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ﮐﻼم ارﻣﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ2 ،ﮐﻪ ﮐﻼم

ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪ3 ،و
در اﯾﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺷﺪ.
4ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را در ﺷﮑﻢ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪم ﺗﻮ
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از رﺣﻢ ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را ﻧﺒﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار دادم«.
6ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻢ7 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﻮ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد8 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ داد9 «.آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،دﻫﺎن ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ ﻧﻬﺎدم10 .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮدم ﺗﺎ
از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﮐﻨﯽ و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزی و ﻫﻼک ﮐﻨﯽ و ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻏﺮس ﮐﻨﯽ«.
11ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ارﻣﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﺧﻪای از
درﺧﺖ ﺑﺎدام ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ دﯾﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﻮد دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ13 «.ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻢ» :دﯾﮕﯽ ﺟﻮﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ روﯾﺶ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل اﺳﺖ14 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻼﯾﯽ از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در دﻫﻨﻪ دروازه
اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮداﮔﺮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ16 .و
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺷﺮارﺗﺸﺎن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را
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ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ و از اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ
را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮش ﺳﺎزم18 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار و ﺳﺘﻮن آﻫﻨﯿﻦ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻢ19 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﮔﻮش اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺮت ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺗﻮ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
و در زﻣﯿﻦ ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم3 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس و ﻧﻮﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮل او ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
4ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ دوری ورزﯾﺪﻧﺪ و اﺑﺎﻃﯿﻞ را ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟ 6و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻬﻮه ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد و ﻣﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن و
زﻣﯿﻦ وﯾﺮان و ﭘﺮ از ﺣﻔﺮهﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ و
آدﻣﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد؟ 7و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ آوردم ﺗﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻃﯿﺒﺎت
آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن داﺧﻞ آن ﺷﺪﯾﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ وﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﺪ.
8ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻬﻮه ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮرات ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،در ﻋﻘﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه رﻓﺘﻨﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی
ﮐﺘﯿﻢ ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﺪار ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 11ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ﻋﻮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻮش ﺷﻮﯾﺪ! 13زﯾﺮا

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ دوم

1091

ﻗﻮم ﻣﻦ دو ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻮﺿﻬﺎ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮﺿﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ آب را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد14 .آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻼم ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪزاد اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻏﺎرت
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 15ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﺑﺮ او ﻏﺮش ﻧﻤﻮده ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ او را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ16 .و ﭘﺴﺮان ﻧﻮف و ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﻓﺮق ﺗﻮ را
ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ17 .آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وارد ﻧﯿﺎوردی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدی؟ 18و اﻵن ﺗﻮ را ﺑﺎ راه ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﺷﯿﺤﻮر را ﺑﻨﻮﺷﯽ؟ و
ﺗﻮ را ﺑﺎ راه آﺷﻮر ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﻓﺮات را ﺑﻨﻮﺷﯽ؟«
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮارت ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ارﺗﺪاد ﺗﻮ ،ﺗﻮ را
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﺷﺖ و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدی و ﺗﺮس ﻣﻦ در ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ20 .زﯾﺮا از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮغ ﺗﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،زﻧﺎ ﮐﺮدی21 .و ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﻣﻮ اﺻﯿﻞ و ﺗﺨﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮑﻮ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎل ﻣﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪهای؟ 22ﭘﺲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ اﺷﻨﺎن ﺑﺸﻮﯾﯽ و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد زﯾﺎده ﺑﮑﺎر ﺑﺮی ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻗﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ23 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪم و در ﻋﻘﺐ ﺑﻌﻠﯿﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ؟
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ را در وادی ﺑﻨﮕﺮ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدی اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ ای ﺷﺘﺮ ﺗﯿﺰرو ﮐﻪ در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽدوی! 24ﻣﺜﻞ ﮔﻮرﺧﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ،در ﺷﻬﻮت دل ﺧﻮد ﺑﺎد را ﺑﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﻮﺗﺶ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و او را در
ﻣﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ25 .ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺎز دار .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯽ
اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ26 .ﻣﺜﻞ دزدی ﮐﻪ ﭼﻮن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا زاﯾﯿﺪهای زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ﻧﻪ رو .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده.
28ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺘﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﯾﻬﻮدا ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
29ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ.
30ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﻋﺒﺚ زدهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ درﻧﺪه اﻧﺒﯿﺎی
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ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ31 .ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ! آﯾﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪهام؟ ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﻮد
ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ32 .آﯾﺎ دوﺷﯿﺰه زﯾﻮر ﺧﻮد را ﯾﺎ ﻋﺮوس آراﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ روزﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ33 .ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻄﻠﺒﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دادی34 .در داﻣﻨﻬﺎی
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮن ﺟﺎن ﻓﻘﯿﺮان ﺑﯽﮔﻨﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ را در ﻧﻘﺐ زدن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ35 .و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻏﻀﺐ او از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﻨﺖ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﺮ ﺗﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد36 .ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
از آﺷﻮر ﺧﺠﻞ ﺷﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ37 .از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮت
ﻧﻬﺎده ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.

3

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮد ،زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و او از وی ﺟﺪا ﺷﺪه ،زن ﻣﺮد

دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن زن رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﮕﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻮث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎ ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ2 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺨﻮاب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺮ راﻫﻬﺎ
ﻣﺜﻞ )زن( ﻋﺮب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﯽ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﻧﺎ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻣﻠﻮث ﺳﺎﺧﺘﯽ3 .ﭘﺲ ﺑﺎرشﻫﺎ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎران ﺑﻬﺎری ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﻮ را ﺟﺒﯿﻦ زن زاﻧﯿﻪ ﺑﻮده ،ﺣﯿﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﺮدی4 .آﯾﺎ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺻﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯽ زد ﮐﻪ ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﯾﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدی؟ 5آﯾﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﯽ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ را ﺑﺠﺎ
آورده ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪی«.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻫﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ 7و
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ ،اﻣﺎ رﺟﻮع ﻧﮑﺮد و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ
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او ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ8 .و ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ زﻧﺎ ﮐﺮد و از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم
و ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وی دادم ﻟﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ او ﯾﻬﻮدا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ او ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ9 .و
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری او در زﻧﺎﮐﺎریاش زﻣﯿﻦ ﻣﻠﻮث ﮔﺮدﯾﺪ و او ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ زﻧﺎ
ﻧﻤﻮد10 .و ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ او ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد
رﺟﻮع ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری«.
11ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ ﻋﺎدلﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
12ﻟﻬﺬا ﺑﺮو و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ رﺟﻮع
ﻧﻤﺎ! و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رؤف ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را
ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ13 .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪی و
راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺳﺎﺧﺘﯽ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ14 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺴﺮان ﻣﺮﺗﺪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ و از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮی و دو ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ.
»16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ اﻓﺰوده و ﺑﺎرور ﺷﻮﯾﺪ در آن اﯾﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻮت
ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و آن را ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
آن را زﯾﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .زﯾﺮا در آن زﻣﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﺮﺳﯽ
ﯾﻬﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دﻟﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن اﯾﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ19 .و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﺮار دﻫﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب
و ﻣﯿﺮاث زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﯾﺪ21 .آواز ﮔﺮﯾﻪ و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ22 .ای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺗﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻦ ارﺗﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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)و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(» :اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ازدﺣﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺗﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ24 .و
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﭘﺪران ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻣﻪ وﮔﻠﻪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ25 .در ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﻢ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﭘﺪران ﻣﺎ از
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ«.

4

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و

اﮔﺮ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ2 .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد و اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ او ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﻓﺨﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
3زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﮑﺎرﯾﺪ4 .ای ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ و
ﻏﻠﻔﻪ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را دور ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ،اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد5 .در ﯾﻬﻮدا اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن
ﻧﻤﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در زﻣﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ6 .ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﻮی ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ و ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآورم7 .ﺷﯿﺮی از ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه
و ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه اﻣﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،از ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را وﯾﺮان ﺳﺎزد و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدد8 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز دل ﭘﺎدﺷﺎه و
دل ﺳﺮوران ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺘﺤﯿﺮ و اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
10ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه! ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﻮم و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺐ دادی زﯾﺮا
ﮔﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ11 «.در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮم و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم از ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﻮی دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

1095

وزﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺸﺎﻧﺪن و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﻦ12 .ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ وزﯾﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
اﻵن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوریﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد13 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی او ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد و
اﺳﺒﻬﺎی او از ﻋﻘﺎب ﺗﯿﺰروﺗﺮﻧﺪ .وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪهاﯾﻢ14 .ای اورﺷﻠﯿﻢ دل ﺧﻮد را از
ﺷﺮارت ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ! ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻮ در دﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 15زﯾﺮا آوازی از
دان اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
16اﻣﺖﻫﺎ را اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ،ﻫﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وﻻﯾﺖ
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﻣﺰرﻋﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ18 .راه ﺗﻮ و اﻋﻤﺎل ﺗﻮ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
19اﺣﺸﺎی ﻣﻦ اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺮدهﻫﺎی دل ﻣﻦ از درد ﺳﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ
ﻣﺸﻮش ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺟﺎن ﻣﻦ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮓ را ﺷﻨﯿﺪهای.
20ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻋﻼن ﺷﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻏﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻐﺘﻪ و
ﭘﺮدهﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ اﺳﺖ21 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻋﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮم؟ 22ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮم
ﻣﻦ اﺣﻤﻘﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ،ﭘﺴﺮان اﺑﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪی ﮐﺮدن
ﻣﺎﻫﺮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
23ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺗﻬﯽ و وﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن و ﻫﯿﭻ ﻧﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.
24ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻬﺎ از ﺟﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺷﺪ25 .ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و
اﯾﻨﮏ آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ26 .ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه
و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ وی ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد.
27زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ آن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﺳﻤﺎن از ﺑﺎﻻ ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ و اراده ﻧﻤﻮدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و از آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 «.از آواز ﺳﻮاران
و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮک ﺷﺪه ،اﺣﺪی در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد30 .و ﺗﻮ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﺷﻮی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزی و ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﯿﺎراﯾﯽ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از
ﺳﺮﻣﻪ ﺟﻼ دﻫﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد را ﻋﺒﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ دادهای ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺎران ﺗﻮ ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ
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دارﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ آوازی ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺜﻞ آواز زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه دارد و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺰاﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ آواز دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻪ آه ﻣﯽﮐﺸﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺗﻼن ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

5

»در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و در ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎﯾﺶ

ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺎﻟﺐ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ آن
را ﺑﯿﺎﻣﺮزم؟ 2و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
3ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن را زدی اﻣﺎ ﻣﺤﺰون ﻧﺸﺪﻧﺪ .و
اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدی اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺻﺨﺮه ﺳﺨﺘﺘﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ
و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻓﻘﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ5 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽروم و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﻨﺪ «.ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﯾﻮغ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ6 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺮی از ﺟﻨﮕﻞ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ و ﮔﺮگ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺸﺎن را
ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود
درﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ارﺗﺪادﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
»7ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻣﺮزم ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ازدﺣﺎم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎن ﭘﺮورده ﺷﺪه ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻬﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪای اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟« 10ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮآﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و
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ﻗﺤﻂ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ13 .و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻼم در اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ آﺗﺶ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻫﯿﺰم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺘﯽ را از دور ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .اﻣﺘﯽ ﮐﻪ
زورآورﻧﺪ و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ.
16ﺗﺮﮐﺶ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﺮ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺟﺒﺎرﻧﺪ17 .و ﺧﺮﻣﻦ و ﻧﺎن ﺗﻮ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺖ آن را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و اﻧﮕﻮرﻫﺎ و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ18 «.ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ وارد آورده اﺳﺖ،
آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎن را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
»20اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ 21ﮐﻪ ای ﻗﻮم
ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﯽﻓﻬﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮش دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ22 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و آﯾﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻟﺮزﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﮓ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﺣﺪ درﯾﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﮐﻪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﻮاﺟﺶ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺷﻮرش ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 23اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ،دل ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺘﻤﺮد دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و رﻓﺘﻪاﻧﺪ24 .و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎران اول
و آﺧﺮ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺼﺎد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد25 .ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دور ﮐﺮده و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ26 .زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺻﯿﺎدان در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .داﻣﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه،
ﻣﺮدم را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ27 .ﻣﺜﻞ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺰرگ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ28 .ﻓﺮﺑﻪ و درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻫﻢ
از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻋﻮی ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻓﯿﺼﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﯿﺮان را دادرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪای اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟«
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30اﻣﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﻫﻮﻟﻨﺎک در زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ31 .اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در
آﺧﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟«

6

ای ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را در ﺗﻘﻮع ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ

ﻫﮑﺎرﯾﻢ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ رو ﺧﻮاﻫﺪ داد2 .و ﻣﻦ آن دﺧﺘﺮ
ﺟﻤﯿﻞ و ﻟﻄﯿﻒ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد وی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮداﮔﺮد او ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ4 .ﺑﺎ
او ﺟﻨﮓ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺮآﯾﯿﻢ .وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ روز رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺼﺮ دراز ﻣﯽﺷﻮد5 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! و در ﺷﺐ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﻢ.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :درﺧﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺪروﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ7 .ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪای
ﮐﻪ آب ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن او ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻇﻠﻢ و ﺗﺎراج در اﻧﺪروﻧﺶ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت داﯾﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ8 .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎدا
ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﯿﺰار ﺷﻮد و ﺗﻮ را وﯾﺮان و زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮداﻧﻢ9 «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ »ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﻣﻮ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدان«.
10ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻫﺎن ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در آن رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
11و ﻣﻦ از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪهام و از ﺧﻮدداری ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪهام ﭘﺲ آن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ
ﺑﺮ اﻃﻔﺎل و ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ و زن ﻫﺮ دو ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﺑﺎ
دﯾﺮﯾﻨﻪ روز12 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ از آن دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد13 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ
ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﭘﺮ از ﻃﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻧﺒﯽ و ﭼﻪ ﮐﺎﻫﻦ ،ﻓﺮﯾﺐ را ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ.
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14و ﺟﺮاﺣﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻧﺪک ﺷﻔﺎﯾﯽ دادﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ15 «.آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟ ﻧﯽ اﺑﺪا ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﯿﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﻣﯿﺎن اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ16 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺆآل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺪام اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد راﺣﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻠﻮک ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد17 .و
ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ )ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ( :ﺑﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد18 .ﭘﺲ ای اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
19ای زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮر از ﺳﺒﺎ و
ﻗﺼﺐاﻟﺬرﯾﺮه از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻦ ﻧﯽ21 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﻟﻐﺰشدﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻣﯽآورم و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ23 .و ﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺳﺘﻤﮑﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻣﺜﻞ درﯾﺎ ﺷﻮرش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد24 «.آوازه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﺳﺴﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻨﮕﯽ و درد ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﻣﺎ را در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ25 .ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ راه
ﻣﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﻮف از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺳﺖ26 .ای دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭘﻼس ﺑﭙﻮش و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎن .ﻣﺎﺗﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ27 .ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻔﻬﻤﯽ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯽ28 .ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮدن
ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻓﺴﺎد ﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ29 .دم ﭘﺮ زور ﻣﯽدﻣﺪ و ﺳﺮب
در آﺗﺶ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﺎﻟﮕﺮ ﻋﺒﺚ ﻗﺎل ﻣﯽﮔﺬارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ30 .ﻧﻘﺮه ﺗﺮک
ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻼم را در آﻧﺠﺎ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ3 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
دروغ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺼﺎف را در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ6 ،و ﺑﺮ
ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮر ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ7 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از
ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارد ﺗﻮﮐﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .آﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ دزدی و زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر
ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
رﺟﺎﺳﺎت ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﯾﻢ11 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺎره دزدان
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را دﯾﺪهام12 .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﻮ ﺑﻮد و
ﻧﺎم ﺧﻮد را اول در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدم ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﮐﺮدهام ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎ
آوردﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﻦ راﻧﺪم اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪم اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ14 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد15 .و ﺷﻤﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم
ذرﯾﺖ اﻓﺮاﯾﻢ را راﻧﺪم16 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن آواز ﺗﻀﺮع و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﻤﺎ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ 18ﭘﺴﺮان ،ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪران،
آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوزﻧﺪ و زﻧﺎن ،ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ19 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ
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ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎ روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را رﺳﻮا ﺳﺎزﻧﺪ20 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا و ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
21ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ذﺑﺎﯾﺢ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ و در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم آﻧﻬﺎ را درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم23 .ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ وﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ24 .اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ و ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ25 .از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم26 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ
ﻧﻤﻮده ،از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ27 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ اﻣﺎ ﺗﻮ را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮان اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد28 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﻨﺎن ﻗﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ زﯾﺮا راﺳﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و
از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ)29 .ای اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،دور ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ آواز
ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺮاﻓﺮاز زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻐﻀﻮب ﺧﻮد را رد و ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»30ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎﻧﻤﻮده ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ31 .و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺗﻮﻓﺖ ﮐﻪ در وادی اﺑﻦ ﺣﻨﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮﯾﺶ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮدم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎورده32 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺖ و وادی اﺑﻦ ﺣﻨﻮم ﻣﺴﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وادی ﻗﺘﻞ و در ﺗﻮﻓﺖ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ33 .و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺟﺎﻧﻮران زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ34 .و از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز ﺧﻮﺷﯽ و ﺻﺪای داﻣﺎد و ﺻﺪای ﻋﺮوس را ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در آن زﻣﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی

ﺳﺮوراﻧﺶ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻧﺒﯿﺎ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد2 .و آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی آن راﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
»4و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ 5ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﻮم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ارﺗﺪاد داﯾﻤﯽ ﻣﺮﺗﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدن اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 6ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا داﺷﺘﻪ،
ﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺮدهام
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﻞ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽدود ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .ﻟﻘﻠﻖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻮا ﻣﻮﺳﻢ
ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺘﻮک و ﮐﻠﻨﮏ زﻣﺎن آﻣﺪن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺣﮑﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ8 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻗﻠﻢ ﮐﺎذب ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ دروغ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻣﺪﻫﻮش و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﮏ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﺘﯽ دارﻧﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن دﯾﮕﺮ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﭘﺮ از
ﻃﻤﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻧﺒﯽ و ﭼﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و ﺟﺮاﺣﺎت ﻗﻮم ﻣﺮا
اﻧﺪک ﺷﻔﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ12 .آﯾﺎ
ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟ ﻧﯽ اﺑﺪا ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ«.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ ﻣﻮ و ﻧﻪ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ
درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﻬﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ از اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ14 «.ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﺖ
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ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ15 .ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮای زﻣﺎن ﺷﻔﺎ
و اﯾﻨﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ16 .ﺻﻬﯿﻞ اﺳﺒﺎن او از دان ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و از ﺻﺪای ﺷﯿﻬﻪ زورآوراﻧﺶ
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را
ﺧﻮردهاﻧﺪ17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺎرﻫﺎ و اﻓﻌﯿﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
اﻓﺴﻮن ﻧﺘﻮان ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺰﯾﺪ«.
18ﮐﺎش ﮐﻪ از ﻏﻢ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
19اﯾﻨﮏ آواز ﺗﻀﺮع دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ دور ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﻬﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﮕﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ در آن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد و اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ؟
20ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ21 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﺣﯿﺮت ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ22 .آﯾﺎ ﺑﻠﺴﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﯿﺒﯽ
در آن ﻧﯽ؟ ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﺮا ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
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ﮐﺎش ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آب ﻣﯽﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﺸﻤﻪ اﺷﮏ .ﺗﺎ روز و ﺷﺐ ﺑﺮای

ﮐﺸﺘﮕﺎن دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم2 .ﮐﺎش ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن زﻧﺎﮐﺎر و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎرﻧﺪ3 .زﺑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دروغ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .در زﻣﯿﻦ ﻗﻮی ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای راﺳﺘﯽ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺷﺮارت ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ4 «.ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮادر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺑﺮادر از ﭘﺎ درﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و از ﮐﺞرﻓﺘﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ و از ﻣﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
7ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد؟ 8زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در دل ﺧـﻮد ﺑـﺮای
او ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ9 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ و
آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻢ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮑﺸﺪ؟«
10ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺪی از آﻧﻬﺎ ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺪای ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻫﻢ
ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده و رﻓﺘﻪاﻧﺪ11 .و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻣﺄوای ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی از آن ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
13ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و در آن ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ14 ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
از ﻋﻘﺐ ﺑﻌﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ15 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ را ﺧﻮراک اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ16 .و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
17ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺎن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﭘﯽ
زﻧﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ18 «.و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
اﺷﮑﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺎ آﺑﻬﺎ ﺟﺎری ﺳﺎزد19 .زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی از ﺻﻬﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺎ را
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧـﺪ20 .ﭘـﺲ ای زﻧـﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻼم دﻫﺎن او را
ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ را21 .زﯾﺮا
ﻣﻮت ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل را از ﺑﯿﺮون و ﺟﻮاﻧﺎن را از
ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻓﻪ در ﻋﻘﺐ دروﮔﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ«.
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23ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﯿﻢ ،از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺒﺎر ،از ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺸﻮد و دوﻟﺘﻤﻨﺪ از دوﻟﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮑﻨﺪ24 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻬﻢ دارد و ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورم زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ26 .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮ و ﯾﻬﻮدا و ادوم و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی ﺧﻮد را
ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و در ﺻﺤﺮا ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
دل ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ«.
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ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺖﻫﺎ را ﯾﺎد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻋﻼﻣﺎت اﻓﻼک ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺳﻮم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺧﺘﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ
دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺠﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 .و آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ زﯾﻨﺖ داده ،ﺑﺎ ﻣﯿﺦ و ﭼﮑﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮد5 .و آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮس در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ راه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺖ .از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻗﻮت
ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ«.
6ای ﯾﻬﻮه ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و اﺳﻢ ﺗﻮ در ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! 7ای ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﺖﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن اﻣﺖﻫﺎ و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن وﺣﺸﯽ و اﺣﻤﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄدﯾﺐ اﺑﺎﻃﯿﻞ
ﭼﻮب )ﺑﺖ( اﺳﺖ9 .ﻧﻘﺮه ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﻃﻼ از اوﻓﺎز ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی
زرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻤﺖﭘﯿﺸﮕﺎن اﺳﺖ10 .اﻣﺎ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺣﻖ اﺳﺖ و او ﺧﺪای ﺣﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻣﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻏﻀﺐ او زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد
و اﻣﺖﻫﺎ ﻗﻬﺮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ11 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از روی زﻣﯿﻦ و از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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12او زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد و
آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ13 .ﭼﻮن آواز ﻣﯽدﻫﺪ ﻏﻮﻏﺎی آﺑﻬﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﺮﻫﺎ
از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺑﺮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎد را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد.
14ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺸﯽاﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه او دروغ اﺳﺖ و در آن ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ15 .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺎر ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .او ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺼﺎی ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
17ای ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدار! 18زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از ﻓﻼﺧﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ«.
19وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻦ .ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ و آن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد20 .ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﻣﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺴﺮاﻧﻢ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺮا ﭘﻬﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدهﻫﺎی
ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن وﺣﺸﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ22 .اﯾﻨﮏ ﺻﺪای ﺧﺒﺮی ﻣﯽآﯾﺪ و
اﺿﻄﺮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ از دﯾﺎر ﺷﻤﺎل .ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﻣﺄوای ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎزد.
23ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن از آن او ﻧﯿﺴﺖ و آدﻣﯽ ﮐﻪ راه ﻣﯽرود ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ24 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﻣﺒﺎدا ﻣﺮا ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزی25 .ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰ .و ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮردﻧﺪ و او را ﺑﻠﻌﯿﺪه ،ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺴﮑﻦ او
را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

1107

11

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﻼم اﯾﻦ

ﻋﻬﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ3 .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﻧﺸﻨﻮد4 .ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در
روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﮐﻮره آﻫﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردم اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻢ آن را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
5و ﺗﺎ ﻗﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﻮردم وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﯿﻦ«.
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ7 .زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﺸﺎن را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ8 .اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد آوردم ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ آن
را وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻓﺘﻨﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
10ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﭘﺪران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ
را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ11 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ از آن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد12 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد13 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ای ﯾﻬﻮدا ﺷﻤﺎره ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﻌﻞ14 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن آواز ﺗﻀﺮع و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ
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ﺷﺮارت ورزﯾﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را از ﺗﻮ دور ﺑﮑﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را زﯾﺘﻮن ﺷﺎداب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮده .اﻣﺎ ﺑﻪ آواز
ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻈﯿﻢ آﺗﺶ در آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ17 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ.
18و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادی19 .و ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﺑﺮه دﺳﺖآﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮدم .و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮات ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»درﺧﺖ را ﺑﺎ ﻣﯿﻮهاش ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﯾﻢ و آن را از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﻤﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺸﻮد20 «.اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ داور ﻋﺎدل و اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﻦ و دل ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
21ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺑﺎره اﻫﻞ ﻋﻨﺎﺗﻮت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻦ ﻣﺒﺎدا از دﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی22 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
اﯾﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻫﻞ
ﻋﻨﺎﺗﻮت در ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻋﺎدلﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎره

اﺣﮑﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .ﭼﺮا راه ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران اﯾﻤﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 2ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدی ﭘﺲ رﯾﺸﻪ زدﻧﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ دﻫﺎن
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،اﻣﺎ از ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن دور3 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮا دﯾﺪه ،دل ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدهای .اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ذﺑﺢ ﺑﯿﺮون ﮐﺶ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روز ﻗﺘﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ4 .زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﯿﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺮا ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او آﺧﺮت ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
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5اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدﮔﺎن دوﯾﺪی ،ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﯽ؟ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﯽ در ﻃﻐﯿﺎن اردن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮادراﻧﺖ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻣﮑﻦ.
7ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻢ .و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم8 .و ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ آواز ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از او ﻧﻔﺮت ﮐﺮدم9 .آﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ
ﻣﺮﻏﺎن دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ10 .ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﯿﺮاث
ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 .آن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن وﯾﺮان ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ12 .ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺻﺤﺮا ،ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮش ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ13 .ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺎر دروﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﺑﻪ رﻧﺞ آورده ،ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺮدﻧﺪ .و از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺎﻟﮏ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن را از آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ15 .و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺪن اﯾﺸﺎن رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
16و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه آن اﻣﺖ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺮﮐﻨﺪه ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ «.ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮو و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ و آن را

ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ و آن را در آب ﻓﺮو ﻣﺒﺮ2 «.ﭘﺲ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﮐﻤﺮ
ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻢ3 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»4 :اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪی و ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻓﺮات رﻓﺘﻪ ،آن را در ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ«.
5ﭘﺲ رﻓﺘﻢ و آن را در ﻓﺮات ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم6 .و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮات ﺑﺮو و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی را ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮ7 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮات رﻓﺘﻢ و ﮐﻨﺪه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻻﯾﻖ ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »9 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﮑﺒﺮ ﯾﻬﻮدا و ﺗﮑﺒﺮ
ﻋﻈﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﯾﻦ ﻗﻮم ﺷﺮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﻮل ﻣﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﻮده،
ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻮم و اﺳﻢ و ﻓﺨﺮ و زﯾﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ12 .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻼم را
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﻣﺸﮏ از ﺷﺮاب ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮏ از ﺷﺮاب ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 13ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن را
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .از ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ و رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
15ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﮔﻮش ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻐﺮور ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ16 .ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻼل را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻠﻐﺰد .و ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
زارزار ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ،اﺷﮑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ18 .ﺑﻪ
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ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﺴﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺟﻼل ﺷﻤﺎ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
19ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎزد .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا اﺳﯿﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ20 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 21اﻣﺎ ﭼﻮن او ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺮدهای .آﯾﺎ
دردﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ 22و اﮔﺮ در دل ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ( ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ داﻣﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺸﺎده ﺷﺪه و ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ زور
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ23 .آﯾﺎ ﺣﺒﺸﯽ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﭘﻠﻨﮓ ،ﭘﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را؟
آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪهاﯾﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد؟ 24و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﺻﺤﺮا راﻧﺪه ﺷﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﺑﻪ دروغ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدی26 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻬﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .ﻓﺴﻖ و ﺷﯿﻬﻪﻫﺎی ﺗﻮ و زﺷﺘﯽ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﻮ و
رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ!«
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ»2 .ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی

ﻣﯽﮐﻨﺪ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود3 .و
ﺷﺮﻓﺎی اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و آب ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺸﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎران ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺎرﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﻼﺣﺎن ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و )اوﻻد ﺧﻮد را( ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎه
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ﻧﯿﺴﺖ6 .و ﮔﻮرﺧﺮان ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﺜﻞ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎد دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا
ﮐﻪ ارﺗﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ8 .ای ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه
او در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺒﯽ در زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
ﺷﺪهای؟ 9ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻫﺴﺘﯽ؟ اﻣﺎ ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آواره ﮔﺸﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد و ﺣﺎل ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده،
ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد11 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﻨﻤﺎ! 12ﭼﻮن
روزه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮔﺬراﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ داد14 «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ دروغﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻣﺮی ﻧﻔﺮﻣﻮدم و ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺳﺤﺮ و ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻣﮑﺮ دﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ15 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .و اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺤﻂ و ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ17 .ﭘﺲ
اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد و آراﻣﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ آن دوﺷﯿﺰه
ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ18 .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون روم اﯾﻨﮏ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮم اﯾﻨﮏ ﺑﯿﻤﺎران از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎ و ﮐﻬﻨﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
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19آﯾﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﺮک ﮐﺮدهای و آﯾﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ را
ﭼﻨﺎن زدهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪ و
ﺑﺮای زﻣﺎن ﺷﻔﺎ و اﯾﻨﮏ اﺿﻄﺮاب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ20 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﭘﺪران
ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ21 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ را رد ﻣﻨﻤﺎ .ﮐﺮﺳﯽ
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،آن را ﻣﺸﮑﻦ22 .آﯾﺎ در
ﻣﯿﺎن اﺑﺎﻃﯿﻞ اﻣﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎراﻧﻨﺪ و آﯾﺎ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎرش ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ،

ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دور اﻧﺪاز ﺗﺎ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ2 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮت و آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و آﻧﮑﻪ ﺳﺰاوار ﻗﺤﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺤﻂ و آﻧﮑﻪ ﻻﯾﻖ
اﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﮕﺎن ﺑﺮای درﯾﺪن و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ4 .و
اﯾﺸﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺴﯽ اﺑﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮد5 .زﯾﺮا ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺮود ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ؟ 6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ
از ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﯿﺰار ﮔﺸﺘﻢ7 .و اﯾﺸﺎن را در دروازهﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺨﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ از راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ8 .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﺑﺮاﯾﻢ از رﯾﮓ درﯾﺎ زﯾﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺗﺮس و آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .زاﯾﻨﺪه ﻫﻔﺖ وﻟﺪ زﺑﻮن ﺷﺪه،
ﺟﺎن ﺑﺪاد و آﻓﺘﺎب او ﮐﻪ ﻫﻨﻮز روز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﻏﺮوب ﮐﺮد و او ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد«.
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10وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻣﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻧﺰاعﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن زاﯾﯿﺪی.
ﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﻮا دادم وﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﻮا ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻌﻬﺬا ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ دﺷﻤﻦ را در وﻗﺖ ﺑﻼ و در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﻣﺘﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .آﯾﺎ آﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻫﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺸﮑﻨﺪ؟ 13ﺗﻮاﻧﮕﺮی و
ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻢ داد14 .و ﺗﻮ
را ﻫﻤﺮاه دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎری در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ«.
15ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯽ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آورده ،از ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از
ﺳﺘﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ دﯾﺮﻏﻀﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻤﺎ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ رﺳﻮاﯾﯽ را ﮐﺸﯿﺪهام.
16ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮردم و ﮐﻼم ﺗﻮ ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج دل ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهام17 .در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ و ﺷﺎدی ﻧﻨﻤﻮدم .ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﺸﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﯽ18 .درد ﻣﻦ ﭼﺮا داﯾﻤﯽ اﺳﺖ و
ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻬﻠﮏ و ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و آب ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؟
19ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﮔﺮ ﻧﻔﺎﯾﺲ را از رذاﯾﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻮ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد20 .و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم
دﯾﻮار ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺣﺼﺎردار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دادن و رﻫﺎﻧﯿﺪن ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ21 .و ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﮐﻒ ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﯽ ﻣﮕﯿﺮ و ﺗﻮ را در اﯾﻦ

ﻣﮑﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮﻧﺪ
و درﺑﺎره ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺰاﯾﻨﺪ و ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 :ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻬﻠﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﻏﺬای ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و وﺣﻮش زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮو و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎن و ﻣﺮاﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ6 .ﻫﻢ ﺑﺰرگ و ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺠﺮوح
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪ7 .و ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢﮔﺮی ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻌﺰﯾﺖ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر اﯾﺸﺎن ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ8 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰم داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﻨﺸﯿﻦ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ و در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آواز ﺧﻮﺷﯽ و آواز
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز داﻣﺎد و آواز ﻋﺮوس را از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ10 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ و اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼی
ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ورزﯾﺪهاﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
11آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ راﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
12و ﺷﻤﺎ از ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺎده ﺷﺮارت ورزﯾﺪﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد15 .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮآورد .زﯾﺮا ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد16 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺻﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﯿﺎدان ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﮐﻮه و ﻫﺮ ﺗﻞ و از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن از ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯽ18 .و
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ﻣﻦ اول ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻻﺷﻬﺎی
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﻠﻮث ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ و در روز ﺗﻨﮕﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ! اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺮاﻧﻬﺎی
زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪران ﻣﺎ ﺟﺰ دروغ و اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ
وارث ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺪﻧﺪ20 .آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎزد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
»21ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﺸﺎن را ﻋﺎرف ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻠﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺟﺒﺮوت
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻌﺮوف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﺳﺖ«.
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»ﮔﻨﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ و ﻧﻮک اﻟﻤﺎس ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ .و ﺑﺮ ﻟﻮح دل اﯾﺸﺎن و

ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮش اﺳﺖ2 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺧﻮد و اﺷﯿﺮﯾﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽدارﻧﺪ3 ،ای ﮐﻮه ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻫﺴﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﯾﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ورزﯾﺪهای4 .و ﺗﻮ از ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهام ﺑﯽزرع ﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا آﺗﺸﯽ در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ
اﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﮐﻞ دارد و ﺑﺸﺮ را اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد و دﻟﺶ از ﯾﻬﻮه ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺎﺷﺪ6 .و او ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آﯾﺪ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺷﻮره ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎﺷﺪ8 .او ﻣﺜﻞ
درﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻧﻬﺮ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺶ ﺷﺎداب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از
آوردن ﻣﯿﻮه ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .دل از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﺪاﻧﺪ؟ 10ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه دل و آزﻣﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
راﻫﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا دﻫﻢ«.
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11ﻣﺜﻞ ﮐﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺼﻒ روزﻫﺎﯾﺶ آن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در آﺧﺮت ﺧﻮد اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد12 .ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪس ﻣﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﺟﻼل و از ازل ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ13 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ14 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ
ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
15اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﻵن واﻗﻊ ﺑﺸﻮد16 «.و اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺑﻮدن
ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﺗﻮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدم و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮم ﺑﻼ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ .آﻧﭽﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد17 .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﻣﺒﺎش ﮐﻪ در روز ﺑﻼ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ.
18ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم .اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﻮم .روز
ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎور و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻼک ﮐﻦ.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮو و ﻧﺰد دروازه ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا از آن
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺰد ﻫﻤﻪ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ20 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 21ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎری
ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را داﺧﻞ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎزﯾﺪ22 .و در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم«.
23اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ،ﻫﯿﭻ
ﺑﺎری از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و روز ﺳﺒﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻫﯿﭽﮑﺎر در آن ﻧﮑﻨﯿﺪ،
25آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن و
ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و از ﻧﻮاﺣﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و از زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
از ﻫﻤﻮاری و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و
ﺑﺨﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد27 .و اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه روز ﺳﺒﺖ
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را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺎری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺳﺎزﯾﺪ آﻧﮕﺎه در
دروازهﻫﺎﯾﺶ آﺗﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

18

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﻮزهﮔﺮ ﻓﺮود آی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ«.
3ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻓﺮود ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ او ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد4 .و ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﮔﻞ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ در دﺳﺖ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﭘﺲ دوﺑﺎره ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻮزهﮔﺮ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎزد5 .آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »6 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻞ در دﺳﺖ
ﮐﻮزهﮔﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ7 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﯽ
ﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ8 ،اﮔﺮ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آوردن آن ﻗﺼﺪ
ﻧﻤﻮدهام ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ9 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن و ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ10 ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮارت ورزﻧﺪ و ﻗﻮل ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه از آن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ11 .اﻵن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزم و ﻗﺼﺪی ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از راه زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح
ﮐﻨﯿﺪ12 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ دوﺷﯿﺰه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ14 .آﯾﺎ ﺑﺮف ﻟﺒﻨﺎن از ﺻﺨﺮه ﺻﺤﺮا ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ آﺑﻬﺎی ﺳﺮد ﮐﻪ از ﺟﺎی دور ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد؟ 15زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮای اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
اﯾﺸﺎن را از راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﻟﻐﺰاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻮرهراﻫﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ راه ﺑﺮوﻧﺪ16 .ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﺨﺮﯾﻪ اﺑﺪی ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ17 .ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺸﺎن را از
ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﻧﻪ رو را«.
18آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ارﻣﯿﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﻮرت
از ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﮐﻼم از اﻧﺒﯿﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﺶ
را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﻢ«.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻮش ﺑﺪه و آواز دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! 20آﯾﺎ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ادا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻔﺮهای ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم
ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮداﻧﻢ21 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻗﺤﻂ ﺑﺴﭙﺎر و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺑﯽاوﻻد و ﺑﯿﻮه ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدﻧﺪ22 .و ﭼﻮن ﻓﻮﺟﯽ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﺎوری ﻧﻌﺮهای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﻢ
ﺣﻔﺮهای ﮐﻨﺪهاﻧﺪ و داﻣﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده23 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﯽ .ﭘﺲ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯿﺎﻣﺮز و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﮐﻮزه ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ از ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺨﺮ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ

ﻗﻮم و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدار2 .و ﺑﻪ وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم ﮐﻪ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﮐﻮزهﮔﺮان اﺳﺖ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ در آﻧﺠﺎ ﻧﺪا ﮐﻦ3 .و ﺑﮕﻮ :ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﮑﻨﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﭼﻨﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﮔﻮش ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر در آن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﭘﺪران
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اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻤﻠﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ5 .و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﺑﻌﻞ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﻧﮕﻔﺘﻪ و در دﻟﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
وادی ﻗﺘﻞ7 .و ﻣﺸﻮرت ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻼﯾﺎﯾﺶ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد9 .و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن و ﮔﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و در ﻣﺤﺎﺻﺮه
و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد10 .آﻧﮕﺎه ﮐﻮزه را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺸﮑﻦ11 .و اﯾﺸﺎن
را ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮزه ﮐﻮزهﮔﺮ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آن را دﯾﮕﺮ
اﺻﻼح ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را در ﺗﻮﻓﺖ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻓﺖ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ از ﺗﻮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎز آﻣﺪ
و در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ»15 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎ را ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪام وارد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.
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و ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ اﻣﯿﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ اول ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

اﻣﻮر ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻨﯿﺪ2 .ﭘﺲ ﻓﺸﺤﻮر ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را زده ،او را در ﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ3 .و در ﻓﺮدای آن روز ﻓﺸﺤﻮر ارﻣﯿﺎ را از ﮐﻨﺪه ﺑﯿﺮون
آورد و ارﻣﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﻧﻪ ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﺟﻮر ﻣﺴﺎﺑﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ4 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﻮرث ﺗﺮس ﺧﻮدت و ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ آن را و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﺎﯾﺲ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﻫﻤﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮده
و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد6 .و ﺗﻮ ای ﻓﺸﺤﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ
رﻓﺖ .و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدی ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﯽ ﭘﺲ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪم .از ﻣﻦ زورآورﺗﺮ ﺑﻮدی و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪی .ﺗﻤﺎﻣﯽ
روز ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺷﺪم و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ8 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرت ﻧﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎر و اﺳﺘﻬﺰا ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
9ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه در
دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﻮدداری ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎد10 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺬﻣﺖ ﺷﻨﯿﺪم و از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮف ﺑﻮد و ﺟﻤﯿﻊ اﺻﺪﻗﺎی
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻐﺰﯾﺪن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ،اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از او ﺑﮑﺸﯿﻢ11 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺠﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯽ و ﮔﺮدهﻫﺎ و دﻟﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮدم13 .ﺑﺮای
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان رﻫﺎﯾﯽ
داده اﺳﺖ.
14ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد روزی ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪم و ﻣﺒﺎرک ﻣﺒﺎد روزی ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺮا زاﯾﯿﺪ.
15ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻣﮋده داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ وﻟﺪ ﻧﺮﯾﻨﻪای زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و او را
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .و آﻧﮑﺲ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺸﻮد و ﻓﺮﯾﺎدی در ﺻﺒﺢ و ﻧﻌﺮهای در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻨﻮد17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﻧﮑﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺎدرم
ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و رﺣﻢ او ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻧﺪ18 .ﭼﺮا از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺗﺎ ﻣﺸﻘﺖ و ﻏﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﯾﻢ و روزﻫﺎﯾﻢ در ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد؟
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ﺑﻦ ﻣﻠْﮑﯿﺎ و ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدد3 «.و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ4 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﺮون دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن
را در اﻧﺪرون اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد5 .و ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دراز و ﺑﺎزوی ﻗﻮی و ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت و
ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ از اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
زد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺑﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از وﺑﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﺪ و او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رأﻓﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
8و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮت را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺬارم؛ 9ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رود و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻏﻨﯿﻤﺖ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺪی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
»11و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ12 :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻐﻀﻮﺑﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎدا
ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺻﺎدر ﮔﺮدد و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪهای
ﻧﺒﺎﺷﺪ13 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺎﮐﻨﻪ وادی و ای ﺻﺨﺮه ﻫﺎﻣﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﻓﺮود آﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﺗﺸﯽ در ﺟﻨﮕﻞ اﯾﻦ )ﺷﻬﺮ( ﺧﻮاﻫﻢ
اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮود آی و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ 2و ﺑﮕﻮ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪای ،ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ3 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا
دارﯾﺪ و ﻣﻐﺼﻮﺑﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺎ و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﺳﺘﻢ و ﺟﻮر ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ4 .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ داود ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذات
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﻗﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ آﻻﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ8 .و اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﻮن
از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ9 .و ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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»10ﺑﺮای ﻣﺮده ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ .زارزار ﺑﮕﺮﯾﯿﺪ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻣﯽرود زﯾﺮا
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺷﻠﻮم
ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ12 .ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
»13وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﮐﻮﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺰدش را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽدﻫﺪ14 .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ
وﺳﯿﻊ و اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺮوح ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و )ﺳﻘﻒ( آن را
از ﺳﺮو آزاد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺠﺮف رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ15 .آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻣﮑﺎرﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭘﺪرت اﮐﻞ وﺷﺮب ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻧﻤﯽآورد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺑﻮد؟ 16ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را دادرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 :اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن و دل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﺑﺮای ﺣﺮص ﺧﻮدت و ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺮای ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آوری.
18ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه ای ﺑﺮادر ﻣﻦ ﯾﺎ آه ای ﺧﻮاﻫﺮ و ﻧﻮﺣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه
ای آﻗﺎ ﯾﺎ آه ای ﺟﻼل وی19 .ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﺮون از دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺠﺎی دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ دﻓﻦ اﻻغ ﻣﺪﻓﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
»20ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و آواز ﺧﻮد را در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪﮐﻦ .و از ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ21 .در ﺣﯿﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ
ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﺖ ﻋﺎدت ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯽ22 .ﺑﺎد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارﺗﺖ ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ23 .ای ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در
ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻣﯽﺳﺎزی! ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﻤﻬﺎ و درد ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ 24ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪم25 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﺗﻮ و ﻣﺎدر ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺗﻮ را زاﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در آن
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد27 .اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر آرزو دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
28آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ ﻇﺮﻓﯽ ﺧﻮار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا او ﺑﺎ
اوﻻدش ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟
29ای زﻣﯿﻦ ای زﻣﯿﻦ ای زﻣﯿﻦ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ! 30ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﯽاوﻻد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از
ذرﯾﺖ وی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺮا ﻫﻼک و ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ2 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﺮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و راﻧﺪهاﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ3 .و ﻣﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻏﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﺎرور و
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .وﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺸﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ «.ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻋﺎدل ﺑﺮای داود ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ6 .در اﯾﺎم وی ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ )ﯾﻬﻮه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ(7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد8 .ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ راﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﯿﺮون آورده ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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9ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺒﯿﺎ دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﺴﺘﺮﺧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺮاب از ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺟﻬﺖ ﮐﻼم ﻣﻘﺪس او ﮔﺮدﯾﺪهام.
10زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از زﻧﺎﮐﺎران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﻨﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ13 .و در
اﻧﺒﯿﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻤﺮاه ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ14 .و
در اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﺪم .ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دروغ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎی
ﺷﺮﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮره ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ«.
15ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت درﺑﺎره آن اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻔﺎق در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ16 «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رؤﯾﺎی دل ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ17 .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﻼم او را
ﺑﺸﻨﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮔﻮش ﻓﺮا داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ19 .اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﮔﺮدﺑﺎدی دور ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ20 .ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ دل او را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .در اﯾﺎم آﺧﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ21 .ﻣﻦ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ﻟﯿﮑﻦ دوﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
22اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﺸﻮرت ﻣﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از راه ﺑﺪ
و از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ23 .ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای دور
ﻧﯽ؟ 24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﻣﮕﺮ ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻣﻤﻠﻮ ﻧﻤﯽﺳﺎزم؟ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ25 .ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
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ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺧﻮاب دﯾﺪم26 .اﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در دل اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻓﺮﯾﺐ دل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ27 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ28 .آن ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮاب را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و آن ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا دارد ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎه را ﺑﺎ
ﮔﻨﺪم ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟«
29و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﺻﺨﺮه را ﺧﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« 30ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدزدﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ31 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ32 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎی
دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﻪ دروﻏﻬﺎ و ﺧﯿﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم و ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮑﺮدم ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
33و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﮐﺪام وﺣﯽ؟ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد34 .و آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ
ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ آن ﻣﺮد و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪاش ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ35 .و ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ 36ﻟﯿﮑﻦ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻼم ﻫﺮ ﮐﺲ وﺣﯽ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪای ﺣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ37 .و ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ 38و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :وﺣﯽ ﯾﻬﻮه،
ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ39 ،ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران داده ﺑﻮدم از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ40 .و ﻋﺎر اﺑﺪی و
رﺳﻮاﯾﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ

رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و آﻫﻨﮕﺮان از اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺳﺒﺪ اﻧﺠﯿﺮ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد 2ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ اول ،اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺜﻞ
اﻧﺠﯿﺮ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺒﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن زﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮرد3 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ارﻣﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :اﻧﺠﯿﺮ .اﻣﺎ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪی آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮرد«.
4و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ6 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،رﯾﺸﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ7 .و دﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﺸﺎن
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮرد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و رؤﺳﺎی او و ﺑﻘﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و اﯾﺸﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ و
ﺑﻼ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را راﻧﺪهام ﻋﺎر و ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﻣﺴﺨﺮه و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
10و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن
دادهام ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺳﺎل اول

ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»3 :از ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدادﯾﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و
ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ5 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از راه ﺑﺪ ﺧﻮد و اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ6 .و از ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﺮوﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻼ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ7 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﻼی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﯾﺪ«.
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ9 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮده ،دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه و ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
آواز ﺧﻮﺷﯽ و ﺻﺪای داﻣﺎد و ﺻﺪای ﻋﺮوس و ﺻﺪای آﺳﯿﺎ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮمﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد12 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ
آن اﻣﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی ﻣﺒﺪل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﮔﻔﺘﻪام ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ آن را درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آورد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮاﻓﻖ اﻓﻌﺎل
اﯾﺸﺎن و ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
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15زاﻧﺮو ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﮐﺎﺳﻪ ﺷﺮاب اﯾﻦ ﻏﻀﺐ را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻨﻮﺷﺎن16 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﻧﻮان ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ«.
17ﭘﺲ ﮐﺎﺳﻪ را از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم18 .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ و ﺳﺮوراﻧﺶ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاﺑﯽ
و دﻫﺸﺖ و ﺳﺨﺮﯾﻪ و ﻟﻌﻨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮداﻧﻢ19 .و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ20 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ
ﻋﻮص و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺷﻘﻠﻮن و ﻏﺰه و ﻋﻘﺮون و ﺑﻘﯿﻪ اﺷﺪود21 .و ﺑﻪ
ادوم و ﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن22 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻮر و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﯿﺪون و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺟﺰاﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﺑﻪ ددان و ﺗﯿﻤﺎ و ﺑﻮز و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی
ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ24 .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ25 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﺮی و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﯿﻼم و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدی26 .و ﺑﻪ
ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎل ﺧﻮاه ﻗﺮﯾﺐ و ﺧﻮاه ﺑﻌﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻨﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﯿﺸﮏ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪ.
27و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ و
ﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﯾﺪ28 .و اﮔﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺳﻪ
از دﺳﺖ ﺗﻮ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻮﺷﯿﺪ29 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯽﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﯽﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ30 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻏﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺧﻮﯾﺶ آواز
ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر را
ﻣﯽاﻓﺸﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ31 ،و ﺻﺪا ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ دﻋﻮی اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
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32ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻼ از اﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ
از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ33 «.و در آن روز ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺮان زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺮان
دﯾﮕﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و دﻓﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد34 .ای ﺷﺒﺎﻧﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ .و
ای رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ ﺑﻐﻠﻄﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻣﺮﻏﻮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد35 .و ﻣﻠﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻣﻔﺮ ﺑﺮای رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد36 .ﻫﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻧﻌﺮه رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی اﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
37و ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ38 .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﻏﻀﺒﺶ وﯾﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.

26

در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﮕﻮ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻢ ﻣﮑﻦ3 .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از راه ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ از
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدم4 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻧﻬﺎدهام ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ5 ،و اﮔﺮ ﮐﻼم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ6 .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
7و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ8 .و
ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ،
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد9 .ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﮐﺮده،
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ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟« ﭘﺲ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
10و ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
دﻫﻨﻪ دروازه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ،رؤﺳﺎ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮد«.
12ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ13 .ﭘﺲ اﻵن
راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد14 .اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ و ﺻﻮاب آﯾﺪ ،ﺑﻌﻤﻞ آرﯾﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ وارد ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ«.
16آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ17 «.و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ 18ﮐﻪ »ﻣﯿﮑﺎی ﻣﻮرﺷﺘﯽ در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﮐﻮه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ19 .آﯾﺎ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎن ﺧﻮد وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد«.
20و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ اورﯾﺎ ﻧﺎم اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ از ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و او ﺑﻪ
ﺿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮد21 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوراﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن اورﯾﺎ اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ22 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻨﺎﺗﺎن
ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ )ﻓﺮﺳﺘﺎد(23 .و اﯾﺸﺎن اورﯾﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ،او را ﻧﺰد
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ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺑﺪن او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻮاماﻟﻨﺎس اﻧﺪاﺧﺖ.
24ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺑﺎ ارﻣﯿﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

27

در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﯾﻮﻏﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار3 .و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ادوم و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر و ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﯿﺪون ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ ﺑﻔﺮﺳﺖ4 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ5 :ﻣﻦ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪم و آن را ﺑﻬﺮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪم6 .و اﻵن ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ دادم و ﻧﯿﺰ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺗﺎ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ او را و ﭘﺴﺮش و ﭘﺴﺮ
ﭘﺴﺮش را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ زﻣﯿﻦ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ او را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ8 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ آن اﻣﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻫﻼک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ9 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﺣﺮان و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻫﻼک
ﺷﻮﯾﺪ11 .اﻣﺎ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را زﯾﺮ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن اﻣﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را زرع ﻧﻤﻮده ،در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
12و ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و او را و ﻗﻮم او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ13 .ﭼﺮا ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ
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ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ14 .و ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ15 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﺧﺮاج ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ«.
16و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮش
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎز آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .اﯾﺸﺎن
را ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب ﺷﻮد؟ 18و
اﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ اﻵن از ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺘﺪﻋﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد.
19زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎو ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ20 ،و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻓﺎ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ﻧﮕﺮﻓﺖ21 ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ22 :ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد«.
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و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل

ﭼﻬﺎرم واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰور ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻪام3 .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﺳﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﺮفﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ«.
5آﻧﮕﺎه ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ؛ 6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدی اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺑﯿﺎورد.
7ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ8 :اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺑﻼ و وﺑﺎ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ9 .اﻣﺎ آن ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻼم آن ﻧﺒﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه آن ﻧﺒﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.
10ﭘﺲ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺷﮑﺴﺖ11 .و ﺣﻨﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﻮغ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﺳﺎل از ﮔﺮدن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ «.و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ.
12و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﺮو و ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻮﻏﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﺷﮑﺴﺘﯽ اﻣﺎ
ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﯾﻮﻏﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻮﻏﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ او را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺑﻪ او دادم«.
15آﻧﮕﺎه ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﻨﯿﺎ ﺑﺸﻨﻮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ
اﯾﻦ ﻗﻮم را واﻣﯿﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از
روی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دور ﻣﯽاﻧﺪازم و ﺗﻮ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﯽ17 «.ﭘﺲ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎل ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺮد.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ارﻣﯿﺎﻧﺒﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﯿﺮان و

ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد2 ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﯾﮑﻨﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ و ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و آﻫﻨﮕﺮان از
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ)3 .ﭘﺲ آن را( ﺑﻪ دﺳﺖ اﻟﻌﺎﺳﻪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد )ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده( ،ﮔﻔﺖ:
»4ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه
آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ6 .زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺰاﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ7 .و
ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺷﻤﺎ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎاﻧﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را واﻣﯽدارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎﺑﻞ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
در آﺧﺮت اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﻢ12 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻀﺮع ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ،ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .از آن رو ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»16ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 :ﺑﻠﯽ ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﺪی ﻧﺘﻮان ﺧﻮرد ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ18 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ،ﻟﻌﻨﺖ و دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه و ﻋﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ19 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻼم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ20 .و ﺷﻤﺎ ای ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ21 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره اﺧĤب ﺑﻦ
ﻗﻮﻻﯾﺎ و درﺑﺎره ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و او اﯾﺸﺎن را در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ22 .و از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻗﯿﺎ و اﺧĤب ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
23ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎرف و ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.
24و ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ»25 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢاﻧﺪ و ﻧﺰد ﺻﻔﻨﯿﺎ
اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﯽ26 :ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﮐﻼ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را در ﮐﻨﺪهﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪی27 .ﭘﺲ اﻵن ﭼﺮا ارﻣﯿﺎ ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 28زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﯿﺮی
ﺑﻄﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.
29و ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪ30 .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»31 :ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ او را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام و او ﺷﻤﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ
دروغ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ32 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ و ذرﯾﺖ وی
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او آن اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.

30

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ،در ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ«.
4و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺪای ارﺗﻌﺎش ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﺧﻮف اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯽ6 .ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ذﮐﻮر اوﻻد ﻣﯽزاﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﺮ ﻣﺮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻤﺮش
ﻧﻬﺎده و ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ زردی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
7وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز ،ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ آن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و آن زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﯾﻌﻘﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ از آن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
8و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در آن روز ﯾﻮغ او را از ﮔﺮدﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ9 .و اﯾﺸﺎن ﺧﺪای
ﺧﻮد ﯾﻬﻮه و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ داود را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را
از ﺟﺎی دور و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،در
رﻓﺎﻫﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺗﻮ را ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ را ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
12زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﻮ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮﺑﺖ ﺗﻮ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دﻋﻮی ﺗﻮ را ﻓﯿﺼﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮاﯾﺖ دواﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ14 .ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ
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ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،درﺑﺎره ﺗﻮ اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪدﺷﻤﻦ و ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ
ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ و زﯾﺎدﺗﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪام15 .ﭼﺮا درﺑﺎره ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮد
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ درد ﺗﻮ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ و ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهام.
»16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ ،ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را )ﺷﻬﺮ( ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻬﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی درﺑﺎره آن اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ18 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﺳﯿﺮی ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎﯾﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﺶ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﻗﺼﺮش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺗﺴﺒﯿﺢ و آواز ﻣﻄﺮﺑﺎن
از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود و ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺰز ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ20 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺸﺎن از ﺧﻮد اﯾﺸﺎن
ﺑﻮده ،ﺳﻠﻄﺎن اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و او را ﻣﻘﺮب ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ؟ 22و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد23 .اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪت ﻏﻀﺐ و ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﺠﻮم آورد24 .ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮات دل ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد و اﺳﺘﻮار
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در اﯾﺎم آﺧﺮ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.

31

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و

اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﯿﺾ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ«.
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3ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ )و ﮔﻔﺖ(» :ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ازﻟﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم4 .ای ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ آراﺳﺖ و در رﻗﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮﺑﺎن ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ5 .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻏﺮسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮس
ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد6 .زﯾﺮا روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮآﯾﯿﻢ7 «.زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮ اﻣﺖﻫﺎ آواز ﺷﺎدی دﻫﯿﺪ .اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه! 8اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از
زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ آورد و از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﻮران و ﻟﻨﮕﺎن و
آﺑﺴﺘﻨﺎن و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ9 .ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و
ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻧﺰد ﻧﻬﺮﻫﺎی آب اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﺻﺎف ﮐﻪ در آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻟﻐﺰﯾﺪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ و اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻦ اﺳﺖ10 .ای
اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻌﯿﺪه اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪﺧﻮد را )ﻧﮕﺎه دارد( اﯾﺸﺎن را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ داده و او را از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻗﻮﯾﺘﺮ
ﺑﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ12 .و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﻧﺰد اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺰد ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﻧﺘﺎج ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﺳﯿﺮآب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ13 .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را از
اﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯽ داده ،ﻓﺮﺣﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ14 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎن ﮐﺎﻫﻨﺎن را از
ﭘﯿﻪ ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻮم ﻣﻦ از اﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آوازی در راﻣﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آواز ﺧﻮد را از ﮔﺮﯾﻪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از اﺷﮏ ﺑﺎز دار .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
»18ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻓﺮاﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺘﻨﺒﻪ
ﺷﺪم ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرآزﻣﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ19 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮ ران ﺧﻮد زدم .ﺧﺠﻞ ﺷﺪم و رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﺮدﯾﺪم.
»20آﯾﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﯾﺎ وﻟﺪ اﺑﺘﻬﺎج ﻣﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
او را ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ و دل ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺷﺎهراه ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎز .ای ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ22 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد؟ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺗﺎزهای در ﺟﻬﺎن اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺮد را اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
23ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼم را در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ای ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ای
ﮐﻮه ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد24 .و ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻓﻼﺣﺎن و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﺴﺘﮕﺎن را ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪام و
ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺰوﻧﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﺮدهام«.
26در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد27 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺑﺬر اﻧﺴﺎن و ﺑﺬر ﺣﯿﻮان ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺎﺷﺖ28 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدن و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﻫﻼک ﮐﺮدن و ﺑﻼ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن
و ﻏﺮس ﮐﺮدن ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ29 .و در آن اﯾﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران اﻧﮕﻮر ﺗﺮش
ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪان ﭘﺴﺮان ﮐﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﺗﺮش
ﺧﻮرد دﻧﺪان وی ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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31ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻋﻬﺪ ﺗﺎزهای
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ32 .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورم زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم33 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﺴﺖ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و آن را ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ و
ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد34 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش و
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎس .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ و ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد«.
35ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﻣﻮاﺟﺶ ﺧﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ36 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻗﻮم داﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ37 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻠْﻮی ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ ﺳﻔﻠﯽ را ﺗﻔﺤﺺ ﺗﻮان ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ«.
38ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ39 .و رﯾﺴﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻞ ﺟﺎرب ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺴﻮی ﺟﻮﻋﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ
زد40 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ وادی ﻻﺷﻬﺎ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺗﺎ وادی ﻗﺪرون و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ زاوﯾﻪ
دروازه اﺳﺒﺎن ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﮐﻨﺪه و ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ«.

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

1143

32

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ

ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و در آن وﻗﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد3 .زﯾﺮا ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد4 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﻫﺎن وی ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﭼﺸﻢ وی را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و او در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از او ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
6و ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ7 :اﯾﻨﮏ ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺗﻮ ﺷﻠﻮم
ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ زﯾﺮا ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک از آن
ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺮی«.
8ﭘﺲ ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﺑﺮ وﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان آﻣﺪه ،ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺮی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ ارﺛﯿﺖ و
ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎﮐﺶ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ «.آﻧﮕﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ9 .ﭘﺲ ﻣﺮزﻋﻪای را ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﻮد از ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪم و وﺟﻪ آن
را ﻫﻔﺪه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺮای وی وزن ﻧﻤﻮدم10 .و ﻗﺒﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻬﺮ ﮐﺮدم و ﺷﺎﻫﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻘﺮه را
در ﻣﯿﺰان وزن ﻧﻤﻮدم11 .ﭘﺲ ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ را ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺨﺘﻮم
ﺑﻮد و ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ12 .و ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺤﺴﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدم.
13و ﺑﺎروک را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ»14 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ را ،ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ و ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ،
ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﮕﺮﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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16و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ داده ﺑﻮدم ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ»17 :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪی
و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ 18ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﻪ آﻏﻮش
ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ! ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺒﺎر ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
19ﻋﻈﯿﻢاﻟﻤﺸﻮرت و ﻗﻮﯾﺎﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎی ﺑﻨﯽآدم ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا دﻫﯽ20 .ﮐﻪ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺮار دادی و از ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز اﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدی21 .و
ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﯿﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی22 .و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن دادی .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ23 .و اﯾﺸﺎن ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
آوردﻧﺪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد آوردی24 .اﯾﻨﮏ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ25 .و ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺨﺮ و ﺷﺎﻫﺪان ﺑﮕﯿﺮ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
26ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»27 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 28ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ29 .و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و آن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ30 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا داﯾﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از روزی ﮐﻪ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪازم32 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،اﯾﺸﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
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ﮐﺮده ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردهاﻧﺪ33 .و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ و ﻧﻪ رو .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادم ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ34 .ﺑﻠﮑﻪ
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ35 .و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ در وادی اﺑﻦﻫﻨﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﺧﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
رﺟﺎﺳﺎت را ﺑﺠﺎ آورده ،ﯾﻬﻮدا را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
36ﭘﺲ اﻵن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»37 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺸﻢ و ﺣﺪت و ﻏﻀﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد راﻧﺪهام ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز آورده ،ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ38 .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد39 .و اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
40و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس
ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ41 .و از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد42 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه دادهام ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ43 .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺮان و از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ44 .و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه ،ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺨﺘﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﻫﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻮاﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﻮاری و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد«.
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و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ

او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺼﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻣﺮا ﺑﺨﻮان و ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را از
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﻣﺨﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ5 ،و ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻﺷﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻢ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪام6 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻋﻼج ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .و اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا و اﺳﯿﺮان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز آورده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ اول ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد8 .و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و از ﻣﻦ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ9 .و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺴﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻟﺮزﯾﺪ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن وﯾﺮان و ﺧﺎﻟﯽ
از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮان و ﺧﺎﻟﯽ از اﻧﺴﺎن و
ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ11 ،در آﻧﻬﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز ﺳﺮور و آواز داﻣﺎد و آواز ﻋﺮوس و آواز
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آواز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽآورﻧﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﯿﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد12 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان و از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﻮاری و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب و در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و در ﺣﻮاﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﯾﺮدﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ14 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن وﻋﺪه ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا دادم وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .در
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آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای داود ﺧﻮاﻫﻢ روﯾﺎﻧﯿﺪ و او اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ
ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ16 .در آن اﯾﺎم ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
داود ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و از ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨـﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮐﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
19و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »20 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ روز
و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ روز و ﺷﺐ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد21 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه
ﻣﻦ داود ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ
ﮐﻪ ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و رﯾﮓ درﯾﺎ را ﻗﯿﺎس ﻧﺘﻮان ﮐﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ذرﯾﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود و ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
23و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو ﺧﺎﻧﺪان را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﺮا ﺧﻮار
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ25 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ روز و
ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺑﻮد و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادم26 ،آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ذرﯾﺖ ﯾﻌﻘﻮب وﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد داود را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدم و از ذرﯾﺖ او ﺑﺮ اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻟﺸﮑﺮش و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو و ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،وی را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 .و ﺗﻮ از دﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ
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و دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ4 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد5 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﻄﺮﯾﺎت( ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه ای آﻗﺎ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻢ«.
6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ7 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﯾﻬﻮدا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻻﮐﯿﺶ و ﻋﺰﯾﻘﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد8 .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﻋﺒﺮاﻧﯿﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮادر ﯾﻬﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻧﺴﺎزد10 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻏﻼم ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دادﻧﺪ11 .ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز آوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
12و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آوردم ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ 14ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او را از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ آزادی
رﻫﺎﯾﯽ دﻫﯽ .اﻣﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ15 .و ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوردﯾﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﯿﺪ16 .اﻣﺎ از آن
روﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎز آوردﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ
و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ17 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آزادی را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و وﺑﺎ و ﻗﺤﻂ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ18 .و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را دو ﭘﺎره ﮐﺮده،
در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ19 .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوران اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهﻫﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬر ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن
ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد22 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را
وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﺑﺮو و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎن«.
3ﭘﺲ ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ارﻣﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺼﻨﯿﺎ و ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان رﮐﺎﺑﯿﺎن را
ﺑﺮداﺷﺘﻢ4 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﯾﺠﺪﻟﯿﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
ﺣﺠﺮه ﺳﺮوران و ﺑﺎﻻی ﺣﺠﺮه ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻮم ،ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد آوردم5 .و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از
ﺷﺮاب و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ«.
6اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﻣﺎ را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ اﺑﺪا ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﮐﺸﺖ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻏﺮس ﻣﮑﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ
روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ8 .و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺮاب
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ﻧﻨﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻣﺎ و ﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ و ﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ9 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻼک و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ10 .و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎداب ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ11 .ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻟﺸﮑﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﻢ ﭘﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﯾﻢ«.
12ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ
و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ 14ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ15 .و
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام
از راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﻋﺒﺎدت ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ16 .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ17 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻼ
را ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪام وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻧﺪم و اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
18و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان رﮐﺎﺑﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺷﻤﺎ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎداب را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻬﺮ آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ19 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﯾﻮﻧﺎداب
ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از

ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻃﻮﻣﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ
درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﺗﺎ اﻣﺮوز در آن ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد
ﺑﯿﺎورم ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن از راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزم«.
4ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎروک از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در آن ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺖ5 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﺎروک را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮم6 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮو و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻃﻮﻣﺎری ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﻦ
ﻧﻮﺷﺘﯽ در روز ﺻﻮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﻮش ﻗﻮم ﺑﺨﻮان و ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺨﻮان7 .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن از
راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
8ﭘﺲ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻃﻮﻣﺎر ﺧﻮاﻧﺪ9 .و در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای روزه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺑﺎروک ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ را از آن ﻃﻮﻣﺎر در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺠﺮه ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ در ﺻﺤﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪ11 .و ﭼﻮن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
از آن ﻃﻮﻣﺎر ﺷﻨﯿﺪ12 ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﮐﺎﺗﺐ آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ و دﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻨﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر و ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ
ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوران13 .ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎروک وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻠﻖ
از ﻃﻮﻣﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ14 .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدی اﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻤﺒﺎ
اﺑﻦ ﮐﻮﺷﯽ را ﻧﺰد ﺑﺎروک ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آن ﻃﻮﻣﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺎ «.ﭘﺲ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ.
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15و اﯾﺸﺎن وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺨﻮان «.و ﺑﺎروک ﺑﻪ ﮔﻮش اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪ16 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد17 «.و از ﺑﺎروک ﺳﺆال
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﻫﺎن او ﻧﻮﺷﺘﯽ18 «.ﺑﺎروک ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :او ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ در ﻃﻮﻣﺎر
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ19 «.ﺳﺮوران ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ و ارﻣﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ«.
20ﭘﺲ ﻃﻮﻣﺎر را در ﺣﺠﺮه اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ وﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ21 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﯿﺎورد و ﯾﻬﻮدی آن
را از ﺣﺠﺮه اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ آورده ،در ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه و در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ22 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ در ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آﺗﺶ ﭘﯿﺶ وی ﺑﺮ
ﻣﻨﻘﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد23 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدی ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ورق ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد) ،ﭘﺎدﺷﺎه( آن را ﺑﺎ
ﻗﻠﻤﺘﺮاش ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻘﻞ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮﻣﺎر در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻘﻞ ﺑﻮد
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ24 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﭼﺎک زدﻧﺪ.
25ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻨﺎﺗﺎن و دﻻﯾﺎ و ﺟﻤﺮﯾﺎ از ﭘﺎدﺷﺎه اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ26 .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺮﺣﻤﯿﺌﯿﻞ ﺷﺎﻫﺰاده و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﺷﻠﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪﺋﯿﻞ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎروک ﮐﺎﺗﺐ و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺖ.
27و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﻮﻣﺎر و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎروک از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﻮزاﻧﯿﺪ،
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»28 :ﻃﻮﻣﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﯿﺮ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن اوﻟﯿﻦ را
ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺲ29 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺳﻮزاﻧﯿﺪی و ﮔﻔﺘﯽ ﭼﺮا در آن ﻧﻮﺷﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را از آن ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ30 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻻش او روز در ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﺐ در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
31و ﺑﺮ او و ﺑﺮ ذرﯾﺘﺶ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ
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اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻼ را ﮐﻪ درﺑﺎرهاﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪام ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.
32ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻃﻮﻣﺎری دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎی ﮐﺎﺗﺐ ﺳﭙﺮد و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن
ﻃﻮﻣﺎری را ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮد از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ در آن ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ.

37

و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و او و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ3 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﮐﻞ ﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ
و ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎ4 «.و ارﻣﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺒﺮ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﭘﯿﺶ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ.
6آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»7 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﻟﺸﮑﺮ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن از ﻧﺰد ﻣﺎ
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ10 .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدادﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺮوحﺷﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﺸﺎن از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ«.
11و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن از اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،واﻗﻊ
ﺷﺪ 12ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺼﯿﺐ
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ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد13 .و ﭼﻮن ﺑﻪ دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﺮﺋﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ اﺑﻦ
ﺣﻨﻨﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و او ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽروی؟«
14ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :دروغ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽروم «.ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺮﺋﯿﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻮش ﻧﺪاد و ارﻣﯿﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﻧﺰد ﺳﺮوران آورد15 .و ﺳﺮوران ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،او را زدﻧﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا آن را زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺣﺠﺮهﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد17 ،آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده،
او را آورد و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻔﯿﻪ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺖ؟« ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
18و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :و ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ 19و اﻧﺒﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 20ﭘﺲ اﻵن ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻨﻮ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺎدا در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮم«.
21ﭘﺲ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و ﻫﺮ روز ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ
از ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺒﺎزان ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎن از ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ.
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و ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺘﺎن و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ ﻓﺸﺤﻮر و ﯾﻮﮐﻞ ﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎ

ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ »2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون رود
ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﺪه ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
4ﭘﺲ آن ﺳﺮوران ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺿﺮر اﯾﺸﺎن را«.
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5ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد«.
6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ او را در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻨﺪ و در آن ﺳﯿﺎهﭼﺎل آب ﻧﺒﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻞ ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻓﺮو رﻓﺖ.
7و ﭼﻮن ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ
ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ )و ﺑﻪ دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد(8 ،آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﮐﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻣﺮدان در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﺮده و او
را ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و او در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
10ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدار و
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد از ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﺮآور11 «.ﭘﺲ ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ آن ﮐﺴﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از زﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و رﻗﻌﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ ﻓﺮوﻫﺸﺖ12 .و ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و رﻗﻌﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺧﻮد در زﯾﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬار «.و ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد13 .ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،او را از ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﺮآوردﻧﺪ و ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ.
14و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد
آورد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار15 «.ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ آﯾﺎ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺸﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﭘﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﻨﯿﺪ؟« 16آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ ﺧﻔﯿﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎن را
ﺑﺮای ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
17ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﺰد ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون روی ،ﺟﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺰد ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون
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ﻧﺮوی ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺗﻮ از
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ«.
19اﻣﺎ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ،
ﻣﺒﺎدا ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺗﻔﻀﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ20 «.ارﻣﯿﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺟﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ21 .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ اﺳﺖ22 :اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺳﺮوران
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪو اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺪﻗﺎی ﺗﻮ ﺗﻮ را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
آﻣﺪﻧﺪ و اﻵن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺗﻮ در ﻟﺠﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ23 .و ﺟﻤﯿﻊ
زﻧﺎﻧﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻮ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
24آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻃﻼع ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد25 .و
اﮔﺮ ﺳـﺮوران ﺑﺸﻨﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﻮ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐـﺮدهام و ﻧـﺰد ﺗﻮ آﻣـﺪه ،ﺗـﻮ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺗﻤﻨـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ را
از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﯽ و آﻧﭽـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﻪ ﺗـﻮ ﮔﻔـﺖ اﻃـﻼع دﻫﯽ و آن را از ﻣﺎ ﻣﺨﻔـﯽ ﻧـﺪاری
ﺗﺎ ﺗـﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ26 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﮕـﻮ :ﻣﻦ ﻋـﺮض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷـﺎه رﺳﺎﻧﯿـﺪم
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗـﺎن ﺑـﺎز ﻧﻔﺮﺳﺘـﺪ ﺗـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﻧﻤﯿـﺮم«.
27ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ آﻣﺪه ،از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ.ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ او ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪ28 .و ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺗﺎ روز ﻓﺘﺢ ﺷﺪن اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.

39

در ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺻﺪﻗﯿﺎ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﺗﻤﺎم ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در دروازه وﺳﻄﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
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ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ و ﺳﻤﺠﺮﻧﺒﻮ و ﺳﺮﺳﮑﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن و ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ4 .و ﭼﻮن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ راه ﺑﺎغ ﺷﺎه از دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ﺑﻮد در وﻗﺖ ﺷﺐ از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و )ﭘﺎدﺷﺎه( ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺖ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،در ﻋﺮﺑﻪ ارﯾﺤﺎ
ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت آوردﻧﺪ
و او ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮی داد6 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ در رﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﻓﺎی ﯾﻬﻮدا را ﮐﺸﺖ7 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮد و او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد8 .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻮم را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎرﺟﯿﻦ
را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد10 .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم را ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا واﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ
در آن روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد.
11و ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ درﺑﺎره ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»12او را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ او ﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ اذﯾﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻣﺮﺳﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻌﻤﻞ آور13 «.ﭘﺲ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان و ﻧﺒﻮﺷﺰﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن و ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ 14و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ارﻣﯿﺎ را از ﺻﺤﻦ زﻧﺪان
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺟﺪﻟْﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
15و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ ﻫﻨﻮز در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»16ﺑﺮو و ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻼ وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻧﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ و در آن روز در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را در آن روز ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ18 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدی ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ

ﺟﻼدان او را از راﻣﻪ رﻫﺎﯾﯽ داد و وی را از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮان اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻼی
وﻃﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ2 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ارﻣﯿﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻼ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﮐﻼم ﺧﻮد اﯾﻦ را ﺑﻪ وﻗﻮع آورده ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و ﺳﺨﻦ او را
ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ4 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را از زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎ و ﺗﻮ
را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .و اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آﯾﯽ ،ﭘﺲ ﻣﯿﺎ و ﺑﺪان
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮت ﺧﻮش و ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮو«.
5و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد )وی را ﮔﻔﺖ(» :ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮد و ﻧﺰد او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی ،ﺑﺮو «.ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان او را ﺗﻮﺷﻪ راه و ﻫﺪﯾﻪ داد و او را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد6 .و
ارﻣﯿﺎ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺼْﻔﻪ آﻣﺪه ،ﻧﺰد او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
7و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻓﻘﯿﺮان زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ8 ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﺎرﯾﺢ و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ و ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻔﺎی ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﯾﺰﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ اﯾﺸﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن9 .و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در ﻣﺼﻔﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﯾﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم و ﺷﻤﺎ ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮهﺟﺎت و روﻏﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در
ﻇﺮوف ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
11و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮآب و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯿﻌﻤﻮن و در ادوم و ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻘﯿﻪای از ﯾﻬﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ
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اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ12 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮاوان ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
13و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ
آﻣﺪﻧﺪ14 ،و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﯿﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ؟« اﻣﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﺟﺪﻟﯿﺎ را
در ﻣﺼﻔﻪ ﺧﻔﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اذن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮوم و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ را ﺑﮑﺸﻢ و ﮐﺴﯽ آﮔﺎه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا او ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ؟« 16اﻣﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ
درﺑﺎره اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ«.

41

و در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ
و آﻧﺠﺎ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ2 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و آن ده ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و او را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﯿﻦ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺸﺖ3 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﺸﺖ.
4و در روز دوم ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ از آن اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد5 ،ﻫﺸﺘﺎد
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﮔﺮﯾﺒﺎن درﯾﺪه و ﺑﺪن ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﻮر ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ،از ﺷﮑﯿﻢ و ﺷﯿﻠﻮه
و ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ6 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و در رﻓﺘﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ7 «.و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را
ﮐﺸﺘﻪ ،در ﺣﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ8 .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را
ﻣﮑﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ذﺧﯿﺮهای از ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
واﮔﺬاﺷﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻧﮑﺸﺖ.
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9و ﺣﻔﺮهای ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻟﯿﺎ ﮐﺸﺘﻪ ،در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ آن را
از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﯾﺸﺎن را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن
ﺑﮕﺬرد11 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،او را ﻧﺰد درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
13و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽﺑﺮد
روﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ آﻣﺪﻧﺪ15 .اﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از دﺳﺖ
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻧﺰد ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺖ.
16و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ
از دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺧﻼﺻﯽ داده ﺑﻮد ﺑﮕﺮﻓﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان دﻟﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺟﺒﻌﻮن ﺧﻼﺻﯽ داده
ﺑﻮد؛ 17و اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،در ﺟﯿﺮوت ﮐﻤﻬﺎم ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ18 ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ
اﺧﯿﻘﺎم را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
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ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﯾﺰﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﻠﻖ از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ2 ،و ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﯿﻠﯽ
از ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ3 .ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ
و ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
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4ﭘﺲ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻨﯿﺪم .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﻧﺰد
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ«.
5اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ راﺳﺖ و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﺪ،
ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺑﺸﻮد«.
7و ﺑﻌﺪ از ده روز واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ8 .ﭘﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و
ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده9 ،ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﺗﺎ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ10 :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻨﻬﺪم
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮس ﮐﺮده ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم11 .از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از او ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از او ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ12 .و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ13 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ14 ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ و آواز ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ15 ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺟﺎزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ16 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺠﺎ در
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺮاﺳﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ در ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ
و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد17 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در آﻧﺠﺎ ﺟﺎزم ﺷﺪهاﻧﺪ،
از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
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ﻣﮑﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ19 .ای ﺑﻘﯿﻪﯾﻬﻮدا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮوﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدم20 .زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ و ﻣﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎز و آن را ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد21 .ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ22 .ﭘﺲ اﻵن
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.

43

و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن

را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را،
2آﻧﮕﺎه ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﻣﺘﮑﺒﺮ ،ارﻣﯿﺎ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮوﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ3 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
4و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ و ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ را7 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ آﻣﺪﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا در ﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﭙﻮﺷﺎن10 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و او ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ11 .و آﻣﺪه ،زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ
زد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮتاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮت و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﯿﺮیاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی و آﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد(12 .و آﺗﺸﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
اﻓﺮوﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻠﺒﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ13 .و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺠﺪل و

ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ و ﻧﻮف و زﻣﯿﻦ ﻓﺘﺮوس ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
وارد آوردم دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ3 ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻪ
اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .و ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﻦ
از آن ﻧﻔﺮت دارم ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورﯾﺪ5 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮارت
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﻧﺴﻮزاﻧﻨﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد وارد ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻣﺮد و زن و ﻃﻔﻞ و ﺷﯿﺮﺧﻮاره از ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎزﯾﺪ و از ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻘﯿﻪای ﻧﮕﺬارﯾﺪ؟ 8زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ رﻓﺘﻪاﯾﺪ
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ9 .آﯾﺎ ﺷﺮارت ﭘﺪران
ﺧﻮد و ﺷﺮارت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺷﺮارت زﻧﺎن اﯾﺸﺎن و ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﺷﺮارت زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
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در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻤﻞ آوردﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ 10و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺸﺪه
و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام،
ﺳﺎﻟﮏ ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
»11ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﻼ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ12 .و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در
آﻧﺠﺎ را ﺟﺰم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﻣﻮرد
ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ13 .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮو ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪم14 .و از ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا
ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﺣﺪی ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﯾﺮا اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺟﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
15آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و
ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻓﺘﺮوس ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ»16 :ﻣﺎ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ17 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از
ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻼ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ18 .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪن را ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن و رﯾﺨﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﻣﯽﭘﺨﺘﯿﻢ و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ؟«
20ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺑﺪو داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»21 :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮری را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﺷﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﺷﻤﺎ و
اﻫﻞ ﻣﻠﮏ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورده و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺧﻄﻮر
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ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ 22ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ و رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮدﯾﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﻬﺬا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﻣﻮرد دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ23 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش
ﻧﺪادﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﻬﺎدات او ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ«.
24و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 25ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻧﺬرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
اﻟﺒﺘﻪ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای او
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
26ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﯾﻬﻮد در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ27 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﻫﻼک ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ28 .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺠﺎ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻼم ﻣﻦ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ30 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن
ﺣﻔﺮع ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او دارﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺶ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او
ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺖ»2 :ای
ﺑﺎروک ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ3 :ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ درد ﻣﻦ
ﻏﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ .از ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ4 .او را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﭽﻪ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدهام ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را،
از رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ5 .و آﯾﺎ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ 2درﺑﺎره ﻣﺼﺮ و ﻟﺸﮑﺮ

ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻓﺮات در ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد»3 :ﻣﺠﻦ و ﺳﭙﺮ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ4 .ای ﺳﻮاران اﺳﺒﺎن را ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ و ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﻧﯿﺰهﻫﺎ را
ﺻﯿﻘﻞ دﻫﯿﺪ و زرهﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮف
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .ﺗﯿﺰروان ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ و زورآوران رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ
ﻓﺮات ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ7 .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود ﻧﯿﻞ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺑﻬﺎی او ﻣﺜﻞ
ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 8ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود ﻧﯿﻞ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺑﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻼﻃﻢ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ9 .ای اﺳﺒﺎن ،ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ای اراﺑﻪﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ای اﻫﻞ ﺣﺒﺶ و ﻓﻮت
ﮐﻪ ﺳﭙﺮداران ﻫﺴﺘﯿﺪ و ای ﻟﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز روز
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮده،
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻧﺰد ﻧﻬﺮ
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ﻓﺮات ذﺑﺤﯽ دارد11 .ای ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و ﺑﻠﺴﺎن ﺑﮕﯿﺮ .درﻣﺎﻧﻬﺎی زﯾﺎد را ﻋﺒﺚ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮی .ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ12 .اﻣﺖﻫﺎ رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺎن از ﻧﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﺮ ﺷﺠﺎع ﻣﯽﻟﻐﺰد و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ«.
13ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آﻣﺪن ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ»14 :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺪل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮف و ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎوراﻧﺖ را ﻫﻼک ﮐﺮده
اﺳﺖ15 .زورآوراﻧﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ16 .ﺑﺴﯿﺎری را ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮان ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ17 .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را
ﻫﺎﻟﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ18 .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﻮر ،در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﻞ ،ﻧﺰد درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ19 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در )اﻣﻨﯿﺖ( ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﻮف وﯾﺮان و ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ20 .ﻣﺼﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻼﮐﺖ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽآﯾﺪ21 .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪ او در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﭘﺮواری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ روﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ روز ﻫﻼﮐﺖ
اﯾﺸﺎن و وﻗﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ22 .آوازه آن ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﻣﯽرود زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﻮت ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﺑﺮان ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﻨﺪ23 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ او را ﻗﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻﯾﺤﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﻠﺨﻬﺎ زﯾﺎده و از ﺣﺪ ﺷﻤﺎره اﻓﺰوﻧﻨﺪ.
24دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ25 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻣﻮن ﻧﻮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮ و ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن
و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ26 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب
ﻣﺘﺮس و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮ زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺟﺎی دور و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی
اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ28 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم
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اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزم ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ«.

47

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن

ﻏﺰه را ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺴﺎزد2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮی ﺳﯿﻼن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را درﻣﯽﮔﯿﺮد .و ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ زﻣﯿﻦ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 3از ﺻﺪای ﺳﻤﻬﺎی اﺳﺒﺎن زورآورش و از ﻏﻮﻏﺎی
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺷﻮرش ﭼﺮﺧﻬﺎﯾﺶ .و ﭘﺪران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺼﺮتﮐﻨﻨﺪهای را ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﮐﻔﺘﻮر را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ5 .اﻫﻞ ﻏﺰه ﺑﺮﯾﺪه ﻣﻮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و اﺷﻘﻠﻮن و ﺑﻘﯿﻪ وادی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺮاﺷﯿﺪ؟ 6آه ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ آرام ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﻏﻼف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ و آرام ﺷﻮ7 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آرام ﺑﮕﯿﺮی ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺷﻘﻠﻮن و ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟«
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درﺑﺎره ﻣﻮآب ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﻧﺒﻮ زﯾﺮا

ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﺠﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺴﺠﺎب رﺳﻮا و ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ2 .ﻓﺨﺮ ﻣﻮآب زاﯾﻞ ﺷﺪه ،در ﺣﺸﺒﻮن ﺑﺮای وی ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و او را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﻣﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
3آواز ﻧﺎﻟﻪ از ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻼﮐﺖ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ4 .ﻣﻮآب ﺑﻬﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺻﻐﯿﺮﻫﺎی او ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﻮﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺳﺮازﯾﺮی
ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و
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ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ7 .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﻮدی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﮐﻤﻮش ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮوراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
8و ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ وادی ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻫﻞ ﻫﻤﻮاری ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮآب ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮده ،ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﺧﻮن ﺑﺎز دارد11 .ﻣﻮآب از
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺑﻮده و ﺑﺮ دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻤﺶ در او ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﯾﺰﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و
ﻇﺮوف او را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،ﻣﺸﮑﻬﺎﯾﺶ را ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﻮآب از ﮐﻤﻮش ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ14 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟ 15ﻣﻮآب ﺧﺮاب ﺷﺪه ،دود ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ16 :رﺳﯿﺪن ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻮآب ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻼی او ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ17 .ای
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺶ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺼﺎی ﻗﻮت و
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! 18ای دﺧﺘﺮ دﯾﺒﻮن ﮐﻪ )در اﻣﻨﯿﺖ( ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ از
ﺟﻼل ﺧﻮد ﻓﺮود آی و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻨﺸﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد19 .ای ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و
از ﻓﺮارﯾﺎن و ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺑﭙﺮس و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 20ﻣﻮآب ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ وﻟﻮﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ .در ارﻧﻮن اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ21 .و داوری
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺣﻮﻟﻮن و ﯾﻬﺼﻪ و ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ22 ،و ﺑﺮ دﯾﺒﻮن و ﻧﺒﻮ و ﺑﯿﺘﺪﺑﻠﺘﺎﯾﻢ23 ،و
ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ و ﺑﯿﺖﺟﺎﻣﻮل و ﺑﯿﺖﻣﻌﻮن24 ،و ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻮت و ﺑﺼﺮه و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ و ﻗﺮﯾﺐ
زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب.
 »25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎخ ﻣﻮآب ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ26 .او را ﻣﺴﺖ
ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻮآب در ﻗﯽ ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و او ﻧﯿﺰ ﻣﻀﺤﮑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻧﺒﻮد؟ و آﯾﺎ او در ﻣﯿﺎن دزدان ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
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ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪی؟ 28ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻮآب ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮده ،در ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺧﺘﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره
ﻣﯽﺳﺎزد29 .ﻏﺮور ﻣﻮآب و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮑﺒﺮ او را و ﻋﻈﻤﺖ و ﺧﯿﻼ و ﮐﺒﺮ و ﺑﻠﻨﺪی دل او را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
30ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻢ او را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻓﺨﺮﻫﺎی او را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.
31ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮآب وﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮآب ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺑﺮای
ﻣﺮدان ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ32 .ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﻣﻮ ﺳﺒﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮ از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﺖ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ33 .ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج از ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮاب را از
ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ زاﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد .ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ34 .ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺣﺸﺒﻮن آواز ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻟﻌﺎﻟﻪ و ﯾﺎﻫﺺ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺻﻮﻏﺮ ﺗﺎ
ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻋﺠﻠﺖ ﺷﻠﯿﺸﯿﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ35 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ از ﻣﻮآب
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ36 .ﻟﻬﺬا دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﻧﺎی ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺮدان ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﺜﻞ ﻧﺎی ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ37 .و ﻫﺮ
ﺳﺮ ﺑﯽ ﻣﻮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺮاﺷﯿﺪه و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻤﺮ ﭘﻼس اﺳﺖ.
38ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎﻣﻬﺎی ﻣﻮآب و در ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮآب را
ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪام39 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و ﻣﻮآب ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﭘﺸﺖ داده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﻣﻮآب ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران ﺧﻮد ﻣﻀﺤﮑﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﺷﺪه
اﺳﺖ40 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻮآب
ﭘﻬﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد41 .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ،و دل ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻣﻮآب در آن روز
ﻣﺜﻞ دل زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ42 .و ﻣﻮآب ﺧﺮاب ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﻗﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ43 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻮآب ﺧﻮف و ﺣﻔﺮه و دام
ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ اﺳﺖ44 .آﻧﮑﻪ از ﺗﺮس ﺑﮕﺮﯾﺰد در ﺣﻔﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و آﻧﮑﻪ از ﺣﻔﺮه ﺑﺮآﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮآب ﺧﻮاﻫﻢ
آورد45 .ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺸﺒﻮن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ از ﺣﺸﺒﻮن و ﻧﺎر از ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺤﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺣﺪود ﻣﻮآب و ﻓﺮق ﺳﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ46 .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای
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ﻣﻮآب! ﻗﻮم ﮐﻤﻮش ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻼی وﻃﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ47 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ،اﺳﯿﺮان ﻣﻮآب را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺣﮑﻢ
درﺑﺎره ﻣﻮآب ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ«.

49

درﺑﺎره ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﻧﺪارد و آﯾﺎ او

را وارﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻠﮑﻢ ﺟﺎد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده و ﻗﻮم او در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
2ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮓ را در رﺑﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﺗﻞ
وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و دﻫﺎﺗﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد3 «.ای ﺣﺸﺒﻮن وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ای دﻫﺎت رﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮوران ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽروﻧﺪ4 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﺮا از وادﯾﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ
وادﯾﻬﺎی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ )و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ( ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ؟ 5اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺖ ﺧﻮف ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﯿﺮان ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
7درﺑﺎره ادوم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﺗﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ
ﻣﺸﻮرت از ﻓﻬﯿﻤﺎن زاﯾﻞ ﺷﺪه و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ 8ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ددان ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و
رو ﺗﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼی ﻋﯿﺴﻮ و زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ وی را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ
آورد9 .اﮔﺮ اﻧﮕﻮرﭼﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ و اﮔﺮ دزدان در ﺷﺐ
)آﯾﻨﺪ( ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﺎرت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 10اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ او را
ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮداﻧﯿﺪهام ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ذرﯾﺖ او و ﺑﺮادران و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻫﻼک
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ و ﺑﯿﻮهزﻧﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ12 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎم را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯽﺳﺰا ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ
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ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﻮرد
دﻫﺸﺖ و ﻋﺎر و ﺧﺮاﺑﯽ و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاﺑﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ14 .از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ او
ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! 15زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .ای ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﻠﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﻫﯿﺒﺖ
ﺗﻮ و ﺗﮑﺒﺮ دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﺎزی ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد17 .و ادوم ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﺶ ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد18 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ واژﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ19 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ از ﻃﻐﯿﺎن اردن ﺑﻪ
آن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ وی را در ﻟﺤﻈﻪای از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .و ﮐﯿﺴﺖ آن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن ﺑﮕﻤﺎرم؟ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺑﯿﺎورد و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟«
20ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ادوم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی او را ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان ﮔﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﻮد و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ21 .از ﺻﺪای اﻓﺘﺎدن اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ و آواز
ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ22 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﺮآﻣﺪه ،ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺼﺮه ﭘﻬﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دل ﺷﺠﺎﻋﺎن ادوم در آن روز ﻣﺜﻞ دل زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
23درﺑﺎره دﻣﺸﻖ» :ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺷﻨﯿﺪه ،ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ درﯾﺎ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﺷﻮد24 .دﻣﺸﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،روﺑﻪﻓﺮار ﻧﻬﺎده و ﻟﺮزه او را
درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻻم و دردﻫﺎ او را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ25 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﻮر و ﻗﺮﯾﻪ
اﺑﺘﻬﺎج ﻣﻦ ﻣﺘﺮوک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ 26ﻟﻬﺬا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن او در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ او در آن روز ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و ﻣﻦ آﺗﺶ در ﺣﺼﺎرﻫﺎی دﻣﺸﻖ
ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﻨﻬﺪد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ

1173

28درﺑﺎره ﻗﯿﺪار و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺮﻗﯿﺪار ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ و ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ29 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺧﻮف از ﻫﺮ ﻃﺮف! 30ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ زودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺎﺻﻮر در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ31 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ
و ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻪ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻧﻪ دروازهﻫﺎ و ﻧﻪ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ32 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎراج و ﮐﺜﺮت ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن
ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد33 .و ﺣﺎﺻﻮر ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و وﯾﺮاﻧﻪ
اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ«.
34ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻋﯿﻼم ﮐﻪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»35 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮐﻤﺎن ﻋﯿﻼم و ﻣﺎﯾﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ36 .و ﭼﻬﺎر ﺑﺎد را از ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﯿﻼم ﺧﻮاﻫﻢ وزاﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎدﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﻼم ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ37 .و
اﻫﻞ ﻋﯿﻼم را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزم38 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻋﯿﻼم ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران را از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
39ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﺎم آﺧﺮ اﺳﯿﺮان ﻋﯿﻼم را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ و زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ:

»2در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ اﺧﺒﺎر و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪارﯾﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،و ﺑﯿﻞ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮودک ﺧﺮد ﺷﺪه و اﺻﻨﺎم او رﺳﻮا و ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ3 ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﺪ و زﻣﯿﻨﺶ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﯾﺸﺎن
ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ5 .و روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺻﻬﯿﻮن
ﻧﻬﺎده ،راه آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮﯾﻢ.
»6ﻗﻮم ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻢﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ آواره
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .از ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻞ رﻓﺘﻪ ،آراﻣﮕﺎه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﺧﻮرد و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ8 .از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و از زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آﯾﯿﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﭘﯿﺶ روی ﮔﻠﻪ راه روﯾﺪ9 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را از
زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽآورم و اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و در آﻧﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺟﺒﺎر ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ11 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ای ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﮐﺮدﯾﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎن زورآور ﺷﯿﻬﻪ زدﯾﺪ.
12ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و واﻟﺪه ﺷﻤﺎ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺎن او ﻣﺆﺧﺮ اﻣﺖﻫﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎن
و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﻋﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ وﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻼﯾﺎﯾﺶ ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
14ای ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻤﺎنداران در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ او ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و درﯾﻎ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﺳﺖ15 .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻧﻌﺮه زﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ16 .و از ﺑﺎﺑﻞ،
ﺑﺮزﮔﺮان و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ داس را در زﻣﺎن درو ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزﯾﺪ .و از ﺗﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺴﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
»17اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﯿﺮان او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اول ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او
را ﺧﻮرد و آﺧﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺧﺮد ﮐﺮد18 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ او ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪم19 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮدش ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در
ﮐﺮﻣﻞ و ﺑﺎﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﺟﻠﻌﺎد ﺟﺎن او ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﻨﺎه
ﯾﻬﻮدا را اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ.
»21ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺎﯾﻢ ﺑﺮآی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ آن و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻘﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮑﺶ و اﯾﺸﺎن
را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻦ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ22 .آواز ﺟﻨﮓ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ23 .ﮐﻮﭘﺎل ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ24 .ای ﺑﺎﺑﻞ از ﺑﺮای ﺗﻮ دام ﮔﺴﺘﺮدم و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،اﻃﻼع
ﻧﺪاری .ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪای ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدی25 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را ﮔﺸﻮده ،اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
ﮐﺎری دارد26 .ﺑﺮ او از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی او را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ،او را ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﯿﺰی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ27 .ﻫﻤﻪ ﮔﺎواﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻼخﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮود آورده ،ﺑﮑﺸﯿﺪ.
وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن! زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم اﯾﺸﺎن و زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ28 .آواز ﻓﺮارﯾﺎن و
ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﯿﮑﻞ او در ﺻﻬﯿﻮن
اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ29 .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن را زه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ او از ﻫﺮ ﻃﺮف اردو زﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﺟﺰا دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ30 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽاش
در آن روز ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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»31اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم ﺗﻮ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ32 .و آن ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرده ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﮐﺴﯽ او را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و آﺗﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
33ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻈﻠﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و از رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ34 .اﻣﺎ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن
ﮐﻪ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زورآور اﺳﺖ و دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ را
آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﯽآرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ35 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﺶ36 .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎذﺑﺎن اﺳﺖ و اﺣﻤﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﺒﺎران اﺳﺖ و ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ37 .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺒﺎﻧﺶ و ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ38 .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ آﺑﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺸﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺻﻨﺎم دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
39ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﺘﺮﻣﺮغ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ40 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺴﯽ
آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ41 .اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ42 .اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎن
و ﻧﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .آواز اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ای دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
43ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آوازه اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﻟﻢ و درد او را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽزاﯾﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ44 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ از ﻃﻐﯿﺎن اردن ﺑﻪ آن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در ﻟﺤﻈﻪای از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن ﺑﮕﻤﺎرم؟
زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎورد و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟« 45ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی او
را ﮐﻪ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان ﮔﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﻮد و ﻫﺮ
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آﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ46 .از ﺻﺪای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ
و آواز آن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﮔﺮدﯾﺪ.

51

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن وﺳﻂ

ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺎدی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ2 .و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و زﻣﯿﻦ آن را ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼ آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف
اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد3 .ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز و ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زره ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﻨﺪازد .و ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آن ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ آن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ4 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮل و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد5 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا از ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺘﺮوک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎه آن
ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .ﺑﺎﺑﻞ در
دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎم ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺖﻫﺎ از ﺷﺮاﺑﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪه ،و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ8 .ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺘﺎده و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای آن وﻟﻮﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻠﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﺖ آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ9 .ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻔﺎ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺲ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ داوری آن ﺑﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ اﻓﻼک ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﻬﯿﻮن اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ او ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ
آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﯿﮑﻞ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ12 .ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ،
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و آن را ﻧﯿﮑﻮ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﮐﻤﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ13 .ای ﮐﻪ ﺑﺮ آﺑﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﯽ و از ﮔﻨﺠﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ! ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﻤﻊ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! 14ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
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ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
»15او زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد .و
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ16 .ﭼﻮن آواز ﻣﯽدﻫﺪ ﻏﻮﻏﺎی آﺑﻬﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﺮﻫﺎ
از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺑﺮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎد را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد.
17ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺸﯽاﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه او دروغ اﺳﺖ و در آن ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ18 .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺎر ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .او ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و )اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﻋﺼﺎی ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»20ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻮﭘﺎل و اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﯽ .ﭘﺲ از ﺗﻮ اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از
ﺗﻮ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .و از ﺗﻮ اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ اراﺑﻪ و
ﺳﻮارش را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و از ﺗﻮ ﻣﺮد و زن را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و ﻃﻔﻞ را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ ﺟﻮان و دوﺷﯿﺰه را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ23 .و از ﺗﻮ ﺷﺒﺎن و ﮔﻠﻪاش را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و از ﺗﻮ ﺧﯿﺸﺮان و ﮔﺎواﻧﺶ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و از ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺰای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی
را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ25 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﮐﻮه
ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺧﺮاب ﻣﯽﺳﺎزی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده،
ﺗﻮ را از روی ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را ﮐﻮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ! 26و از ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»27ﻋﻠﻤﻬﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﮐﺮﻧﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ .اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻤﺎﻟﮏ آرارات و ﻣﻨﯽ و اﺷﮑﻨﺎز را ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮداران ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
اﺳﺒﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻣﻮدار ﺑﺮآورﯾﺪ28 .اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن و
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ واﻟﯿﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را29 .و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل و دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن
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ﮔﺮداﻧﺪ30 .و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﺎﺑﻞ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و در ﻣﻼذﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺒﺮوت
اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ زن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﮑﻨﻬﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
31ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺻﺪ و ﭘﯿﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ دوﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮش از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ32 .ﻣﻌﺒﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻀﻄﺮب
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
»33زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﻦ در وﻗﺖ
ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ وﻗﺖ درو ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ34 .ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺮا ﺧﻮرده و ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺜﻞ اژدﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﻠﻌﯿﺪه ،ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را از
ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺮده و ﻣﺮا ﻣﻄﺮود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ35 .و ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ و
ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﺷﻮد .و اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
وارد آﯾﺪ36 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﻋﻮی ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻬﺮ او را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﻪاش را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ37 .و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻠﻬﺎ و
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،اﺣﺪی در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ38 .ﻣﺜﻞ
ﺷﯿﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﺑﭽﮕﺎن ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد39 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺰﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ وﺟﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﻮاب
داﯾﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ40 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﻓﺮود
ﺧﻮاﻫﻢ آورد41 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺸﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ
در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ! 42درﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮآﻣﺪه و آن ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻣﻮاﺟﺶ ﻣﺴﺘﻮر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ43 .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ44 .و ﻣﻦ ﺑﯿﻞ را در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ و ﺣﺼﺎر ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
»45ای ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ46 .و دل ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﮑﻨﺪ و از آوازهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻤﻮع ﺷﻮد ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ درآن
ﺳﺎل آوازهای ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن آوازهای دﯾﮕﺮ .و در زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻢ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ(47 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
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رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺘﻮﻻﻧﺶ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد48 .اﻣﺎ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ49 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﻣﻘﺘﻮﻻن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن درﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد50 .ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﺘﮕﺎر
ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺟﺎی دور ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
آورﯾﺪ«.
51ﻣﺎ ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻋﺎر را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و رﺳﻮاﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ52 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد53 .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازد و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺼﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ54 .ﺻﺪای ﻏﻮﻏﺎ از ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و آواز
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن55 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻢ را از ﻣﯿﺎن
آن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮاج اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪای آواز اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد56 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﺒﺎراﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ57 .و ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﻪ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮوران و ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن و ﺟﺒﺎراﻧﺶ
را ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب داﯾﻤﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ58 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دروازهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪش ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺗﺶ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
59ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺤﺴﯿﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽرﻓﺖ .و ﺳﺮاﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد60 .و ارﻣﯿﺎ
ﺗﻤﺎم ﺑﻼ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﻃﻮﻣﺎری ﻧﻮﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ61 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﻮی ،آﻧﮕﺎه ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺨﻮان62 .و ﺑﮕﻮ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای ﮐﻪ آن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺣﺪی از اﻧﺴﺎن ﯾﺎ از ﺑﻬﺎﯾﻢ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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63و ﭼﻮن از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪی ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺒﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮات ﺑﯿﻨﺪاز64 .و
ﺑﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ او وارد ﻣﯽآورم ،ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ اﺳﺖ.

52

ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﯿﻄﻞ دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﻤﻞ آورد3 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮدا داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﯽ
ﮔﺸﺖ4 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اردو زده ،ﺳﻨﮕﺮی ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .و
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد6 .و در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻗﺤﻄﯽ در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎن
ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد7 .ﭘﺲ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ در
ﺷﺐ از راه دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮ را
اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺘﻨﺪ8 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش از او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت آوردﻧﺪ و او ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮی داد10 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان
ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺰ در رﺑﻠﻪ ﮐﺸﺖ11 .و ﭼﺸﻤﺎن
ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮده ،او را ﺑﺪو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺖ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ،وی را ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ
در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
12و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ13 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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15و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﯿﺮان ﺧﻠﻖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﺎرﺟﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد16 .اﻣﺎﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻼﺣﯽ واﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ18 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮدﻧﺪ19 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و دﯾﮕﻬﺎ و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻟﮕﻨﻬﺎ را ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﻼ ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﺑﺮد20 .اﻣﺎ دو ﺳﺘﻮن و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده ﮔﺎو ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻮد21 .و اﻣﺎ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع و رﯾﺴﻤﺎن دوازده ذراﻋﯽ آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و ﺣﺠﻢ آن
ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻮد و ﺗﻬﯽ ﺑﻮد22 .و ﺗﺎج ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد .و ﺷﺒﮑﻪ
واﻧﺎرﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺎج ﻫﻤﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد .و ﺳﺘﻮن دوم ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ و اﻧﺎرﻫﺎ داﺷﺖ23 .و ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻧﻮد و
ﺷﺶ اﻧﺎر ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﻮد24 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺳﺮاﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و
ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ دوم و ﺳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ در را ﮔﺮﻓﺖ25 .و ﺳﺮداری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮدار
ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ را ﺳﺎن ﻣﯽدﯾﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺖ26 .و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ ﺑﺮد27 .و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت زده ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ28 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد .در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ
و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮد را29 .و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮد30 .و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از
ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
31و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﯾﻞ ﻣﺮودک ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را از
زﻧﺪان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ32 .و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ33 .و ﻟﺒﺎس زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد وی ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد34 .و ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ او وﻇﯿﻔﻪ داﯾﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در روزش
در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ.
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