 .و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽرﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روح ﺳﯿﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد21 .و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا روح ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد.
22و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﻮر ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد23 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﺴﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد و دو ﺑﺎل ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﺮف
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دو ﺑﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻃﺮف ﺑﺪﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ24 .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ آواز ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' و ﺻﺪای ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ را ﻣﺜﻞ
ﺻﺪای ﻓﻮج ﺷﻨﯿﺪم؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮو ﻣﯽﻫﺸﺘﻨﺪ25 .و ﭼﻮن در ﺣﯿﻦ
اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﻫﺸﺘﻨﺪ ،ﺻﺪاﯾﯽ از ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﺪ26 .و
ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﻮد و ﺑﺮآن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺨﺖ،
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻓﻮق آن ﺑﻮد27 .و از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﺮ او ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺑﺎن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺗﺶ در اﻧﺪرون آن و ﮔﺮداﮔﺮدش دﯾﺪم .و از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﺮ او ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف درﺧﺸﺎن ﺑﻮد دﯾﺪم28 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﻮس ﻗﺰح ﮐﻪ در روز ﺑﺎران در
اﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺑﻮد و ﭼﻮن
آن را دﯾﺪم ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎدم و آواز ﻗﺎﺋﻠﯽ را ﺷﻨﯿﺪم،

2

ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ2 «.و

ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،روح داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد .و او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد
ﺷﻨﯿﺪم 3ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد اﻣﺖ ﻓﺘﻨﻪ

ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ دوم

1197

اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﻧﺪ4 .و
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ رو و ﻗﺴﯿﺎﻟﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽای در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺖ6 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و
از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻢ ﻣﮑﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎرﻫﺎ و ﺷﻮﮐﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،اﻣﺎ از
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و از روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
7ﭘﺲ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ،ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻋﺎﺻﯽ ﻣﺸﻮ ﺑﻠﮑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد
را ﮔﺸﻮده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺨﻮر«.
9ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ دراز ﺷﺪ و در آن ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻮد10 .و آن را ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﺑﮕﺸﻮد ﮐﻪ رو و ﭘﺸﺘﺶ ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻮﺣﻪ و ﻣﺎﺗﻢ و وای ﺑﺮ آن ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد.

3

ﭘﺲ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮر .اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺨﻮر و

رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ2 «.آﻧﮕﺎه دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدم و او آن ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪ.
3و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮران و اﺣﺸﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﻦ «.ﭘﺲ آن را ﺧﻮردم و در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
4و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎ و ﻧﺰد ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن
ﮐﻦ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺖ ﻏﺎﻣﺾ زﺑﺎن و ﺛﻘﯿﻞ ﻟﺴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ6 .ﻧﻪ
ﻧﺰد ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻣﺾ زﺑﺎن و ﺛﻘﯿﻞ ﻟﺴﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻧﺰد
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ7 .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻗﺴﯿﺎﻟﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .ﻫﺎن ﻣﻦ
روی ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن
ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎس از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﭘﺲ از
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و از روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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10و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻼم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﺪه و ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ11 .و ﺑﯿﺎ و ﻧﺰد اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﺧﻄﺎب ﮐﻦ و ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ12 «.آﻧﮕﺎه
روح ،ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺻﺪای ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ »ﺟﻼل ﯾﻬﻮه از ﻣﻘﺎم او
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد13 «.و ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺻﺪای ﭼﺮﺧﻬﺎ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺻﺪای ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ را )ﺷﻨﯿﺪم(14 .آﻧﮕﺎه روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻠﺨﯽ در ﺣﺮارت روح ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد15 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻞ اﺑﯿﺐ ﻧﺰد
اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﯿﺪم و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
16و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ روز واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»17 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪهﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﭘﺲ ﮐﻼم را از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و اﯾﺸﺎن را
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻦ18 .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد ،اﮔﺮ ﺗﻮ او
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﯽ و ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ آن ﺷﺮﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ زﺷﺖ او ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ،او را زﻧﺪه ﺳﺎزی،
آﻧﮕﺎه آن ﺷﺮﯾﺮ در ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮد
ﺷﺮﯾﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯽ و او از ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادهای20 .و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﮔﻨﺎه ورزد و
ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدم ﭘﯿﺶ وی ﺑﻨﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻨﻤﻮدی ،او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد و ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻃﻠﺒﯿﺪ21 .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ و او ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزد اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادهای«.
22و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﻮ

ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ23 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم24 .و روح
داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و او ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ25 .و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد و ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ اﻣﺎ
در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﺮو26 .و ﻣﻦ زﺑﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
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ﻧﺎﺻﺢ ﻧﺒﺎﺷﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ27 .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه
دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﮑﻪ ﺷﻨﻮا
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻨﻮد و آﻧﮑﻪ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺑﺎ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.

4

»و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﺟﺮی ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﮕﺬار و ﺷﻬﺮ

اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ2 .و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ اردو زده ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮی آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ3 .و ﺗﺎﺑﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ،
آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻬﺮ ،دﯾﻮاری آﻫﻨﯿﻦ ﺑﮕﺬار و روی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﺪار و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺗﻮ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ ﺗﺎ آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد4 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاب و ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬار .ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﯽ ،ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ5 .و ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد روز ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻧﻬﺎدهام .ﭘﺲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ6 .و ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاب و ﭼﻬﻞ روز ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮ روزی را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮار دادهام7 .و ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ،روی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪار و
ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ8 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻬﻢ و ﺗﺎ روزﻫﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮهات را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯽ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﮕﺮت ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻏﻠﻄﯿﺪ9 .ﭘﺲ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺑﺎﻗﻼ و ﻋﺪس و ارزن و ﺟﻠﺒﺎن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰ و ﺧﻮراﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭙﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد روز آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد10 .و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮری ﺑﻪ
وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ روز .وﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد11 .و آب را ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺪس ﯾﮏ ﻫﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ .آن را وﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ12 .و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن
ﺟﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮری ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺨﺖ13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎن ﻧﺠﺲ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺳﺎزم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد«.
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14ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه و از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪه را ﻧﺨﻮردهام و ﺧﻮراک ﻧﺠﺲ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 «.آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﮔﺎو را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،ﭘﺲ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺨﺖ«.
16و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﻧﺎن را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎن را ﺑﻪ وزن
و ﻋﺴﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و آب را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن و آب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

5

»و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﯿﻐﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮه ﺣﺠﺎم ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﮕﺬران و ﺗﺮازوﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﯾﻬﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ2 .و
ﭼﻮن روزﻫﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﯾﮏ ﺛﻠﺚ را در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان و ﯾﮏ
ﺛﻠﺚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻃﺮاف آن را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺑﺰن و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﭙﺎش و ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد3 .و اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ4 .و ﺑﺎز ﻗﺪری از آﻧﻬﺎ
را ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان و آﺗﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار دادم و ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﺑﻬﺮ ﻃﺮف آن6 .و او از اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از اﻣﺖﻫﺎ و از ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد
او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻫﻞ او اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ7 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ زﯾﺎده از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﮑﺮده ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﮑﺎم
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ8 ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ داورﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
10ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺪران در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﭘﺴﺮان را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﭘﺴﺮان ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺑﺮ
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ﺗﻮ داورﯾﻬﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 «.ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد12 .ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ از وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد13 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪت
ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را در ﻏﯿﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪام.
14و ﺗﻮ را در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ رﻫﮕﺬرﯾﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و ﺳﺮزﻧﺸﻬﺎی ﺳﺨﺖ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﻋﺎر و ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﺒﺮت و دﻫﺸﺖ ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ16 .و ﭼﻮن ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﻗﺤﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺤﻂ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻋﺼﺎی ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ17 .و ﻗﺤﻂ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﯽاوﻻد ﮔﺮداﻧﻨﺪ و وﺑﺎ و ﺧﻮن از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻮ وارد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪوز و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ3 .و ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآورم و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻬﺪم و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺴﯽ
ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .و ﻻﺷﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﭘﯿﺶ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
5و در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﺮاب و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ
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ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻬﺪم و اﻋﻤﺎل
ﺷﻤﺎﻣﺤﻮ ﺷﻮد6 .و ﭼﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
7اﻣﺎ ﺑﻘﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻘﯿﻪاﻟﺴﯿﻒ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ دل زﻧﺎﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ از ﻣﻦ دور ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  -ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ9 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﺒﺚ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺰن و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮب و ﺑﮕﻮ:
وای ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد11 .آﻧﮑﻪ
دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎدو آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
12و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ و زﯾﺮ ﻫﺮ
ﺑﻠﻮط ﮐﺸﻦ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﺘﺮ و وﯾﺮاﻧﺘﺮ از ﺑﯿﺎﺑﺎن
دﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.

7

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن )ﺑﮕﻮ( :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﯾﻬﻮه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ3 .اﻵن اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آوردهام و ﺑﺮ وﻓﻖ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮا داوری ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد4 .و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻠﮑﻪ
راﻫﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻼ ﻫﺎن ﺑﻼی واﺣﺪ ﻣﯽآﯾﺪ! 6اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎن ﻣﯽآﯾﺪ7 .ای ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ اﺟﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽآﯾﺪ و آن روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .روز ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ روز آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ8 .اﻵن
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺗﻮ را ﻣﻮاﻓﻖ
راﻫﻬﺎﯾﺖ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد9 .و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت راﻫﻬﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ در
ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ10 .اﯾﻨﮏ آﻧﺮوز ﻫﺎن ﻣﯽآﯾﺪ! اﺟﻞ
ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻋﺼﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ آورده و ﺗﮑﺒﺮ ،ﮔﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ11 .ﻇﻠﻢ ﻋﺼﺎی ﺷﺮارت ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از
اﯾﺸﺎن و از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن و از ازدﺣﺎم اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺸﻤﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ12 .وﻗﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺎدی ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎﺗﻢ ﻧﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن
زﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد14 .ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽرود .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 .ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و وﺑﺎ و ﻗﺤﻂ در
اﻧﺪرون .آﻧﮑﻪ در ﺻﺤﺮا اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد و آﻧﮑﻪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ او را ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزد16 .و رﺳﺘﮕﺎران اﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎی درﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﺟﻤﯿﻊ زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ آب ﺑﯽﺗﺎب
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ18 .و ﭘﻼس در ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺣﺸﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺧﺠﻠﺖ و
ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮﻫﺎ ﮔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .ﻧﻘﺮه ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻃﻼی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی اﯾﺸﺎن در روز ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻨﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»20و او زﯾﺒﺎﯾﯽ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮوﻫﺎت و
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
21و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻢ داد و آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ22 .و روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﻧﻤﻮد و ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺧﻞ آن ﺷﺪه ،آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ23 .زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺴﺎز ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از
ﺟﺮﻣﻬﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮ24 .و اﺷﺮار اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﮑﺒﺮ زورآوران را زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن
را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد25 .ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
26ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آوازه ﺑﺮ آوازه ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .رؤﯾﺎ از ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﻮرت از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ27 .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﻠﺒﺲ
ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﻬﺎی اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻟﺮزد .و ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ وﻓﻖ
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؟«
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و در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ در روز ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم

و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ2 .و
دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺷﺒﯿﻬﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت آﺗﺶ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﺮ او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺗﺶ و از ﮐﻤﺮ او ﺗﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺞ ﻻﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ3 .و ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺘﯽ دراز ﮐﺮده ،ﻣﻮی
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﮕﺮﻓﺖ و روح ،ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮا در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﻤﺜﺎل
ﻏﯿﺮت ﻏﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺎﻣﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ5 .و او
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی راه ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻓﺮاز!« و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
راه ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازه ﻣﺬﺑﺢ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﻏﯿﺮت در ﻣﺪﺧﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ6 .و او
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻘْﺪس ﺧﻮد دور ﺑﺸﻮم؟ اﻣﺎ ﺑﺎز رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
دﯾﺪ«.
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7ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ دروازه ﺻﺤﻦ آورد و دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻮراﺧﯽ در دﯾﻮار اﺳﺖ8 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﻮار را ﺑﮑﻦ «.و ﭼﻮن دﯾﻮار را ﮐﻨﺪم ،اﯾﻨﮏ دروازهای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ9 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»داﺧﻞ ﺷﻮ و رﺟﺎﺳﺎت ﺷﻨﯿﻌﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ«.
10ﭘﺲ ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮات و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺲ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎی
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دﯾﻮار از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد11 .و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ
آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮهای در دﺳﺖ
ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻮی اﺑﺮ ﺑﺨﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ12 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪی؟ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ13 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز
رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ«.
14ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد آورد .و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ
زﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﻮز ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ15 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪی؟ ﺑﺎز
رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ«.
16ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورد .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد دروازه ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﯿﺎن رواق و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و
روﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق داﺷﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎب را ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ را دﯾﺪی؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﺠﺎ آوردن اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺎن ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ18 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻏﻀﺐ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
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و او ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :وﮐﻼی ﺷﻬﺮ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور و

ﻫﺮﮐﺲ آﻟﺖ ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺪارد«.
2و اﯾﻨﮏ ﺷﺶ ﻣﺮد از راه دروازه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺒﺮ
ﺧﻮد را در دﺳﺘﺶ داﺷﺖ .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﻮد و دوات ﮐﺎﺗﺐ در
ﮐﻤﺮش .و اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ3 .و ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از روی آن
ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻮد ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و دوات
ﮐﺎﺗﺐ را در ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﮕﺬر و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬار5 .و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ و
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮﯾﺪ و از ﻗﺪس ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ«.
ﭘﺲ از ﻣﺮدان ﭘﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
7و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺻﺤﻨﻬﺎ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ«.
ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدم ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎده ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﯾﺎ ﭼﻮن ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﯾﺰی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ؟« 9او ﻣﺮا ﺟﻮاب داد» :ﮔﻨﺎه
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﻣﻤﻠﻮ و ﺷﻬﺮ از ﺳﺘﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ10 .ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 «.و اﯾﻨﮏ آن
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و دوات را در ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ،ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم«.
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ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ

ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺮ زﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ2 .و آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻬﺎ در زﯾﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮو و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻦ و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺎش «.و او در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ3 .و ﭼﻮن آن ﻣﺮد
داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﺮ ،ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮد4 .و ﺟﻼل

ﺧﺪاوﻧﺪ از روی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪ از اﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺻﺤﻦ از ﻓﺮوغ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺸﺖ5 .و ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ آواز ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ.
6و ﭼﻮن آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﻮد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﺗﺶ را از ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻬﺎ
از ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮدار «.آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭼﺮﺧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد7 .و ﯾﮑﯽ از ﮐﺮوﺑﯿﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮد دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ،ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد ﻧﻬﺎد و او آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ8 .و در ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
9و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ و
ﭼﺮخ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ زﺑﺮﺟﺪ ﺑﻮد10 .و
اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .آن ﭼﻬﺎر را ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺮخ در ﻣﯿﺎن ﭼﺮخ ﺑﺎﺷﺪ11 .و
ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﻋﻘﺐ آن ﻣﯽرﻓﺖ .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮ ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﯽﮐﺮد12 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن و ﭘﺸﺘﻬﺎ و دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﭼﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮ از ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻮد13 .و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﮐﻪ »ای
ﭼﺮﺧﻬﺎ!« 14و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر رو ﺑﻮد .روی اول روی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮد و روی دوم روی اﻧﺴﺎن و ﺳﻮم
روی ﺷﯿﺮ و ﭼﻬﺎرم روی ﻋﻘﺎب.
15ﭘﺲ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم16 .و
ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ،
از زﻣﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ17 .ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ آﻧﻬﺎ
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ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺣﯿﻮان در
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد18 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺮ زﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ19 .و
ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭼﺮﺧﻬﺎ
ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .و ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ20 .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر
دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎﻧﻨﺪ21 .ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر روی و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﺑﻮد و
زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد22 .و اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن روﯾﻬﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن )ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ راه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺖ.
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و روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ

اﺳﺖ آورد .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰور و
ﻓﻠﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را دﯾﺪم2 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﻬﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ3 .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ4 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت
ﮐﻦ .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ«.
5آﻧﮕﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻻت دل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ6 .ﺑﺴﯿﺎری را
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ7 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻬﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ را از
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد8 .ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 .ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد و در ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ11 .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﯾﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ در آن ﮔﻮﺷﺖ
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ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد12 .و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﮑﺎم
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ13 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﮐﺮدم ،ﻓﻠﻄﯿﺎ اﺑﻦ
ﺑﻨﺎﯾﺎ ﻣﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ؟«
14و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»15 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮادران ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ
از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ دور ﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزم ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد17 .ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد18 .و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎت آن را از ﻣﯿﺎﻧﺶ دور
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد19 .و اﯾﺸﺎن را ﯾﮑﺪل ﺧﻮاﻫﻢ داد و در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن روح ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و دل ﺳﻨﮕﯽ
را از ﺟﺴﺪ اﯾﺸﺎن دور ﮐﺮده ،دل ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ20 .ﺗﺎ در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد21 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺐ ﻣﮑﺮوﻫﺎت و رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽرود ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
22آﻧﮕﺎه ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﺟﻼل ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ23 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ24 .و روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ روح
ﺧﺪا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺰد اﺳﯿﺮان ﺑﺮد و آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ25 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺳﯿﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان

ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ3 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز .و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در وﻗﺖ روز ﮐﻮچ ﮐﻦ و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ4 .و
اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ در وﻗﺖ روز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آور .و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻼی وﻃﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ5 .و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در دﯾﻮار ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ،از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ6 .و در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﮕﺬار و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون
ﺑﺒﺮ و روی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻧﺒﯿﻨﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار
دادهام«.
7ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم و اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ در
وﻗﺖ روز ﺑﯿﺮون آوردم .و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ در دﯾﻮار ﮐﺮدم و آن را در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﺮ دوش ﺑﺮداﺷﺘﻢ8 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»9 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،آﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 10ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وﺣﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺋﯿﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ 11ﺑﮕﻮ:
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ12 .و رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ )اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را( در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﻬﺎده ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .و ﺷﮑﺎﻓﯽ در دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ .و
او روی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ13 .و ﻣﻦ دام ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و در ﮐﻤﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و اﮔﺮﭼﻪ
در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،وﻟﯽ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ14 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او را
ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮی در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را
در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ16 .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﺨﻮر و
آب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻟﺮزه و اﺿﻄﺮاب ﺑﻨﻮش19 .و ﺑﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و آب ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ از ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ
ﺗﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
21و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»22 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ رؤﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد23 .ﻟﻬﺬا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﺎم ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ رؤﯾﺎ ،ﻗﺮﯾﺐ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رؤﯾﺎی
ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
26و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»27 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﻫﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ واو ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻌﯿﺪه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
28ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

1212

13

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ اﻧﺒﯿﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 3ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء اﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ روح ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
»4ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺑﺎﻫﺎن در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ5 .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺧﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ و
دﯾﻮار را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
6رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن را اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .آﯾﺎ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮدم؟«
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻔﺘﯿﺪ و رؤﯾﺎی ﮐﺎذب دﯾﺪﯾﺪ،
اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﭘﺲ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ رؤﯾﺎی
ﺑﺎﻃﻞ دﯾﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب ﮐﺮدﻧﺪ ،دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮم ﻣﻦ داﺧﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ10 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن دﯾﻮار را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط را ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .ﺑﺎران ﺳﯿﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺎﻓﺖ12 .و ﻫﺎن ﭼﻮن دﯾﻮار ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ آن اﻧﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﻧﺪود ﮔﺮدﯾﺪ؟«
13ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ
و ﺑﺎران ﺳﯿﺎل در ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در ﻏﯿﻆ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و آن دﯾﻮار را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط اﻧﺪود ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯽ آن ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ15 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮار و ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮔﻞ
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ﻣﻼط اﻧﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ :دﯾﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن را اﻧﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ16 .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ رؤﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ17 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪار و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﺎ18 ،و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ
ﻣﯽدوزﻧﺪ و ﻣﻨﺪﯾﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮ ﻫﺮ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ! آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻗﻮم ﻣﺮا ﺻﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ 19و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺖ
ﺟﻮﯾﯽ و ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ دروغ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﯿﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﺪ20 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .و آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎزوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد21 .و ﻣﻨﺪﯾﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ
درﯾﺪ و ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺻﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد ،دل ﻣﺮد ﻋﺎدل را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺰون ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺤﺰون ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادهاﯾﺪ ﺗﺎ از رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و زﻧﺪه ﻧﺸﻮد23 .ﻟﻬﺬا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ2 .آﻧﮕﺎه

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دﻟﻬﺎی
ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 4ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﻦ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺴﯽ
از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﺑﻨﻬﺪ و ﻧﺰد ﻧﺒﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺜﺮت ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ اﺟﺎﺑﺖ
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ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
7زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭼﻪ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دﻟﺶ ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
ﻧﻬﺎده ،ﻧﺰد ﻧﺒﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮد او را ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ
داد8 .و ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ دوﺧﺘﻪ ،او را ﻣﻮرد دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ و
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻠﯽ ﺑﺸﻮد و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ9 .و اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن ﻧﺒﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دادهام و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ او دراز ﮐﺮده ،او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎر
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﺴﺄﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎه آن ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺠﺲ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
12و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،اﮔﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ورزد و اﮔﺮ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن دراز ﮐﺮده ،ﻋﺼﺎی ﻧﺎﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻨﻢ و ﻗﺤﻄﯽ در آن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم14 ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل و اﯾﻮب
در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن )ﻓﻘﻂ( ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ آن را از اﻫﻞ آن ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻨﺎن وﯾﺮان
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮس آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺴﯽ از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ16 ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ
آورم و ﺑﮕﻮﯾﻢ :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬر .و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم18 ،اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان را
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ19 .ﯾﺎ اﮔﺮ وﺑﺎ در آن زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰم و اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴﺎزم20 ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل
و اﯾﻮب در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮی و ﻧﻪ دﺧﺘﺮی را
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رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن )ﻓﻘﻂ( ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ21 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺎده ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ
و ﺣﯿﻮان درﻧﺪه و وﺑﺎ را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم22 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﮏ
ﺑﻘﯿﺘﯽ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در آن واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺎن اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ وارد
آورده و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .و ﭼﻮن رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن
ﮐﺮدم ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردم«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن درﺧﺖ ﻣﻮ در ﻣﯿﺎن

ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 3آﯾﺎ ﭼﻮب از آن ﺑﺮای
ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﯽ از آن ﺑﺮای آوﯾﺨﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ 4ﻫﺎن آن را
ﺑﺮای ﻫﯿﺰم در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و آﺗﺶ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟ 5اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
زﯾﺎده وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه و ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ«.
6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻣﻮ ﮐﻪ آن را از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﺮای ﻫﯿﺰم و آﺗﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهام ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ دوﺧﺖ .از ﯾﮏ آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﺗﺸﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪهاﻧﺪ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را از

رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ آﮔﺎه ﺳﺎز! 3و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺻﻞ و وﻻدت ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ .ﭘﺪرت اﻣﻮری و ﻣﺎدرت ﺣﺘﯽ ﺑﻮد4 .و اﻣﺎ وﻻدت ﺗﻮ .در روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪی ،ﻧﺎﻓﺖ
را ﻧﺒﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﮏ ﻧﻤﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
5ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺑﻠﮑﻪ در روز وﻻدﺗﺖ ﺟﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﺗﻮ را ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ6 .و ﻣﻦ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺬر
ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را در ﺧﻮﻧﺖ ﻏﻠﻄﺎن دﯾﺪم .ﭘﺲ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺖ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺪه ﺷﻮ! ﺑﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺖ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﯽ ،زﻧﺪه ﺷﻮ! 7و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰودم ﺗﺎ ﻧﻤﻮ
ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ ﺷﺪی و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪی .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدی.
»8و ﭼﻮن از ﺗﻮ ﮔﺬر ﮐﺮدم ﺑﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ زﻣﺎن ﺗﻮ زﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ،ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ و از آن ﻣﻦ ﺷﺪی9 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ داده ،ﺗﻮ را از ﺧﻮﻧﺖ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﻮ را
ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮدم10 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻗﻼﺑﺪوزی ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ
ﮐﺮدم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک آراﺳﺘﻪ و ﺑﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ11 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎ زﯾﻨﺖ داده،
دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ ﻧﻬﺎدم12 .و ﺣﻠﻘﻪای در ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ در
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ و ﺗﺎج ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻧﻬﺎدم13 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻟﺒﺎﺳﺖ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﻼﺑﺪوزی ﺑﻮد و آرد ﻣﯿﺪه و ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ ﺧﻮردی و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﺟﻪ
ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﯽ14 .و آوازه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺒﺎﯾﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ.
»15اﻣﺎ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آوازه ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪی و زﻧﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﺮ رﻫﮕﺬری رﯾﺨﺘﯽ و از آن او ﺷﺪ16 .و از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و
زﯾﻮرﻫﺎی زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮدان را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی18 .و ﻟﺒﺎس ﻗﻼﺑﺪوزی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی و روﻏﻦ و ﺑﺨﻮر ﻣﺮا ﭘﯿﺶ
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آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ19 .و ﻧﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم و آرد ﻣﯿﺪه و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ را ﮐﻪ رزق ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎدی و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ20 .و ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک آﻧﻬﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدی .آﯾﺎ
زﻧﺎ ﮐﺎری ﺗﻮ ﮐﻢ ﺑﻮد 21ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﯽ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از آﺗﺶ
ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟ 22و در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت و زﻧﺎی ﺧﻮد ،اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺑﻮدی و در ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﻏﻠﻄﯿﺪی ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎوردی«.
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ! زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت ﺧﻮد،
24ﺧﺮاﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی و ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ25 .ﺑﺴﺮ ﻫﺮ راه
ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﮑﺮوه ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮای ﻫﺮ راﻫﮕﺬری ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
را ﮔﺸﻮده ،زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰودی26 .و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﭘﺴﺮان ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را اﻓﺰوده ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردی27 .ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را ﺑﻪ آرزوی دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﺧﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم28 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی ،ﺑﺎ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﻧﯿﺰ
زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ زﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺳﯿﺮ ﻧﮕﺸﺘﯽ29 .و زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن زﯾﺎد ﻧﻤﻮدی و از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی«.
30ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دل ﺗﻮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﮐﻪ ﮐﺎر زن
زاﻧﯿﻪ ﺳﻠﯿﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻤﻞ آوردی31 .ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻫﺮ راه ﺧﺮاﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی و در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ
ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدی ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺟﺮت را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدی32 .ای
زن زاﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮی! 33ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﯽ و اﯾﺸﺎن را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎﯾﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ34 .و ﻋﺎدت ﺗﻮ در زﻧﺎﮐﺎریات ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ زﻧﺎﮐﺎری از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺗﻮ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﯽ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺮت ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﻋﺎدت
ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
»35ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای زاﻧﯿﻪ! ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ! 36ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻮ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮ از زﻧﺎﮐﺎریات ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ و از ﺧﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادی ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدﯾﺪ37 ،ﻟﻬﺬا ﻫﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺘﺬ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ
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آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و اﯾﺸﺎن را
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﯾﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ38 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮای زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﺧﻮن
ﻏﻀﺐ و ﻏﯿﺮت را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد39 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺧﺮاﺑﺎﺗﻬﺎی ﺗﻮ را
ﺧﺮاب و ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻟﺒﺎﺳﺖ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﺪ و زﯾﻮرﻫﺎی
ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ40 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ آورده ،ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮ را ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد41 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ
را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،در ﻧﻈﺮ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﻮ را از زﻧﺎ ﮐﺎری
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺮت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد42 .و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و
ﻏﯿﺮت ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد43 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورده ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﺮت وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﯿﺢ
را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»44اﯾﻨﮏ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽآورد اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮ ﺗﻮ آورده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ،ﻣﺜﻞ
دﺧﺘﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ45 .ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻣﯽداﺷﺖ .و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻮد و
ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﻣﻮری46 .و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﭼﭗ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ ﺳﺪوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ47 .اﻣﺎ
ﺗﻮ در ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﮑﺮدی و ﻣﺜﻞ رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدی .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از اﯾﺸﺎن زﯾﺎده ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪی«.
48ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﻣﻮاﻓﻖ
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ49 .اﯾﻨﮏ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺮت ﺳﺪوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎن و
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی رﻓﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮای او و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻮد و ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ50 ،و
ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪم اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻢ51 .و ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺼﻒ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ زﯾﺎده ﻧﻤﻮدی
و ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردی ﻣﺒﺮی' ﺳﺎﺧﺘﯽ52 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﺣﮑﻢ دادی ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﺸﺎن رﺟﺎﺳﺎت ﻧﻤﻮدی اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ ﻋﺎدلﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﺠﻞ ﺷﻮ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﺒﺮی' ﺳﺎﺧﺘﯽ53 .و ﻣﻦ اﺳﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺮی ﺳﺪوم و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ و اﺳﯿﺮی ﺳﺎﻣﺮه و دﺧﺘﺮاﻧﺶ و اﺳﯿﺮی اﺳﯿﺮان ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
54ﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،از ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدهای ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮی ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯽ دادهای.
55و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺳﺎﻣﺮه و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺗﻮ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ56 .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺳﺪوم در روز ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺖ آورده ﻧﺸﺪ57 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮارت ﺗﻮ
ﻣﮑﺸﻮف ﺑﺸﻮد .ﻣﺜﻞ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ارام ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ«.
58ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﻗﺒﺎﺣﺖ و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ59 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺴﻢ
را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ را ﺷﮑﺴﺘﯽ60 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽات ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ61 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،آﻧﮕﺎه راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎی دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از ﻋﻬﺪ ﺗﻮ62 .و ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ63 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺧﺠﻞ ﺷﻮی .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را آﻣﺮزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﻫﺎن ﺧﻮد را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺸﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎور و

ﻣﺜﻠﯽ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰن3 .و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺳﺘﺮگ و ﻧﯿﻬﺎی دراز ﭘﺮ از ﭘﺮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دارد ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آﻣﺪ و ﺳﺮ ﺳﺮو آزاد را ﮔﺮﻓﺖ4 .و ﺳﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آورده ،در ﺷﻬﺮ ﺳﻮداﮔﺮان ﮔﺬاﺷﺖ5 .و از ﺗﺨﻢ آن
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زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در زﻣﯿﻦ ﺑﺎروری ﻧﻬﺎد و ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آن را ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ،
ﻏﺮس ﻧﻤﻮد6 .و آن ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﻮ وﺳﯿﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮی او ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و
رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در زﯾﺮ وی ﻣﯽﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻮی ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ آورد7 .و ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﺘﺮگ و ﭘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﻮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﮐﺮﺗﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف او ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ او وی را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .در
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺎورد و ﻣﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﮔﺮدد9 .ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ او رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و
ﻣﯿﻮهاش را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺗﺎزهاش ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪون ﻗﻮت
ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .اﯾﻨﮏ ﻏﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮزد ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن روﯾﯿﺪ
ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺘﻤﺮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ؟ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد13 .و از ذرﯾﻪ ﻣﻠﻮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و او را ﻗﺴﻢ داد و
زورآوران زﻣﯿﻦ را ﺑﺮد14 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻬﺪ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻮار
ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .و ﻟﯿﮑﻦ او از وی ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺳﺒﺎن و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
او ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟«
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﮑﺎن آن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و او ﻗﺴﻢ وی را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد وی در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد17 .و ﭼﻮن ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزﻧﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ او را در ﺟﻨﮓ اﻋﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد18 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ را ﺧﻮار
ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را داده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪاﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻌﻤﻞ آورد ،ﭘﺲ
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ19 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺮا
ﮐﻪ او ﺧﻮار ﺷﻤﺮده و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ او وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد20 .و دام
ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و او در ﮐﻤﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ،در آﻧﺠﺎ
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ﺑﺮ وی درﺑﺎره ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮارﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻓﻮاﺟﺶ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام«.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮو آزاد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و
از ﺳﺮ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻊ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد23 .آن را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﺪ آورد .و ﺳﺮو آزاد ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﺪار زﯾﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ24 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ را ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و درﺧﺖ ﭘﺴﺖ را
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزم و درﺧﺖ ﺳﺒﺰ را ﺧﺸﮏ و درﺧﺖ ﺧﺸﮏ را ﺑﺎرور ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را

درﺑﺎره زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺪران اﻧﮕﻮر ﺗﺮش ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﮐﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد4 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ از آن ﻣﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﭘﺪر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺮدو
آﻧﻬﺎ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزد او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد5 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺼﺎف
و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻌﻤﻞ آورد6 ،و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮرد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﺣﺎﯾﺾ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ7 ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ
ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﺮو ﻗﺮﺿﺪار را ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن
ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ8 ،و ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﺪﻫﺪ و رﺑﺢ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺘﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﻧﺼﺎف ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اﺟﺮا دارد9 ،و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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»10اﻣﺎ اﮔﺮ او ﭘﺴﺮی ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻌﻤﻞ آورد،
11و ﻫﯿﭽﮑﺪام از آن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎزد12 ،و ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺒﺮد و ﮔﺮو را ﭘﺲ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺑﺸﻮد13 ،و ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮد داده،
رﺑﺢ ﮔﯿﺮد ،آﯾﺎ او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ؟ اﻟﺒﺘﻪ او زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ
آورده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»14و اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد دﯾﺪه ،ﺑﺘﺮﺳﺪ و
ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ15 ،و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮرد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﮑﻨﺪ16 ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﺮو ﻧﮕﯿﺮد و ﻣﺎل
اﺣﺪی را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﺒﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ17 ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻓﻘﯿﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺳﻮد و رﺑﺢ ﻧﮕﯿﺮد و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورده ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و اﻣﺎ ﭘﺪرش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎل اﯾﺸﺎن را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮد و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﻌﻤﻞ آورد او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
»19ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ
اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﭘﺴﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮارت ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»21و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورد او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد22 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ از ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﮑﻪ
از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ24 .و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﻋﺪاﻟﺖ او ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮده و در ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه
اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
»25اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ؟ 26ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل
از ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد27 .و
ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورد ،ﺟﺎن
ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ28 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد29 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ؟« 30ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
رﻓﺘﺎرش داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه
ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد31 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ از ﺧﻮد دور
اﻧﺪازﯾﺪ و دل ﺗﺎزه و روح ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟ 32زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻣﺮگ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﻣﺴﺮور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯿﺪ«.
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»ﭘﺲ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﻮان 2و ﺑﮕﻮ :ﻣﺎدر ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮد .او

در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮورد3 .و ﯾﮑﯽ از
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ درﯾﺪن ﺷﮑﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را
ﺧﻮرد4 .و ﭼﻮن اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،در ﺣﻔﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و او را در ﻏﻠﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﻣﺎدرش دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﻣﯿﺪش ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ
دﯾﮕﺮی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺷﯿﺮی ژﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ6 .و او در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻪ درﯾﺪن ﺷﮑﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮدﻣﺎن را ﺧﻮرد7 .و ﻗﺼﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺧﺮاب ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮﭼﻪ در آن ﺑﻮد از آواز ﻏﺮش او ﺗﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ8 .و اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﺮ
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ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم آورده ،دام ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ9 .و او را در
ﻏﻠﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،در ﻗﻔﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ واو را در ﻗﻠﻌﻪای ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آواز او دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺸﻮد.
»10ﻣﺎدر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدت ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﻏﺮس ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﻮه
آورد و ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ11 .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺮای ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ داﺷﺖ .و ﻗﺪ آن در ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت اﻏﺼﺎﻧﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ12 .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻏﻀﺐ ﮐﻨﺪه و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﻮهاش را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻮﯾﺎش
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ،آﺗﺶ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ13 .و اﻵن در ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺗﺸﻨﻪ
ﻣﻐﺮوس اﺳﺖ14 .و آﺗﺶ از ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﯿﻮهاش را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻋﺼﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ2 .آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ4 .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﭘﺲ
رﺟﺎﺳﺎت ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎن5 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در
روزی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ذرﯾﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ6 ،در ﻫﻤﺎن روز دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﯿﺮون آورم .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻓﺨﺮ
ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ7 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ رﺟﺎﺳﺎت ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دور ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ
ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن رﺟﺎﺳﺎت ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دور
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ﻧﮑﺮد و ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻏﻀﺐ
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
آوردن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد10 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪم11 .و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم12 .و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
»13ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ14 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد15 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮدم ،داﺧﻞ ﻧﺴﺎزم ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ و
ﻓﺨﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ وﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻀﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﻮد17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﻗﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻨﻤﻮدم18 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﮑﺎم اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﺪارﯾﺪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ19 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ20 .و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»21ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺮان از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ،ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ22 .ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد23 .و ﻣﻦ
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ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﻢ و
اﯾﺸﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎزم24 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺑﻮد.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺒﻮد و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم26 .و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ رﺣﻢ را ﻣﯽﮔﺸﻮد از آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزم و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»27ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ در آوردم ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﺮ درﺧﺖ ﮐﺸﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻏﻀﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﻮد را آوردﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺧﻮد را رﯾﺨﺘﻨﺪ29 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽروﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ
اﺳﻢ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»30ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺪران
ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 31و ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد
را آورده ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ را از آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ ﭘﺲ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﺸﻮم؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ32 .و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ واﻗﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه) ،ﺑﺘﻬﺎی( ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ
را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد33 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد34 .و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد35 .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﻣﺖﻫﺎ در آورده ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو
داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد36 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ داوری
ﻧﻤﻮدم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد37 .و ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻋﺼﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻬﺪ درﺧﻮاﻫﻢ
آورد38 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه و از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
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اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ39 «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮا ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
و اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ40 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺷﺪه ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎ و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ41 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را از اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورم و ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ42 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ
ﺑﯿﺎورم ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ43 .و در آﻧﺠﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .و از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﮐﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ44 .و ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺰای رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
45و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»46 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﺤﺮای ﺟﻨﻮب ﻧﺒﻮت ﮐﻦ47 .و ﺑﻪ آن ﺟﻨﮕﻞ
ﺟﻨﻮب ﺑﮕﻮ :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﺗﺸﯽ در ﺗﻮ ﻣﯽاﻓﺮوزم
ﮐﻪ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ و ﻫﺮ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ را در ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﻟﻬﯿﺐ ﻣﻠﺘﻬﺐ آن ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ روﯾﻬﺎ از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ48 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه آن را اﻓﺮوﺧﺘﻪام ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد«.
49و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ او ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻧﻤﯽآورد؟«
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی

اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎ .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ 3و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼﻓﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ،ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان را از
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از ﻏﻼﻓﺶ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼﻓﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ
ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﮕﺮدد6 .ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آه ﺑﮑﺶ! ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺮ و ﻣﺮارت ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن آه ﺑﮑﺶ7 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آه ﻣﯽﮐﺸﯽ؟ ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آوازهای ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه و ﺟﻤﯿﻊ زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ آب
ﺑﯿﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ10 .ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاق ﺷﻮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﻋﺼﺎی ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن را
ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد11 .و آن ﺑﺮای ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺷﺪن داده ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ
ﺷﺪه و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ داده ﺷﻮد12 .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻋﺎرض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻬﺬا ﺑﺮ ران ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰن13 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ )دﯾﮕﺮان را( ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ14 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰن و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻓﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮد .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺘﻮﻻن
اﺳﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮ آن ﻣﻘﺘﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ15 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﻪ ﺿﺪ ﻫﻤﻪ
دروازهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادم ﺗﺎ دﻟﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻼﮐﺖﻫﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد .آه )ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﺑﺮاق ﮔﺮدﯾﺪه
و ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺑﺮو و آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ رﺧﺴﺎرﻫﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
زد و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام«.
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18و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»19 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دو راه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﻦ .آن را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎ20 .راﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ رﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﯿﺎﯾﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮاه ،ﺑﻪ ﺳﺮ دو راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺄل زﻧﺪ و
ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ زده ،از ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
22ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺗﻔﺄل اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و دﻫﺎن را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و
آواز را ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ دروازهﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎزد و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
23ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺄل ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و او ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ«.
24ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎد آوراﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﯾﺎد آورده ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ25 .و ﺗﻮ ای رﺋﯿﺲ ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺠﺮوح
ﺷﺪهای و اﺟﻞ ﺗﻮ در زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ26 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺎﻣﻪ را دور
ﮐﻦ و ﺗﺎج را ﺑﺮدار .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
ﭘﺴﺖ ﮐﻦ27 .و ﻣﻦ آن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و اﯾﻦ دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
»28و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺳﺮزﻧﺶ اﯾﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺻﯿﻘﻠﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاق ﺑﺸﻮد29 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻔﺄل دروغ زدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﻞ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ30 .ﻟﻬﺬا آن
را ﺑﻪ ﻏﻼﻓﺶ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺮ ﺗﻮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهای و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪای داوری
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد31 .و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و آﺗﺶ ﻏﯿﻆ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ دﻣﯿﺪ .و ﺗﻮ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﭼﺎﻻﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد32 .و ﺗﻮ ﺑﺮای آﺗﺶ
ﻫﯿﺰم ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮﻧﺖ در آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ داوری ﺧﻮاﻫﯽ

ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﭘﺲ آن را از ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ آﮔﺎه ﺳﺎز3 .و ﺑﮕﻮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﻮن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدت ﻣﯽرﯾﺰی ﺗﺎ اﺟﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ! ای
ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﻤﻮدهای! 4ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪای ﻣﺠﺮم
ﺷﺪهای و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﻧﺠﺲ ﮔﺮدﯾﺪهای .ﻟﻬﺬا اﺟﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪهای .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ را ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻋﺎر و ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪهام.
5ای ﭘﻠﯿﺪ ﻧﺎم! و ای ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ! آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ دورﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد6 .اﯾﻨﮏ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ7 .ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻏﺮﯾﺒﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و ﺗﻮ ﻣﻘﺪسﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻮدی9 .و ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،ﻧﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ10 .و ﻋﻮرت ﭘﺪران را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و زﻧﺎن ﺣﺎﯾﺾ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﺎ زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻧﻤﻮد .و دﯾﮕﺮی ﻋﺮوس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻮر ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮد .و دﯾﮕﺮی
ﺧﻮاﻫﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ12 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن رﺷﻮه
ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﻮد و رﺑﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺗﻮ ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زور ﻏﺼﺐ ﮐﺮدی و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮدی .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ13 .ﻟﻬﺬا ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪهای و
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدت رﯾﺨﺘﻪای ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻢ14 .ﭘﺲ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﻢ آﯾﺎ دﻟﺖ ﻗﻮی و دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻤﻮدم و ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .و ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ درد
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺲ و روی و آﻫﻦ و ﺳﺮب در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره و درد ﻧﻘﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ19 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ درد ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ
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ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد20 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﺳﺮب و روی را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﺗﺶ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در
آن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺪاﺧﺖ21 .و ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ دﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رﯾﺨﺘﻪام«.
23و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن او را ﺑﮕﻮ :ﺗﻮ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﺑﺎران در روز ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ25 .ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺒﯿﺎی آن در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﮐﻪ ﺷﮑﺎر را ﻣﯽدرد ،ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .و ﮔﻨﺠﻬﺎ و ﻧﻔﺎﯾﺲ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و
ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را در ﻣﯿﺎﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ26 .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪه ،ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺮا
ﺣﻼل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪس ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ ﻓﺮق
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﮔﺮدﯾﺪهام27 .ﺳﺮوراﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﺣﻖ
ﺑﺒﺮﻧﺪ28 .و اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط اﻧﺪود ﻧﻤﻮده ،رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺄل
دروغ زده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده29 .و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻏﺮﯾﺒﺎن را
ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ30 .و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﻮار را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺷﮑﺎف ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آن را ﺧﺮاب ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ31 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪام و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن وارد آوردهام«.

23

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،دو زن دﺧﺘﺮ ﯾﮏ

ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ3 .و اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮ زﻧﺎ ﮐﺮده ،در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﮑﺎرت اﯾﺸﺎن را اﻓﺸﺮدﻧﺪ4 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻮﻟﻪ و ﺧﻮاﻫﺮ او اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ
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ﺑﻮد .و اﯾﺸﺎن از آن ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان زاﯾﯿﺪﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﻫﻮﻟﻪ ،ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ،اورﺷﻠﯿﻢ5 .و اﻫﻮﻟﻪ از ﻣﻦ رو ﺗﺎﻓﺘﻪ ،زﻧﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ آﺷﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺎور او
ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ 6ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺳﺮداران ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ و ﻓﺎرﺳﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽ آﺷﻮر
ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺬل ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ8 .و ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺮک ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽاش
ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﮑﺎرت او را اﻓﺸﺮده ،زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ9 .ﻟﻬﺬا
ﻣﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدم10 .ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻮرت او را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻋﺒﺮت ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ وی داوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»11و ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮش اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ اﯾﻦ را دﯾﺪ ،در ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﺧﻮﯾﺶ از او زﯾﺎدﺗﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺎ ﻧﻤﻮد12 .و ﺑﺮ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ﺳﺮداران ﻣﺠﺎور او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار و ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ13 .و
دﯾﺪم ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮدو اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ14 .ﭘﺲ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را زﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺠﺮف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ15 .ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺎﻣﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮداران و ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻢ او ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .و رﺳﻮﻻن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد17 .و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰد وی در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی درآﻣﺪه ،او را از زﻧﺎﮐﺎری
ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻃﺒﻊ وی از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ18 .و
ﭼﻮن ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺟﺎن ﻣﻦ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ از ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد19 .اﻣﺎ او اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺑﺎز زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻧﻤﻮد20 .و ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﺸﻖ
ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ اﻻﻏﺎن و ﻧﻄﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻗﺒﺎﺣﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات اﻓﺸﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد
آوردی.
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»22ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ از
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد23 .ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﻤﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را از ﻓﻘﻮد و ﺷﻮع و ﻗﻮع .و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان آﺷﻮر را ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن و ﺳﺮداران و ﻧﺎﻣﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺐ
ﺳﻮارﻧﺪ24 .و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻦﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ
و ﺧﻮدﻫﺎ ﺗﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ داوری ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺣﮑﺎم ﺧﻮد داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و ﻣﻦ ﻏﯿﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .و ﻟﺒﺎس ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﮐﻨﺪه،
زﯾﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد27 .ﭘﺲ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺗﻮ و زﻧﺎﮐﺎریات را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آوردهای ،از
ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻓﺮاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد28 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت
داری و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 .و ﺑﺎ ﺗﻮ از راه ﺑﻐﺾ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ وا ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﻮ و ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد30 .و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ اﻣﺖﻫﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪای31 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدی ،ﺟﺎم او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد32 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﺎم ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺤﻞ ﺳﺨﺮﯾﻪ و اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺷﺪ33 .و از ﻣﺴﺘﯽ و ﺣﺰن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .از ﺟﺎم ﺣﯿﺮت و ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﺎم
ﺧﻮاﻫﺮت ﺳﺎﻣﺮه34 .و آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻮاﻫﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺧﻮردهﻫﺎی آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎﯾﯿﺪ
و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام35 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﻟﻬﺬا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
36و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! آﯾﺎ ﺑﺮاﻫﻮﻟﻪ و اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را از رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﺳﺎز37 .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮن آﻟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ از
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آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ38 .و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺮوز
ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ،ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ39 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﻫﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ40 .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از دور آﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺻﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻏﺴﻞ دادی و
ﺳﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪی و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎﯾﺖ آراﯾﺶ دادی41 .و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺎﺧﺮی ﮐﻪ ﺳﻔﺮه
ﭘﯿﺶ آن آﻣﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺨﻮر و روﻏﻦ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدی42 .و در آن آواز ﮔﺮوه ﻋﯿﺎﺷﺎن ﻣﺴﻤﻮع
ﺷﺪ .و ﻫﻤﺮاه آن ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ ﺻﺎﺑﯿﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎن آورده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺎﺟﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ43 .و ﻣﻦ درﺑﺎره آن زﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺎﮐﺎری ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﯾﺸﺎن اﻵن ﺑﺎ او زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن؟ 44و ﺑﻪ او درآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ
درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن دو زن ﻗﺒﺎﺣﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻮﻟﻪ و اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ درآﻣﺪﻧﺪ45 .ﭘﺲ ﻣﺮدان ﻋﺎدل
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺎص زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زاﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮنآﻟﻮد اﺳﺖ46 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد47 .و آن ﮔﺮوه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ48 .و ﻗﺒﺎﺣﺖ را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ
ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ49 .و ﺳﺰای ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.

24

و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﻢ اﻣﺮوز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺲ ،اﺳﻢ ﻫﻤﯿﻦ روز را ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺠﻮم آورد3 .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺜﻠﯽ آورده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﮓ را ﺑﮕﺬار .آن را ﺑﮕﺬار و آب ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺮﯾﺰ4 .ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
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ﻗﻄﻌﻪ ﻧﯿﮑﻮ و ران و دوش را در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ آن را ﭘﺮ ﺳﺎز5 .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﮕﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را زﯾﺮش دﺳﺘﻪ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻮب ﺑﺠﻮﺷﺎن ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﻧﺪروﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮآن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ! وای ﺑﺮ
آن دﯾﮕﯽ ﮐﻪ زﻧﮕﺶ در ﻣﯿﺎﻧﺶ اﺳﺖ و زﻧﮕﺶ از ﻣﯿﺎﻧﺶ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ! آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﯿﺮون آور و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد7 .زﯾﺮا ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺖ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن را ﺑﺮ
ﺻﺨﺮه ﺻﺎف ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ از ﺧﺎک ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد8 .ﻣﻦ ﺧﻮن او را ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺻﺎف
ﻧﻬﺎدم ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮑﺸﻢ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮده ﻫﯿﺰم را ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .ﻫﯿﺰم زﯾﺎد ﺑﯿﺎور و
آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮوز و ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز و ادوﯾﻪﺟﺎت در آن ﺑﺮﯾﺰ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد11 .ﭘﺲ آن
را ﺑﺮ اﺧﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﺴﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ در آن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و
زﻧﮕﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد12 .او از ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ زﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎرش از وی ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭘﺲ
زﻧﮕﺶ در آﺗﺶ ﺑﺸﻮد13 .در ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻮ ﻗﺒﺎﺣﺖ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدم .اﻣﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪی.
ﻟﻬﺬا ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗـﻮ ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧـﻢ ،دﯾﮕـﺮ از ﻧﺠﺎﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﯽ ﺷـﺪ.
14ﻣـﻦ ﮐﻪ ﯾﻬـﻮه ﻫﺴﺘـﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آن را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫـﻢ آورد .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﯾﻬـﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ رﻓﺘﺎرت و ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
15و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»16 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آرزوی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را
ﺑﻐﺘﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎ و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺖ ﺟﺎری ﻧﺸﻮد17 .آه ﺑﮑﺶ و ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﻮ و ﺑﺮای ﻣﺮده ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮕﯿﺮ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﭙﯿﭻ و ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺑﮑﻦ و ﺷﺎرﺑﻬﺎﯾﺖ را
ﻣﭙﻮﺷﺎن و ﻃﻌﺎم ﻣﺮده را ﻣﺨﻮر«.
18ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﻗﻮم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ زن ﻣﻦ ﻣﺮد و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم19 .و ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارد؟«
20اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺎن ﻣﻦ ﻣﻘْﺪس ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﺟﻼل ﺷﻤﺎ و آرزوی ﭼﺸﻤﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻟﺬت ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک
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ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد22 .و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎرﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻃﻌﺎم ﻣﺮدﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد23 .ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ و
ﮐﻔﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ،ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﻫﯿﺪه
ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ24 .و ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ او
ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
»25و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! در روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت و ﺳﺮور ﻓﺨﺮ و آرزوی ﭼﺸﻤﺎن و رﻓﻌﺖ
ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﯾﺎ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 26ﮐﻪ در
آن روز ﻫﺮ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ 27ﭘﺲ در آن روز
دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﮔﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﮕﻮ :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺷﺪ و درﺑﺎره زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ ﻫﻪ ﮔﻔﺘﯽ،
4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﺗﻮ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ زده ،ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻮه ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و
ﺷﯿﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ5 .و رﺑﻪ را آراﻣﮕﺎه ﺷﺘﺮان و )زﻣﯿﻦ( ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن را ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﯽ و ﭘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﯿﻨﻪ دل ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،
7ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ را ﺗﺎراج اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﻮ را
از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻮآب و ﺳﻌﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﺪود ﻣﻮآب را از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺪودش ﮐﻪ ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن و ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ10 .ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق آن را ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن )ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ( و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد ﺗﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ11 .و ﺑﺮ ﻣﻮآب داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ادوم از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و
در اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪن از اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ورزﯾﺪهاﻧﺪ13 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮادوم دراز ﮐﺮده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را وﯾﺮان ﮐﺮده ،از
ﺗﯿﻤﺎن ﺗﺎ ددان ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد14 .و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از ادوم
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ادوم ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ دل ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم
ﺳﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﺪاوت اﺑﺪی ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ16 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن دراز ﻧﻤﻮده ،ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .و ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻏﻀﺐآﻣﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.

26

و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻏﺮه ﻣﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،

ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﻮر درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻪ ،دروازه اﻣﺖﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎل
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن او ﺧﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ای ﺻﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﻪ
ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ اﻣﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ4 .و ﺣﺼﺎر ﺻﻮر را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺒﺎرش را از آن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﺻﺎف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .و
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او ﻣﺤﻞ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام .و آن ﺗﺎراج اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
7زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را
از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻮر ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آورد8 .و او
دﺧﺘﺮان ﺗﻮ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺘﺮﺳﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ9 .و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ آورده ،ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﺳﺒﺎﻧﺶ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ دروازهﻫﺎﯾﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﺧﻨﻪدار درﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﺻﺪای ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ11 .و
ﺑﻪ ﺳﻢ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،اﻫﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻓﺨﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد12 .و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮده ،ﺗﺠﺎرت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .و
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب و ﺧﺎک
ﺗﻮ را در آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ13 .و آواز ﻧﻐﻤﺎت ﺗﻮ را ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻋﻮدﻫﺎﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺸﻮد14 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﺻﺎف ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ
ﺑﺸﻮی و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﺻﺪای اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺸﻮد؟ 16و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران درﯾﺎ
از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮود آﯾﻨﺪ .و رداﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،رﺧﻮت ﻗﻼﺑﺪوزی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﮑﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻓĤﻧﺎ ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪه ،درﺑﺎره ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻪ از درﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﯽ!
آن ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﺪاری ﮐﻪ در درﯾﺎ زورآور ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﯿﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ
درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ18 .اﻵن در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ،و ﺟﺰاﯾﺮی ﮐﻪ در درﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از رﺣﻠﺖ ﺗﻮ ﻣﺪﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ19 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺷﻬﺮ
ﻣﺨﺮوب ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮداﻧﻢ و ﻟﺠﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮآورده ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻮر
ﺳﺎزم20 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮود آورده ،ﺗﻮ را در اﺳﻔﻠﻬﺎی
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زﻣﯿﻦ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻮن
ﻧﺸﻮی و دﯾﮕﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ را در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻣﺤﻞ
وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺻﻮر

ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺨﻮان! 3و ﺑﻪ ﺻﻮر ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺟﺮ ﻃﻮاﯾﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺻﻮر ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ4 .ﺣﺪود ﺗﻮ در
وﺳﻂ درﯾﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻧﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ5 .ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺖ را از ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺳﻨﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﮐﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ6 .ﭘﺎروﻫﺎﯾﺖ را از ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻧﺸﯿﻤﻨﻬﺎﯾﺖ را از ﺷﻤﺸﺎد ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎج ﻣﻨﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ7 .ﮐﺘﺎن ﻣﻄﺮز ﻣﺼﺮی
ﺑﺎدﺑﺎن ﺗﻮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﻮد .و ﺷﺮاع ﺗﻮ از آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ارﻏﻮان از ﺟﺰاﯾﺮ اﻟﯿﺸﻪ ﺑﻮد8 .اﻫﻞ
ﺳﯿﺪون و ارواد ﭘﺎروزن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺎی ﺗﻮ ای ﺻﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺟﺒﯿﻞ و ﺣﮑﻤﺎﯾﺶ در ﺗﻮ ﺑﻮده ،ﻗﻼﻓﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی درﯾﺎ و ﻣﻼﺣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .ﻓﺎرس و ﻟﻮد و ﻓﻮط در اﻓﻮاﺟﺖ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺧﻮدﻫﺎ
ﺑﺮ ﺗﻮ آوﯾﺰان ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را زﯾﻨﺖ دادﻧﺪ11 .ﺑﻨﯽارواد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف و
ﺟﻤﺎدﯾﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف آوﯾﺰان ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻣﻮال ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻘﺮه و آﻫﻦ و
روی و ﺳﺮب ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ13 .ﯾﺎوان و ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷﮏ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن و آﻻت ﻣﺲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ14 .اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران و ﻗﺎﻃﺮان
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ15 .ﺑﻨﯽددان ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزارﮔﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻋﺎج و آﺑﻨﻮس را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎوﺿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ16 .ارام ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﺮﻣﺎن و ارﻏﻮان و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻼﺑﺪوزی و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﻣﺮﺟﺎن و ﻟﻌﻞ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ
ﻣﯽدادﻧﺪ17 .ﯾﻬﻮدا و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻨﺪم ﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻠﻮا و ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ و
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ﺑﻠﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ18 .دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮ و ﮐﺜﺮت ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻣﻮال ﺑﺎ ﺷﺮاب
ﺣﻠﺒﻮن و ﭘﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﻮدا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ19 .ودان و ﯾﺎوان رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
آﻫﻦ ﻣﺼﻨﻮع و ﺳﻠﯿﺨﻪ و ﻗﺼﺐ اﻟﺬرﯾﺮه از ﻣﺘﺎﻋﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻮد20 .ددان ﺑﺎ زﯾﻦ ﭘﻮﺷﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺳﻮاری ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﻋﺮب و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوران ﻗﯿﺪار ﺑﺎزارﮔﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮهﻫﺎ و
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ22 .ﺗﺠﺎر ﺷﺒﺎ و رﻋﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ادوﯾﻪﺟﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ23 .ﺣﺮان و ﮐﻨﻪ و ﻋﺪن و
ﺗﺠﺎر ﺷﺒﺎ و آﺷﻮر و ﮐﻠﻤﺪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ24 .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺎﯾﺲ و رداﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﻗﻼﺑﺪوزی
و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﺮ از رﺧﺘﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ25 .ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ در وﺳﻂ درﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺰز ﮔﺮدﯾﺪی26 .ﭘﺎروزﻧﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن
درﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ27 .اﻣﻮال و ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻣﺘﺎع و ﻣﻼﺣﺎن و ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن و ﻗﻼﻓﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ در وﺳﻂ درﯾﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
»28از آواز ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎﻧﺖ ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ29 .و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎروزﻧﺎن و ﻣﻼﺣﺎن و ﻫﻤﻪ
ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن درﯾﺎ از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮود آﻣﺪه ،در زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ30 .و ﺑﺮای ﺗﻮ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ ،در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﻏﻠﻄﻨﺪ31 .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻮی
ﺧﻮد را ﮐﻨﺪه ،ﭘﻼس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮارت ﺟﺎن و ﻧﻮﺣﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ32 .و در ﻧﻮﺣﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﻮر و ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 33ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ،
ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪی و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻣﻮال و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ34 .اﻣﺎ ﭼﻮن از درﯾﺎ ،در ﻋﻤﻖﻫﺎی آﺑﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی ،ﻣﺘﺎع و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪ35 .ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت دﻫﺸﺖزده
و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ36 .ﺗﺠﺎر ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺻﻮر ﺑﮕﻮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﺖ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪاﯾﺎن در وﺳﻂ درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﺧﺪا ،ﻟﯿﮑﻦ دل ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ
دل ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪای3 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ از داﻧﯿﺎل ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﺳﺮی از ﺗﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ 4و ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهای.
5ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰودهای ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﮕﺮیات دﻟﺖ
ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ6 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ دل ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ دل
ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهای7 ،ﭘﺲ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﺳﺘﻢ ﮐﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﻤﺎل ﺗﻮ را ﻣﻠﻮث ﺳﺎزﻧﺪ8 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ
ﻓﺮود آورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد9 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺗﻼن
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻼﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺧﺪا10 .از
دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام«.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻣﺮﺛﯿﻪ
ﺑﺨﻮان و وی را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﻤﺎل و ﻣﻤﻠﻮ ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﺎل
ﻫﺴﺘﯽ13 .در ﻋﺪن در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻮدی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از ﻋﻘﯿﻖ اﺣﻤﺮ و ﯾﺎﻗﻮت اﺻﻔﺮ و ﻋﻘﯿﻖ
ﺳﻔﯿﺪ و زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﺑﻬﺮﻣﺎن و زﻣﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد .و ﺻﻨﻌﺖ دﻓﻬﺎ و
ﻧﺎﯾﻬﺎﯾﺖ در ﺗﻮ از ﻃﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد14 .ﺗﻮ ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﻪ
ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮدی .و ﺗﻮ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯽ .و در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪی15 .از روزی ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪی ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدی16 .اﻣﺎ از ﮐﺜﺮت ﺳﻮداﮔﺮیات ﺑﻄﻦ ﺗﻮ را از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻄﺎ ورزﯾﺪی و ﻣﻦ ﺗﻮ
را از ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻢ .و ﺗﻮ را ای ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ ،از ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدم.
17دل ﺗﻮ از زﯾﺒﺎﯾﯽات ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ را
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازم و ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ18 .ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺖ و
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﺠﺎرﺗﺖ ،ﻣﻘﺪسﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ .ﭘﺲ آﺗﺸﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم
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ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﻫﻤﻪ
آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻮ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد«.
20و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﯿﺪون ﺑﺪار و
ﺑﻪ ﺿﺪش ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ22 .و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﺻﯿﺪون ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او داوری ﮐﺮده و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در وی
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ23 .و وﺑﺎ در او و ﺧﻮن در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ24 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺧﺎری ﺧﻠﻨﺪه و ﺷﻮک رﻧﺞ آورﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ25 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .و
در آن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺑﺮ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و در روز دوازدﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل دﻫﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﺎ3 .و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ .ای اژدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﺮ ﻣﻦ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪام! 4ﻟﻬﺬا ﻗﻼﺑﻬﺎ در ﭼﺎﻧﻪات ﻣﯽﮔﺬارم و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺴﭙﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺴﭙﯿﺪ5 .و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
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و ﺑﻪ روی ﺻﺤﺮا اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد .و ﺗﻮ را ﺧﻮراک
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺼﺎی ﻧﺌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ7 .ﭼﻮن دﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺮد
ﺷﺪی .و ﮐﺘﻔﻬﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﭼﺎک زدی .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی .و ﮐﻤﺮﻫﺎی
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﻟﺮزان ﮔﺮداﻧﯿﺪی«.
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﺸﯿﺮی آورده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را
از ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ وﯾﺮان و ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺮ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪام10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ
ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از ﻣﺠﺪل ﺗﺎ اﺳﻮان و ﺗﺎ ﺣﺪود ﺣﺒﺸﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺮاب
و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .ﮐﻪ ﭘﺎی اﻧﺴﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎی ﺣﯿﻮان از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺪت
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺸﻮد12 .و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻬﺎی وﯾﺮان وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺼﺮﯾﺎن را از ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد14 .و اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮ را ﺑﺎز آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﺘﺮوس ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد15 .و
آن ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻗﻠﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﻣﺖﻫﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ16 .و آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و در روز اول ﻣﺎه اول از ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺻﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﺑﯽﻣﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و دوﺷﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ از ﺻﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ آن
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﻮدش و ﻟﺸﮑﺮش ﻫﯿﭻ ﻣﺰد ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ«.
19ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
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ﺗﺎ اﺟﺮت ﻟﺸﮑﺮش ﺑﺸﻮد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﺟﺮت او ﺧﻮاﻫﻢ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ21 .و در آن روز ﺷﺎﺧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ روﯾﺎﻧﯿﺪ .و دﻫﺎن ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.

30

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ وای ﺑﺮآن روز! 3زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
و روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ! روز اﺑﺮﻫﺎ و زﻣﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! 4و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ .و ﭼﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه درد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺣﺒﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﺳﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .و ﺣﺒﺶ و ﻓﻮط وﻟﻮد و

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻮب و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد6 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﻓﺨﺮ ﻗﻮت آن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و از ﻣﺠﺪل ﺗﺎ
اﺳﻮان در ﻣﯿﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ7 .و در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻬﺎی
وﯾﺮان وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﭼﻮن آﺗﺸﯽ در
ﻣﺼﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺼﺎرش ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 .در
آن روز ﻗﺎﺻﺪان از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن درد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ روز ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮏ آن ﻣﯽآﯾﺪ10 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .او ﺑﺎ
ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آن زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺳﺎزﻧﺪ .و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،زﻣﯿﻦ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ .و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪام«.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺘﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﺻﻨﺎم را از ﻧﻮف ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺴﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و ﺧﻮف ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
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14و ﻓﺘﺮوس را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،آﺗﺸﯽ در ﺻﻮﻋﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ .و ﺑﺮ ﻧﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .و
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻼذ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﭼﻮن
آﺗﺸﯽ در ﻣﺼﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺳﯿﻦ ﺑﻪ درد ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ و ﻧﻮﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺼﻤﺎن در وﻗﺖ
روز ﺑﺮ ﻧﻮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ17 .ﺟﻮاﻧﺎن آون و ﻓﯿﺒﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و اﻫﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .و روز درﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻏﻬﺎی ﻣﺼﺮ را در آﻧﺠﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﻓﺨﺮ ﻗﻮﺗﺶ در آن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﺮﻫﺎ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ19 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
20و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه اول از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎزوی ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .و اﯾﻨﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ آن
ﻣﺮﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارد و ﮐﺮﺑﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺸﻮد22 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دو ﺑﺎزوی او ﻫﻢ درﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ را از دﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ23 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﻪ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد25 .ﭘﺲ ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ داده ﺑﺎﺷﻢ و او آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ26 .و ﭼﻮن ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
و اﯾﺸﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و در روز اول ﻣﺎه ﺳﻮم از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﺑﮕﻮ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﯽات ﺑﻪ او
ﺷﺒﺎﻫﺖ داری؟ 3اﯾﻨﮏ آﺷﻮر ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻤﯿﻞ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺑﻮد و ﺳﺮ او ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮد4 .آﺑﻬﺎ او را ﻧﻤﻮ داد .و ﻟﺠﻪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ
ﻃﺮف ﺑﻮﺳﺘﺎن آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻄﺮف ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا روان ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

1246

5از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺪ او از ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ زﯾﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و اﻏﺼﺎن ﺧﻮد را
ﻧﻤﻮ داده ،آﻧﻬﺎ از ﮐﺜﺮت آﺑﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ6 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا زﯾﺮ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﺑﭽﻪ آوردﻧﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﺎﯾﻪاش ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
7ﭘﺲ در ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد و در درازی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ رﯾﺸﻪاش ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻮد8 .ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﺎغ ﺧﺪا آن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .و ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .و ﭼﻨﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ درﺧﺖ در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮد9 .ﻣﻦ او
را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺒﺎﯾﯽ دادم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺮ او
ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ«.
10ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و او ﺳﺮ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و دﻟﺶ از ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ )ﭘﺎدﺷﺎه( اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﻣﻦ او
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ12 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ او را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و در ﺟﻤﯿﻊ درهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﻏﺼﺎن او ﻧﺰد
ﻫﻤﻪ وادﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او ﻓﺮود آﻣﺪه ،او را
ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺮ ﺗﻨﻪ اﻓﺘﺎده او آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ14 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازﻧﺪ .و زورآوران آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﻠﻨﺪی ﺧﻮد ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ در اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در روزی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻤﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻟﺠﻪ را ﺑﺮای وی ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮای وی ﺳﻮﮔﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﭼﻮن او را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻓﺮود آورم ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ
را از ﺻﺪای اﻧﻬﺪاﻣﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺒﻨﺎن از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 .و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﻧﺼﺎرش ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
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اﻣﻮات ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از درﺧﺘﺎن ﻋﺪن در ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
داﺷﺘﯽ؟ اﻣﺎ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
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و در روز اول ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺨﻮان و او را ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ژﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﻮدی ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اژدﻫﺎ در درﯾﺎ ﻫﺴﺘﯽ و آب را از ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻬﺎﻧﯽ و آﺑﻬﺎ
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ داده ،ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﯽﺳﺎزی3 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»دام ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را در دام ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ4 .و ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮود آورده ،ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ را از ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻧﻬﺎده ،درﻫﻬﺎ را از ﻻش ﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد6 .و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﺧﻮن ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وادﯾﻬﺎ از ﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻄﻔﯽ ﮔﺮداﻧﻢ ،آﺳﻤﺎن را
ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ را ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮده،آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪه آﺳﻤﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺳﯿﺎه ﮐﺮده ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﭼﻮن ﻫﻼﮐﺖ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای آورده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه دﻟﻬﺎی ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺤﺰون ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ«.
11زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ12 .و ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺟﺒﺎران ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن از ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ .و اﯾﺸﺎن ﻏﺮور ﻣﺼﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺎﯾﻢ
او را از ﮐﻨﺎرﻫﺎی آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭘﺎی اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﺳﺎﺧﺖ .و ﺳﻢ ﺑﻬﺎﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ14 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را
ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را وﯾﺮان
ﮐﻨﻢ و آن زﻣﯿﻦ از ﻫﺮﭼﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ16 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺛﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان اﻣﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ«.
17و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ و ﻫﻢ او را و ﻫﻢ دﺧﺘﺮان اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آور19 .از ﭼﻪ ﮐﺲ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﻓﺮود
ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﺨﻮاب20 .اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد) .ﻣﺼﺮ( ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ او را و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ را ﺑﮑﺸﯿﺪ21 .اﻗﻮﯾﺎی ﺟﺒﺎران از ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات او را و
اﻧﺼﺎر او را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
»22در آﻧﺠﺎ آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ23 .ﮐﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎناﻧﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﻘﺘﻮل و از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ24 .در آﻧﺠﺎ ﻋﯿﻼم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺘﻮل و از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻓﺮود رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮﻻن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ26 .در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ27 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺒﺎران و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن
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ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺒﺎران ﺑﻮدﻧﺪ28 .و اﻣﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ29 .در آﻧﺠﺎ ادوم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوراﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺒﺮوت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
30در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎل و ﻫﻤﻪ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﻓﺮود رﻓﺘﻨﺪ .از ﻫﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ31 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ32 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ او را در
زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ آورم و اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ3 ،و او ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ
ﻣﯽآﯾﺪ وﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،آن ﻗﻮم را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزد4 ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﻮد،
آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﺪای
ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮن او ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﺪ6 .و اﮔﺮ دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻨﻮاﺧﺘﻪ ﻗﻮم را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺴﺎزد و
ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،ﮐﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد ،آن ﺷﺨﺺ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺧﻮن او را از دﺳﺖ دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ7 .و ﻣﻦ ﺗﻮ را ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ﺗﺎ ﮐﻼم را از دﻫﺎﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی8 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻢ :ای ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد! اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از
ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی ،آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ9 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎ از آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او از
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ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪای
10ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؟
»11ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ )ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻢ( ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ .ای ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟ 12و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﮕﻮ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﻋﺎدل در روزی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮد ،او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ .و ﺷﺮارت ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ در روزی ﮐﻪ او از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ وی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺮد ﻋﺎدل در روزی ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزد ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ13 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،ﻋﺼﯿﺎن ورزد ،آﻧﮕﺎه
ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻢ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد! اﮔﺮ او از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺠﺎ آورد15 ،و اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ رﻫﻦ را ﭘﺲ دﻫﺪ و آﻧﭽﻪ دزدﯾﺪه ﺑﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ
ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد ،او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد16 .ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ او ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ17 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ18 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻋﺼﯿﺎن ورزد،
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد19 .و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺠﺎ آورد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
21و در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ اﺳﯿﺮی ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ
ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ22 .و در وﻗﺖ ﺷﺎم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن
آن ﻓﺮاری دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه ،دﻫﺎن ﻣﺮا ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن او در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪ،
دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﮔﻨﮓ ﻧﺒﻮدم23 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﺪ
و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ25 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﮔﻮﺷﺖ را( ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﯾﺪ و ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟
»26ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟ 27ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮااﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد .و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﻣﻐﺎرﻫﺎﯾﻨﺪ از وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد28 .و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮور ﻗﻮﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
رﻫﮕﺬری ﻧﺒﺎﺷﺪ29 .و ﭼﻮن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ وﯾﺮان و
ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ30 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺮان
ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﻮارﻫﺎ و ﻧﺰد درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﭼﻪ ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد؟ 31وﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﻮم )ﻣﻦ( ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ دل اﯾﺸﺎن در ﭘﯽ ﺣﺮص اﯾﺸﺎن ﻣﯽرود32 .و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺮود ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺮب ﺧﻮﺷﻨﻮا و ﻧﯿﮏﻧﻮاز ﻫﺴﺘﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ33 .و
ﭼﻮن اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ«.

34

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ و ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وای
ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻠﻪ را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ؟ 3ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻪ را
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭘﺸﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻠﻪ را ﻧﻤﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ4 .ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن را
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ﭘﺲ ﻧﻤﯽآورﯾﺪ و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ5 .ﭘﺲ
ﺑﺪون ﺷﺒﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮراک ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮔﺮدﯾﺪه ،آواره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ6 .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ آواره ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﮔﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ7 .ﭘﺲ ای ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ ﺧﻮراک ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ را
ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭼﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻠﻪ ﻣﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
»9ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺷﺒﺎﻧﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ .و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن را از ﭼﺮاﻧﯿﺪن
ﮔﻠﻪ ﻣﻌﺰول ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﯾﮕﺮ ﻧﭽﺮاﻧﻨﺪ .و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد12 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻔﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روز اﺑﺮﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻫﺎﻧﯿﺪ13 .و اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن درآورده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در وادﯾﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻤﻮرات زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﭼﺮاﻧﯿﺪ14 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و آرامﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .و آﻧﺠﺎ در آرامﮔﺎه ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﺮﺗﻊ ﭘﺮﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
16ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ و راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده،
ﺑﯿﻤﺎران را ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﺑﻬﺎن و زورآوران را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻋﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﭼﻬﺎی و ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
»18آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ را ﭼﺮاﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ و آب زﻻل را ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻞآﻟﻮد
ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ 19و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻞآﻟﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ20 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺎن
ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺮﺑﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻻﻏﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و
ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ﺗﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ22 ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد23 .و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﭽﺮاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و او ﺷﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .و ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻪام25 .و ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ26 .و اﯾﺸﺎن را و اﻃﺮاف
ﮐﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و ﺑﺎرﺷﻬﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد27 .و درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داد .و اﯾﺸﺎن
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﯾﻮغ اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را
از دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ28 .و دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ29 .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن درﺧﺘﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻮری ﺑﺮ
ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و دﯾﮕﺮ از ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ31 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ای ﮔﻠﻪ ﻣﻦ و ای
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮه

ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ! 3و آن را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،ﺗﻮ را وﯾﺮان و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
4ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺪاوت داﺋﻤﯽ
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داﺷﺘﯽ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدی6 ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻮن از ﺧﻮن ﻧﻔﺮت ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد7 .و
ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ و وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ،روﻧﺪﮔﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .و
ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﺶ را از ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ و درﻫﻬﺎ و ﻫﻤﻪ وادﯾﻬﺎی ﺗﻮ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ9 .و ﺗﻮ را ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ اﯾﻦ دو اﻣﺖ و اﯾﻦ دو زﻣﯿﻦ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آورد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ«.
11ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺸﻢ و ﺣﺴﺪی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی ،از ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ داوری
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪای ،ﺷﻨﯿﺪهام .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ :ﺧﺮاب
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻣﺎ داده ﺷﺪ13 .و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺰودﯾﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪم14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎدی
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ
ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدی ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺗﻮ ای ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ و ﺗﻤﺎم ادوم ﺟﻤﯿﻌﺎ وﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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»و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻮﻫﻬﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ3 ،ﻟﻬﺬا ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﺑﻠﻌﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﻘﯿﻪ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎی ﺣﺮفﮔﯿﺮان ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ ﻃﻮاﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ4 ،ﻟﻬﺬا ای ﮐﻮﻫﻬﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی
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وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎراج ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖﻫﺎ
و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادوم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﻤﺎم دل و ﮐﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ ،ﻣﻠﮏ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج واﮔﺬارﻧﺪ6 .ﭘﺲ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ وﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و
وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ،
ﻟﻬﺬا ﻣﻦ در ﻏﯿﺮت و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم«.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﺷﻤﺎ ای ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زودی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ9 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ10 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﯿﻌﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﺴﮑﻮن و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺑﺎرور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اول ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ12 .و ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ .و ﻣﯿﺮاث اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮی و اﯾﺸﺎن
را دﯾﮕﺮ ﺑﯽاوﻻد ﻧﺴﺎزی«.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﯽ
و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ14 ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدﻣﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺑﻠﻌﯿﺪ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﺑﯽاوﻻد ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ را دﯾﮕﺮ در ﺗﻮ
ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
16و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»17 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ راﻫﻬﺎ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ زن ﺣﺎﯾﺾ ﻣﯽﺑﻮد18 .ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻢ19 .و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ .و ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوری ﻧﻤﻮدم.
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20و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از زﻣﯿﻦ او ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮدم.
»22ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ
اﯾﻦ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ،
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورم23 .و اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺷﻤﺎ آن را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن در ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺷﻮم ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
24و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد در
ﺧﻮاﻫﻢ آورد25 .و آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت واز
ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ26 .و دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد .و دل ﺳﻨﮕﯽ را از ﺟﺴﺪ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،دل ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد27 .و روح ﺧـﻮد
را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤـﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﻣـﺮا ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ28 .و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و
ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد29 .و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﻏﻠﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ،آن
را ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻗﺤﻂ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد30 .و ﻣﯿﻮه درﺧﺘﺎن و ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را
ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﺤﻂ ﻧﺸﻮﯾﺪ31 .و ﭼﻮن راﻫﻬﺎی ﻗﺒﯿﺢ
و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ32 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﮑﺮدهام .ﭘﺲ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺷﻮﯾﺪ33 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزم ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .و زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ رﻫﮕﺬرﯾﺎن ﺧﺮاب ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ35 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮاب و وﯾﺮان و ﻣﻨﻬﺪم ﺑﻮد ،ﺣﺼﺎردار و ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ36 .و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ
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ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﺨﺮوﺑﺎت را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدهام .ﻣﻦ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻤﻞ آوردهام«.
37ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورم .ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
38ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﻪ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﻮﺳﻤﻬﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب از ﮔﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻣﺮا در روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و در

ﻫﻤﻮاری ﻗﺮار داد و آن از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد2 .و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی
ﻫﻤﻮاری ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎده و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﺑﻮد3 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ«.
4ﭘﺲ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮ :ای اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ روح ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
درﻣﯽآورم ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ6 .و ﭘﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و در ﺷﻤﺎ روح ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ7 «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ﻧﺒﻮت ﮐﺮدم .و ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدم ،آوازی ﻣﺴﻤﻮع ﮔﺮدﯾﺪ .و
اﯾﻨﮏ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ8 .و
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭘﯿﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎﻻ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ روح
ﻧﺒﻮد9 .ﭘﺲ او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ روح ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ! ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روح ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ای روح از ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻊ ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﺪم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.
10ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدم .و روح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ11 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺸﺘﯿﻢ12 .ﻟﻬﺬا ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ .و ﺷﻤﺎ را ای ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ درآورده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد13 .و ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون
آورم ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ14 .و روح ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
و ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻌﻤﻞ آوردهام .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
15و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»16 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺲ "ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻘﺎی وی ".ﭘﺲ ﻋﺼﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮ آن
ﺑﻨﻮﯾﺲ "ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺼﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻘﺎی وی17 ".و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدت
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺳﺎز ﺗﺎ در دﺳﺘﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﭼﻮن اﺑﻨﺎء ﻗﻮﻣﺖ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ 19آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻓﺮاﯾﻢ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ
رﻓﻘﺎی ویاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ وی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﻋﺼﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در دﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﭘﺲ آن ﻋﺼﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﯽ در دﺳﺖ ﺗﻮ در
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد22 .و اﯾﺸﺎن را در آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﯾﮕﺮ دو اﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دو
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و رﺟﺎﺳﺎت و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺠﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﺠﺎت
داده ،اﯾﺸﺎن را ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
24و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد25 .و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب دادم و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود و ﻣﻘْﺪس ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
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ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد27 .و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻘﺪس ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.

38

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﺟﻮج ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺟﻮج و رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل اﺳﺖ ﺑﺪار و ﺑﺮ او ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﮕﻮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ای ﺟﻮج رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
4و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻗﻼب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪات ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮت ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم.
اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎم آراﺳﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻣﺠﻨﻬﺎ و ﻫﻤﮕﯽ
اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ5 ،ﻓﺎرس و ﮐﻮش و ﻓﻮط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﺧﻮد،
6ﺟﻮﻣﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻮاﺟﺶ و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻮاﺟﺶ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ7 .ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮ و ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ
و ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ اﯾﺸﺎن ﺑﺎش8 .ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﺗﻮ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺘﺮداد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ آن از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ داﯾﻤﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده
ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻠﺶ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ داﺧﻞ
آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻮ و ﺟﻤﯿﻊ اﻓﻮاﺟﺖ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﭼﯿﺰﻫﺎ در دل ﺗﻮ ﺧﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺪﺑﯿﺮی
زﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد11 .و ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯽﺣﺼﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﻢ .ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺣﺼﺎرﻧﺪ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و دروازهﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ12 .ﺗﺎ ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯽ
و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺒﺮی و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﮕﺮداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮال اﻧﺪوﺧﺘﻪاﻧﺪ و در وﺳﻂ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ13 .ﺷﺒﺎ
و ددان و ﺗﺠﺎر ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺎرت
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آﻣﺪهای؟ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای ﺗﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮداری و
ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮال را ﺑﺮﺑﺎﯾﯽ و ﻏﺎرت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺒﺮی؟
»14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺟﻮج را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در
آن روز ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ 15و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ﺗﻮ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻟﺸﮑﺮی ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ16 ،و ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﺑﺮی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .در اﯾﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺗﻮ ای ﺟﻮج ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ آﻧﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ
اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم درﺑﺎرهﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد؟ 18ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن روز ﯾﻌﻨﯽ در روزی ﮐﻪ ﺟﻮج ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ19 .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮت و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در آن روز ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻈﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و ﺑﺎ وﺑﺎ و ﺧﻮن ﺑﺮ او
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺎران ﺳﯿﺎل و ﺗﮕﺮگ ﺳﺨﺖ و آﺗﺶ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ او و ﺑﺮ اﻓﻮاﺟﺶ و ﺑﺮ
ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ23 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻈﻢ
و ﻗﺪوس و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
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»ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺟﻮج ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ای ﺟﻮج رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ2 .و ﺗﻮ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺑﺮآورده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
3و ﮐﻤﺎن ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﭼﭙﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را از دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ4 .و ﺗﻮ و ﻫﻤﻪ
اﻓﻮاﺟﺖ و ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ
ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری و ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﻢ داد5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
روی ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام6 .و آﺗﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺟﻮج و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ7 .و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ8 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام9 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﺳﻠﺤﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻦ و ﺳﭙﺮ و ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮب دﺳﺘﯽ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ را
آﺗﺶ زده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ10 .و ﻫﯿﺰم
از ﺻﺤﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﭼﻮب از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد11 .و در آن روز ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ وادی ﻋﺎﺑﺮﯾﻢ را
ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق درﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻮج ﺧﻮاﻫﻢ داد .و راه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و در آﻧﺠﺎ
ﺟﻮج و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،او را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آن را وادی ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ12 .و
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد14 .و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﺮده ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ15 .و ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﺨﻮان آدﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺰد آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را در وادی ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج ﻣﺪﻓﻮن ﺳﺎزﻧﺪ16 .و اﺳﻢ
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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»17و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﮕﻮ :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮاﻫﻢ
آﯾﯿﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺧﻮن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ18 .ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺒﺎران را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮن رؤﺳﺎی ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .از ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
از ﭘﺮوارﯾﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ﺗﺎ
ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ از
اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران و ﺟﺒﺎران و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ21 .و ﻣﻦ ﺟﻼل ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ داوری ﻣﺮا ﮐﻪ آن را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و دﺳﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد22 .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن روز و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ23 .و اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻼی وﻃﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻢﮐﺎران اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
24ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺠﺎﺳﺎت و ﺗﻘﺼﯿﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم«.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻵن اﺳﯿﺮان ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎز آورده ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را
از زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ28 .و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،از آن رو ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻼی
وﻃﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را از اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ روی ﺧـﻮد را از اﯾﺸـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﻢ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ زﯾـﺮا ﮐﻪ روح ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ«.
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در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﺳﯿﺮی ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،در دﻫﻢ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ،در ﻫﻤﺎن روز دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮد.
2در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آورد .و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب
آن ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورد ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ او ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد
و در دﺳﺘﺶ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎن و ﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﻮد و ﻧﺰد دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد4 .آن ﻣﺮد ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﻨﻮ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ آوردم ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ .ﭘﺲ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﮔﺎه ﺳﺎز«.
5و اﯾﻨﮏ ﺣﺼﺎری ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد .و ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻣﺮد ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺷﺶ
ذراﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ذراﻋﺶ ﯾﮏ ذراع و ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﺮض ﺑﻨﺎ را ﯾﮏ ﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪیاش را
ﯾﮏ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد6 .ﭘﺲ ﻧﺰد دروازهای ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎﯾﺶﺑﺮآﻣﺪ .و آﺳﺘﺎﻧﻪ
دروازه را ﭘﯿﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد و ﻋﺮض آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد7 .و ﻃﻮل ﻫﺮ
ﻏﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ﻧﯽ .و ﻣﯿﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻨﺞ ذراع .و آﺳﺘﺎﻧﻪ دروازه ﻧﺰد رواق
دروازه از ﻃﺮف اﻧﺪرون ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد8 .و رواق دروازه را از ﻃﺮف اﻧﺪرون ﯾﮏ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد9 .ﭘﺲ رواق
دروازه را ﻫﺸﺖ ذراع و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ را دو ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و رواق دروازه ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد10 .و
ﺣﺠﺮهﻫﺎی دروازه ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﻪ از اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﺳﻪ را ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و
اﺳﺒﺮﻫﺎ را از اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد11 .و ﻋﺮض دﻫﻨﻪ دروازه را ده ذراع و ﻃﻮل دروازه
را ﺳﯿﺰده ذراع ﭘﯿﻤﻮد12 .و ﻣﺤﺠﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺣﺠﺮهﻫﺎ از اﯾﻨﻄﺮف ﯾﮏ ذراع و ﻣﺤﺠﺮی از آﻧﻄﺮف
ﯾﮏ ذراع و ﺣﺠﺮهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺷﺶ ذراع و از آﻧﻄﺮف ﺷﺶ ذراع ﺑﻮد13 .و ﻋﺮض دروازه را از
ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺣﺠﺮه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و دروازه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺑﻮد14 .و
اﺳﺒﺮﻫﺎرا ﺷﺼﺖ ذراع ﺳﺎﺧﺖ و رواق ﮔﺮداﮔﺮد دروازه ﺑﻪ اﺳﺒﺮﻫﺎ رﺳﯿﺪ15 .و ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ رواق دروازه اﻧﺪروﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد16 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎ و اﺳﺒﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪرون دروازه
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﻗﻬﺎ را .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻮد و ﺑﺮ
اﺳﺒﺮﻫﺎ ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﻮد.
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17ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آورد و اﯾﻨﮏ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﻦ از ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺳﯽ اﻃﺎق ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺑﻮد18 .و ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش
ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دروازهﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻃﻮل دروازهﻫﺎ ﺑﻮد19 .و ﻋﺮﺿﺶ را از ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﺻﺪ ذراع ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق و ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﭘﯿﻤﻮد20 .و ﻃﻮل و
ﻋﺮض دروازهای را ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﭘﯿﻤﻮد21 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ ﺳﻪ از
اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ از آﻧﻄﺮف و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دروازه اول ﺑﻮد .ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه
ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع22 .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ و ﻧﺨﻠﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق اﺳﺖ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد23 .و ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ را دروازهای در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه دﯾﮕﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل و ﺑﻄﺮف
ﻣﺸﺮق ﺑﻮد .و از دروازه ﺗﺎ دروازه ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد.
24ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺮد .و اﯾﻨﮏ دروازهای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد25 .و ﺑﺮای آن و ﺑﺮای رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻣﺜﻞ آن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش
ﺑﻮد .و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد26 .وزﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ .و
رواﻗﺶ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .و آن را ﻧﺨﻠﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻄﺮف و دﯾﮕﺮی از آﻧﻄﺮف ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد27 .و
ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب دروازهای داﺷﺖ و از دروازه ﺗﺎ دروازه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺻﺪ ذراع
ﭘﯿﻤﻮد28 .و ﻣﺮا از دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ آورد .و دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ
ﭘﯿﻤﻮد29 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﺑﻮد .و در آن و در
رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد30 .و
ﻃﻮل رواﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد31 .و رواﻗﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳْﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد و زﯾﻨﻪاش ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
32ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق آورد .و دروازه را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد.
33و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﺑﻮد .و درآن و در رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد34 .و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﻃﺮف و آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و زﯾﻨﻪاش ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
35و ﻣﺮا ﺑﻪ دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ آورد و آن را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد36 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و
رواﻗﻬﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع
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ﺑﻮد37 .و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد .و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و
زﯾﻨﻪاش ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
38و ﻧﺰد اﺳﺒﺮﻫﺎی دروازهﻫﺎ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺎ دروازهاش ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ39 .و در رواق دروازه دو ﻣﯿﺰ از اﯾﻨﻄﺮف و دو ﻣﯿﺰ از آن ﻃﺮف ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ40 .و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ از ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻧﺰد
زﯾﻨﻪ دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ دو ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد رواق دروازه ﺑﻮد دو ﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
41ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ از اﯾﻨﻄﺮف و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ از آﻧﻄﺮف ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ42 .و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪیاش ﯾﮏ ذراع ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ43 .و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪ در اﻧﺪرون
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺼﺐ ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮد.
44و ﺑﯿﺮون دروازه اﻧﺪروﻧﯽ ،اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﻐﻨﯿﺎن در ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﻣﺸﺮﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽﺑﻮد
ﺑﻮد45 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ46 .و اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ
ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺻﺎدوق از ﺑﻨﯽ ﻻوی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
47و ﻃﻮل ﺻﺤﻦ را ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻋﺮﺿﺶ را ﺻﺪ ذراع و آن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻣﺬﺑﺢ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد48 .و ﻣﺮا ﺑﻪ رواق ﺧﺎﻧﻪ آورد .و اﺳﺒﺮﻫﺎی رواق را ﭘﻨﺞ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﭘﻨﺞ ذراع از
آﻧﻄﺮف ﭘﯿﻤﻮد .و ﻋﺮض دروازه را ﺳﻪ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ ذراع از آﻧﻄﺮف49 .و ﻃﻮل رواق
ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﺎزده ذراع .و ﻧﺰد زﯾﻨﻪاش ﮐﻪ از آن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،دو ﺳﺘﻮن ﻧﺰد اﺳﺒﺮﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻄﺮف و دﯾﮕﺮی از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آورد و ﻋﺮض اﺳﺒﺮﻫﺎ را ﺷﺶ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ

را ﺷﺶ ذراع از آﻧﻄﺮف ﮐﻪ ﻋﺮض ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﻤﻮد2 .و ﻋﺮض ﻣﺪﺧﻞ ده ذراع ﺑﻮد و ﺟﺎﻧﺒﻬﺎی
ﻣﺪﺧﻞ از اﯾﻨﻄﺮف ﭘﻨﺞ ذراع و از آﻧﻄﺮف ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ را ﭼﻬﻞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ را ﺑﯿﺴﺖ
ذراع ﭘﯿﻤﻮد3 .و ﺑﻪ اﻧﺪرون داﺧﻞ ﺷﺪه ،اﺳﺒﺮﻫﺎی ﻣﺪﺧﻞ را دو ذراع و ﻣﺪﺧﻞ را ﺷﺶ ذراع و ﻋﺮض
ﻣﺪﺧﻞ را ﻫﻔﺖ ذراع ﭘﯿﻤﻮد4 .و ﻃﻮﻟﺶ را ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ را ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﭘﯿﺶ روی ﻫﯿﮑﻞ
ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس اﺳﺖ«.
5و دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺶ ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و ﻋﺮض ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﻮد
ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد6 .و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ روی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ رﺳﺘﻪای ﺳﯽ و در دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ )در آن( ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺷﻮد و در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ
ﻧﺸﻮد7 .و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﺑﺎﻻ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
8و ﺑﻠﻨﺪی ﺧﺎﻧﻪ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم و اﺳﺎسﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺗﻤﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺶ ذراع ﺑﺰرگ ﺑﻮد9 .و ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﻋﺮض دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و
ﻓﺴﺤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﮑﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد10 .و در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺮهﻫﺎ ،ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ ذراﻋﯽ ﮔﺮداﮔﺮد
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد11 .و درﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﻓﺴﺤﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ در ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل و در دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و ﻋﺮض ﻣﮑﺎن ﻓﺴﺤﺖ ﭘﻨﺞ ذراع ﮔﺮداﮔﺮد12 .و ﻋﺮض ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ روی ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻫﻔﺘﺎد ذراع و ﻋﺮض دﯾﻮار ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻨﯿﺎن ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﻮﻟﺶ
ﻧﻮد ذراع ﺑﻮد.
13و ﻃﻮل ﺧﺎﻧﻪ را ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻃﻮل ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺑﻨﯿﺎن و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺻﺪ ذراع.
14و ﻋﺮض ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺻﺪ ذراع ﺑﻮد15 .و ﻃﻮل ﺑﻨﯿﺎن را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ از اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻫﯿﮑﻞ
اﻧﺪروﻧﯽ و رواﻗﻬﺎی ﺻﺤﻨﻬﺎ را16 .و آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ و اﯾﻮاﻧﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭼﻮب ﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد17 .ﺗﺎ
ﺑﺎﻻی درﻫﺎ و ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮار ﮔﺮداﮔﺮد از اﻧﺪرون و ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ18 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ودر ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮐﺮوﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﺨﻞ ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺮوﺑﯽ دو رو داﺷﺖ19 .ﯾﻌﻨﯽ روی اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮی ﻧﺨﻞ از اﯾﻨﻄﺮف و روی ﺷﯿﺮ ﺑﺴﻮی ﻧﺨﻞ از
آﻧﻄﺮف ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد20 .و از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی درﻫﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ
ﻣﺼﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮ دﯾﻮار ﻫﯿﮑﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ.
21و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻠﻮ ﻗﺪس ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آن ﺑﻮد22 .و ﻣﺬﺑﺢ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع و ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ و ﻃﻮﻟﺶ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ از ﭼﻮب ﺑﻮد .و او ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
23و ﻫﯿﮑﻞ و ﻗﺪس را دو در ﺑﻮد24 .و ﻫﺮ در را دو ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ دو ﻟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ
در را دو ﻟﻨﮕﻪ و در دﯾﮕﺮ را دو ﻟﻨﮕﻪ25 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ درﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﻣﺼﻮر ﺑﻮد
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﺼﻮر ﺑﻮد و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی رواق ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﻮد26 .ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ
رواق ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از راه ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺠﺮهای ﮐﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و روﺑﺮوی ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد آورد2 .ﺟﻠﻮ ﻃﻮل ﺻﺪ ذراﻋﯽ در ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد3 .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﮐﻪ از آن ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ ﮐﻪ
از ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد دﻫﻠﯿﺰی روﺑﺮوی دﻫﻠﯿﺰی در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد4 .و ﭘﯿﺶ روی ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻄﺮف
اﻧﺪرون ﺧﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﺮض ده ذراع ﺑﻮد و راﻫﯽ ﯾﮏ ذراع و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد5 .و
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺻﺤﻦﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و
از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ7 .و ﻃﻮل دﯾﻮاری ﮐﻪ
ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ روﺑﺮوی ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﻃﻮل
ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺟﻠﻮ ﻫﯿﮑﻞ ﺻﺪ ذراع ﺑﻮد9 .و زﯾﺮ اﯾﻦ
ﺣﺠﺮهﻫﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ10 .و در
ﺣﺠﻢ دﯾﻮار ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﭘﯿﺶ روی ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻮد11 .و
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راه ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ راه ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮد ،ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨْﺮجﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ رﺳﻢ آﻧﻬﺎ و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ12 .و ﻣﺜﻞ درﻫﺎی ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
دری ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ ﭘﯿﺶ روی دﯾﻮار ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
13و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ،
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻗﺪس اﻗﺪاس را در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻗﺪس اﻗﺪاس و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ14 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﻗﺪس ﺑﻪ
ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.
15و ﭼﻮن ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺴﻮی دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد و آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﯿﻤﻮد16 .ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ،
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﭘﯿﻤﻮد(17 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد18 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد19 .ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد20 .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ آن را
ﭘﯿﻤﻮد و آن را دﯾﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و
ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس ﻓﺮق ﮔﺬارد.
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و ﻣﺮا ﻧﺰد دروازه آورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دروازهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

2واﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق آﻣﺪ و آواز او ﻣﺜﻞ ﺻﺪای آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل او ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪ3 .و ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ آن رؤﯾﺎ ﮐﻪ در
وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدم و رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ آن رؤﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .ﭘﺲ ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎدم.
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4ﭘﺲ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از راه دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ5 .و
روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ آورد و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻫﺎﺗﻔﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدی ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد7 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ و ﻣﮑﺎن ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ در آن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺎﻫﺎ و
ﻻﺷﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ8 .از
اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ دﯾﻮاری اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدهام9 .ﺣﺎل زﻧﺎﻫﺎی
ﺧﻮد و ﻻﺷﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ دور ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز ﺗﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و اﮔﺮ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪ را و ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ و ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺶ و ﻫﻤﻪ
ﻓﺮاﯾﻀﺶ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﻮه از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
13و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ذراﻋﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ذراع ﯾﮏ ذراع و ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻪاش ﯾﮏ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻟﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ وﺟﺐ و اﯾﻦ
ﭘﺸﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ14 .و از ﺳﯿﻨﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دو ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و از
ﺧﺮوج ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﺑﺰرگ ﭼﻬﺎر ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع15 .و آﺗﺶداﻧﺶ ﭼﻬﺎر ذراع و از
آﺗﺶ دان ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد16 .و ﻃﻮل آﺗﺶدان دوازده و ﻋﺮﺿﺶ دوازده و از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد17 .و ﻃﻮل ﺧﺮوج ﭼﻬﺎرده و ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎرده ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ
ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد ﻧﯿﻢ ذراع و داﯾﺮه ﺳﯿﻨﻪاش ﯾﮏ ذراع و ﭘﻠﻬﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
18و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ
در روزی ﮐﻪ آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺧﻮن ﺑﺮ آن ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ19 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺻﺎدوق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺪه20 .و از ﺧﻮﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﺷﺎﺧﺶ و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺮوج و ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش اﺳﺖ ﺑﭙﺎش و آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﮐﻦ21 .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﮕﯿﺮ و آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻘﺪس
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ22 .و در روز دوم ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﻪ آن ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ23 .و ﭼﻮن از ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ و
ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﺑﮕﺬران24 .ﺗﻮ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻤﮏ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﺷﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ25 .ﻫﺮ روز از ﻫﻔﺖ روز ﺗﻮ ﺑﺰ ﻧﺮی
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬران و اﯾﺸﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای و ﻗﻮﭼﯽ از ﮔﻠﻪ ﻫﺮ دو ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ26 .ﻫﻔﺖ روز
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪ27 .و ﭼﻮن اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ در روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ«.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ راه دروازه ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز آورد

و آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دروازه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮔﺸﻮده ﻧﺸﻮد وﻫﯿﭻ ﮐﺲ از
آن داﺧﻞ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻟﻬﺬا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ3 .و اﻣﺎ رﺋﯿﺲ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ او رﺋﯿﺲ اﺳﺖ در آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و از راه رواق دروازه
داﺧﻞ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن راه ﺑﯿﺮون رود«.
4ﭘﺲ ﻣﺮا از راه دروازهﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﺎﻧﻪ آورد و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮوی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ را ﮔﻮﯾﻢ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪش ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز و ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮ و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺮجﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز6 .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﻨﺒﯿﺎن
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن دل و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮔﻮﺷﺖ را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﻠﻮث ﺳﺎزﻧﺪ .و
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ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻏﺬای ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻪ و ﺧﻮن را ﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ8 .و ﺷﻤﺎ ودﯾﻌﺖ اﻗﺪاس ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ
ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا در ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
»9ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن دل و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮔﻮﺷﺖ از
ﻫﻤﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﺑﻠﮑﻪ آن ﻻوﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ آواره ﺷﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ دوری ورزﯾﺪه ،از ﻋﻘﺐ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ آواره
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 ،زﯾﺮا ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن دروازهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
و ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﻗﻮم را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ12 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن را
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
14ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در آن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن ودﯾﻌﺖ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
»15ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ از ﺑﻨﯽ ﺻﺎدوق ﮐﻪ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ آواره ﺷﺪﻧﺪ
ودﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﭘﯿﻪ و ﺧﻮن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ16 .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪس
ﻣﻦ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮان ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ17 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﭼﻮن در دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻦ
ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ18 .ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻋﺮق آورد در ﺑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﯿﺮون روﻧﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را در ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮم را در ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ20 .و اﯾﺸﺎن ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﮔﯿﺴﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ21 .و ﮐﺎﻫﻦ وﻗﺖ درآﻣﺪﻧﺶ در
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ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﺪ22 .و زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮهای ﮐﻪ از ذرﯾﺖ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻮهای را ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ23 .و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس
را ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮﻃﺎﻫﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .و ﭼﻮن در
ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﮑﺎم ﻣﻦ داوری ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻊ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا در
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺘﻪ آدﻣﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ
ﺧﻮاﻫﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد26 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﻮد ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ
ﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»28و اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد29 .و اﯾﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و اول ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪای از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮود آورﯾﺪ31 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه
ﺷﺪهای را از ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺨﻮرد.
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»و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﺼﻪ ﻣﻘﺪس را

ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار )ﻧﯽ( و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .و از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ در ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻗﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻮاﺣﯽ آن از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع3 .و از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻃﻮل
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻋﺮض ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ در آن ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ.
4و اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺣﺼﻪ
ﻣﻘﺪس از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن و ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ5 .و
ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻋﺮض ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﺗﺎ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮازی آن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد و اﯾﻦ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﮏ
ﺷﻬﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺣﺼﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻮازی ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﯾﻦ در آن زﻣﯿﻦ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ رؤﺳﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
»9ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ را دور ﮐﻨﯿﺪ و
اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﻇﻠﻢ ﺧﻮد را از ﻗﻮم ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ:
10ﻣﯿﺰان راﺳﺖ و اﯾﻔﺎی راﺳﺖ و ﺑﺖ راﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ 11و اﯾﻔﺎ و ﺑﺖ ﯾﮑﻤﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﻮﻣﺮ و اﯾﻔﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻮﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ12 .و
ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻨﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
»13و ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ از ﻫﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﮔﻨﺪم و ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ
از ﻫﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ14 .و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺖ روﻏﻦ ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺖ از ﻫﺮ ﮐﺮ ﯾﺎ
ﺣﻮﻣﺮ ده ﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ده ﺑﺖ ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از دوﯾﺴﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از
ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺳﯿﺮاب اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮای رﺋﯿﺲ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ17 .و رﺋﯿﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را در ﻋﯿﺪﻫﺎ و
ﻫﻼلﻫﺎ و ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ واو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺬراﻧﺪ«.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ،ﮔﺎوی ﺟﻮان ﺑﯽﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻘﺪس را
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺮوج ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ20 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﺧﻄﺎ ورزد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد21 .و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
ﺧﻮرده ﺷﻮد22 .و در آن روز رﺋﯿﺲ ،ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
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23و در ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ روز از آن ﻫﻔﺖ روز ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬارﻧﺪ24 .و ﻫﺪﯾﻪ آردﯾﺶ
را ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ25 .و از
روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،در وﻗﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ
آردی و روﻏﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق

ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﺷﺶ روز ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﻮد و در روز اول ﻣﺎه ﮔﺸﺎده
ﮔﺮدد2 .و رﺋﯿﺲ از راه رواق دروازه ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﻧﺰد ﭼﻬﺎر ﭼﻮب دروازه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و او ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ دروازه ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود اﻣﺎ دروازه ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد3 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼلﻫﺎ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ آن دروازه ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ،
ﺷﺶ ﺑﺮه ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺪﯾﻪاش ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ6 .و در ﻏﺮه ﻣﺎه ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺷﺶ ﺑﺮه و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮔﺎو و ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ8 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داﺧﻞ ﺷﻮد از راه رواق دروازه درآﯾﺪ و از ﻫﻤﺎن راه ﺑﯿﺮون رود9 .و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت داﺧﻞ ﺷﻮد ،از راه دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮون رود .و ﻫﺮﮐﻪ از راه دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺧﻞ
ﺷﻮد ،از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رود و از آن دروازه ﮐﻪ از آن داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رود10 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ رﺋﯿﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد و ﭼﻮن
ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ11 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش در ﻋﯿﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﺳﻢ ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﯾﮏ
اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12و ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ را ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﺮای
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه دروازهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون رود و
ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ دروازه را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ13 .و ﯾﮏ ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آن را ﺑﮕﺬران14 .و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺪﯾﻪ آردی آن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آرد ﻧﺮم ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی
داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ﭘﺲ ﺑﺮه و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و روﻏﻨﺶ را ﻫﺮ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﻖ
ارﺛﯿﺖ آن از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻠْﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻢ ارﺛﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
ﺑﺨﺸﺸﯽ از ﻣﻠﮏ ﻣﻮروث ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ راﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮاث او ﻓﻘﻂ از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و رﺋﯿﺲ از ﻣﯿﺮاث
ﻗﻮم ﻧﮕﯿﺮد و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن را ﻏﺼﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را از ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺮاث دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ19 .ﭘﺲ ﻣﺮا از ﻣﺪﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد درآورد .و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﺑﻬﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد«.
20و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻃﺒﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورﻧﺪ«.
21ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آورد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زاوﯾﻪ ﺻﺤﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ در ﻫﺮ زاوﯾﻪ
ﺻﺤﻦ ﺻﺤﻨﯽ ﺑﻮد22 .ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺻﺤﻦ ﺻﺤﻨﻬﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﻞ و
ﻋﺮﺿﺶ ﺳﯽ )ذراع( ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر را ﮐﻪ در زاوﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد23 .و ﺑﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﻬﺎ
ﺑﻄﺮف آن ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﻮد و ﻣﻄﺒﺦﻫﺎ زﯾﺮ آن ﻃﺎﻗﻬﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد24 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﺒﺦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ذﺑﺎﯾﺢ ﻗﻮم را ﻃﺒﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
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و ﻣﺮا ﻧﺰد دروازه ﺧﺎﻧﻪ آورد و اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از زﯾﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق

ﺟﺎری ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد وآن آﺑﻬﺎ اززﯾﺮ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﻣﺬﺑﺢ ﺟﺎری ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﻣﺮا از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،از راه ﺧﺎرج ﺑﻪ دروازه ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺟﺎری ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن
آن ﻣﺮد ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮده ،ﻣﺮا از آب
ﻋﺒﻮر داد و آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮزک ﻣﯽرﺳﯿﺪ4 .ﭘﺲ ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﺮا از آﺑﻬﺎ ﻋﺒﻮر داد و آب ﺑﻪ زاﻧﻮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎز ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮده ،ﻣﺮا ﻋﺒﻮر داد و آب ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ5 .ﭘﺲ ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮد و
ﻧﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻧﺘﻮان ﻋﺒﻮر ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آب زﯾﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﺎ ﮐﺮد،
ﻧﻬﺮی ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺘﻮان ﮐﺮد6 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪی؟« ﭘﺲ ﻣﺮا از آﻧﺠﺎ
ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
7و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف درﺧﺘﺎن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد8 .و
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﻮی وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽرود و
ﭼﻮن ﺑﻪ درﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد آﺑﻬﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ9 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت ﺧﺰﻧﺪهای در
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺣﺪ زﯾﺎده ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﭼﻮن اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد10 .و ﺻﯿﺎدان ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و از ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺗﺎ ﻋﯿﻦ ﻋﺠﻼﯾﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺑﺮای ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎی ﺑﺰرگ از
ﺣﺪ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد11 .اﻣﺎ ﺧﻼﺑﻬﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12و ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﭘﮋﻣﺮده ﻧﺸﻮد و ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﺶ از
ﻣﻘﺪس ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﺑﺮﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪودی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ دو ﻗﺴﻤﺖ14 .و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .و ﺣﺪود زﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل از
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درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻄﺮف ﺣﺘﻠﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺪد16 .ﺣﻤﺎت و ﺑﯿﺮوﺗﻪ و ﺳﺒﺮاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺣﺪ دﻣﺸﻖ
و ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت اﺳﺖ و ﺣﺼﺮ وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻮران اﺳﺖ17 .و ﺣﺪ از درﯾﺎ ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﻧﺰد
ﺳﺮﺣﺪ دﻣﺸﻖ و ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺣﻤﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ18 .و ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺣﻮران و دﻣﺸﻖ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻠﻌﺎد و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اردن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ درﯾﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻤﻮد و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ آب
ﻣﺮﯾﺒﻮت ﻗﺎدش و ﻧﻬﺮ )ﻣﺼﺮ( و درﯾﺎی ﺑﺰرگ و اﯾﻦ ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و
ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ازﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ21 .ﭘﺲ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد22 .و آن را ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اوﻻد ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﺮﯾﺐ در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط :از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﻠﻮن و ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت

و ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ دﻣﺸﻖ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎت ﺣﺪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب .ﺑﺮای دان
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ2 .و ﻧﺰد ﺣﺪ دان از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای اﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ3 .و ﻧﺰد ﺣﺪ
اﺷﯿﺮ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ4 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق
ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻣﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ5 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای
اﻓﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ6 .و ﻧﺰد ﺣﺪ اﻓﺮاﯾﻢ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای رﺋﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ7 .و
ﻧﺰد ﺣﺪ رﺋﻮﺑﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ8 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﯾﻬﻮدا از ﻃﺮف
ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( و
ﻃﻮﻟﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪس در ﻣﯿﺎﻧﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار)ﻧﯽ( و ﻋﺮﺿﺶ ده
ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻄﺮف
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ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ده ﻫﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ده ﻫﺰار و
ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و
اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺪس از ﺑﻨﯽ ﺻﺎدوق ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻼﻟﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ12 .ﻟﻬﺬا اﯾﻦ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻫﺪﯾﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻫﺪﯾﻪ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺮﺣﺪ ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و از آن ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺻﺮف دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ .و ﺷﻬﺮ در وﺳﻄﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
16و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ذراع(17 .و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق دوﯾﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و آﻧﭽﻪ از ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ده ﻫﺰار و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﻮراک آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد19 .و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ از ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﮐﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد20 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﻬﺮ دو
ﻃﺮف ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻠْﮏ ﺷﻬﺮ از آن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﺣﺼﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﺰد ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﻫﺪﯾﻪ و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و از ﻣﻠﮏ ﻻوﯾﺎن و از ﻣﻠﮏ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ رﺋﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺣﺼﻪای در ﻣﯿﺎن ﺣﺪ ﯾﻬﻮدا و ﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از آن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد23 .و اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺒﺎط از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ24 .و ﻧﺰد
ﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﺷﻤﻌﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ25 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﺷﻤﻌﻮن از
ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﯾﺴﺎﮐﺎر ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ26 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﯾﺴﺎﮐﺎر از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای زﺑﻮﻟﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ27 .و ﻧﺰد ﺣﺪ زﺑﻮﻟﻮن از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای
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ﺟﺎد ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ28 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﺟﺎد ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺣﺪ )زﻣﯿﻦ( از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ
ﻗﺎدش و ﻧﻬـﺮ )ﻣﺼﺮ( و درﯾـﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد«.
29ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ30 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ31 .و دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ دروازه
ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل .دروازه رﺋﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ و دروازه ﯾﻬﻮدا ﯾﮏ و دروازه ﻻوی ﯾﮏ32 .و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ دروازه ﯾﻮﺳﻒ ﯾﮏ و دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ و دروازه دان ﯾﮏ.
33و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ دروازه ﺷﻤﻌﻮن ﯾﮏ و دروازه
ﯾﺴﺎﮐﺎر ﯾﮏ و دروازه زﺑﻮﻟﻮن ﯾﮏ34 .و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ
دروازه ﺟﺎد ﯾﮏ و دروازه اﺷﯿﺮ ﯾﮏ و دروازه ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﮏ35 .و ﻣﺤﯿﻄﺶ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﺳﻢ ﺷﻬﺮ از آن روز ﯾﻬﻮه ﺷﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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