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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ اﻣﺘﺎی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ﺑﺮو و ﺑﺮ آن ﻧﺪا ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ«.
3اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه،
ﮐﺸﺘﯽای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺮاﯾﻪاش را داده ،ﺳﻮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮود4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ درﯾﺎ وزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ در درﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد5 .و ﻣﻼﺣﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺒﺎب را ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺒﮏ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ
ﯾﻮﻧﺲ در اﻧﺪرون ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود ﺷﺪه ،دراز ﺷﺪ و ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ او را در رﺑﻮد.
6و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪای ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ
و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﻮان؛ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ7 «.و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﺲ ﭼﻮن
ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺲ درآﻣﺪ8 .ﭘﺲ او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را اﻃﻼع ده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪه؟ ﺷﻐﻞ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهای و وﻃﻨﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ و از ﭼﻪ ﻗﻮم
ﻫﺴﺘﯽ؟« 9او اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ و از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﮐﻪ درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ
را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ10 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ
ﮐﺮدهای؟« زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را اﻃﻼع
داده ﺑﻮد11 .و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﮐـﻦ ﺷﻮد؟« زﯾﺮا درﯾﺎ در ﺗﻼﻃﻢ ﻫﻤﯽ
اﻓﺰود12 .او ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘـﻪ ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و درﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
زﯾـﺮا ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ.
13اﻣﺎ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ درﯾﺎ
ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن زﯾﺎده و زﯾﺎده ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد14 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﺬار زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ15 «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و درﯾﺎ از ﺗﻼﻃﻤﺶ آرام ﺷﺪ16 .و
آن ﻣﺮدﻣﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺬرﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
17و اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﺷﮑﻢ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

2

و ﯾﻮﻧﺲ از ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮد 2و ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد .از ﺷﮑﻢ ﻫﺎوﯾﻪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮدم و آواز ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ژرﻓﯽ در دل درﯾﺎﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﯽ و ﺳﯿﻠﻬﺎ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮد .ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺰاﺑﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺖ4 .و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪم .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺗﻮ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ5 .آﺑﻬﺎ
ﻣﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮد و ﻟﺠﻪ دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻒ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ6 .ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮود رﻓﺘﻢ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﺣﯿﺎت ﻣﺮا
از ﺣﻔﺮه ﺑﺮآوردی7 .ﭼﻮن ﺟﺎن ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎد آوردم و دﻋﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪﺳﺖ رﺳﯿﺪ8 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ دروغ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدم وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺠﺎت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﯽ
ﮐﺮد.
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ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دوم ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ﺑﺮو و آن وﻋﻆ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﮐﻦ«.
3آﻧﮕﺎه ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا رﻓﺖ .و ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز داﺷﺖ4 .و ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ روز داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و
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ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﻧﯿﻨﻮا ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 «.و ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و روزه
را ﻧﺪا ﮐﺮده ،از ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
6و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﻨﻮا از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،از ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ردای ﺧﻮد را از
ﺑﺮﮐﻨﺪ و ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه و اﮐﺎﺑﺮش ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﯿﻨﻮا ﻧﺪا در
دادﻧﺪ واﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﭽﺮﻧﺪ و آب
ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ8 .و ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺸﺪت اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ از
راه ﺑﺪ ﺧﻮد و از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ؟«
10ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪا اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ از راه زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪا از
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورد.
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اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﻏﯿﻈﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ2 ،و ﻧﺰد

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدم .و
از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ
و دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و ﮐﺜﯿﺮ اﺣﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و از ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮی؟
3ﭘﺲ ﺣﺎل ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻢ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدن از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﻮی؟«
5و ﯾﻮﻧﺲ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﺪوﯾﯽ روﯾﺎﻧﯿﺪ و
آن را ﺑﺎﻻی ﯾﻮﻧﺲ ﻧﻤﻮ داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ،او را از ﺣﺰﻧﺶ آﺳﺎﯾﺶ دﻫﺪ و ﯾﻮﻧﺲ از ﮐﺪو
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ7 .اﻣﺎ در ﻓﺮدای آن روز در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺧﺪا ﮐﺮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺪو را
زد و ﺧﺸﮏ ﺷﺪ8 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﺪا ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮم وزاﻧﯿﺪ و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎب ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدن از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.
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9ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺪو ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮی؟« او ﮔﻔﺖ:
»ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮم10 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :دل ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺪو ﺑﺴﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪی و آن را ﻧﻤﻮ ﻧﺪادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
11و آﯾﺎ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺴﻮزد ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ داد و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر؟«
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