ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب ۳۳
وﻋﺪۀ دﯾﺮی ﺑﺮای اﻣﯿﺪواری
۱زﻣــﺎﻧ ﮐــﻪ ﻣــﻦ ﻫﻨــﻮز در ﻣﺤــﻮﻃﮥ ﮐــﺎخ زﻧــﺪاﻧ ﺑــﻮدم ،ﯾﺑــﺎر دﯾــﺮ ﭘﯿــﺎم ﺧﺪاوﻧــﺪ را درﯾــﺎﻓﺖ ﮐــﺮدم.
 ↵۲ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» ↵۳ :از ﻣﻦ
ﺑﭙﺮس و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻢ داد .درﺑﺎرۀ اﺳﺮار ﻋﺠﯿﺒ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻧﻤداﻧ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
۴ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه و
ﺣﻤﻠﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ۵ .ﮔﺮوﻫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﻫﺎ وارد ﺟﻨ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از اﺟﺴﺎد ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ از روی ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد زدهام ،ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮارﺗﻬﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦ روی ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهام۶.اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم آن را ﺷﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﻢ ،و آﻧﻬﺎ را از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۷ .ﻣﻦ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﻢ و آﻧﻬﺎ را از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۸ .آﻧﻬﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺎک ﻣﮐﻨﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺳﺮﮐﺸﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ۹ .اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ،اﻓﺘﺨﺎر و
ﺟﻼل ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﻠّﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن وﻗﺘ درﺑﺎرۀ اﺣﺴﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ
اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮدهام ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ از ﺗﺮس ﺑﺮﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﺮ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧ در آن زﻧﺪﮔ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧ در
آن زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز۱۱ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷ و ﺻﺪای ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻋﺮوﺳ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺻﺪای ﺳﺮود ﻣﺮدم را درﺣﺎﻟﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﺮﮔﺰاری در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
‘ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﯿﺪ،
ﭼﻮن او ﻧﯿﻮﺳﺖ
و ﻣﺤﺒﺘﺶ اﺑﺪی اﺳﺖ’.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﻓّﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪام«.
۱۲ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﮔﻔـﺖ» :در اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻨ ﮐـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﺪه و ﻫﯿـﭻ اﻧﺴـﺎن و ﺣﯿـﻮاﻧ در آن زﻧـﺪﮔ
ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﮔﻠّﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ۱۳ .در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ،ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﯾﻬﻮدا ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ،
ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﯾﺑﺎر دﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺮد .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪام«.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎﻧ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۱۵ .در
آن زﻣﺎن ،ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدﻟ از ﻧﺴﻞ داوود ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺰﯾﺪ .آن ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﭽﻪ را راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ،در
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد۱۶ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ و در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ‘ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ’ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۷ .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ از
ﻧﺴﻞ داوود ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ۱۸ .و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ از ﻃﺎﯾﻔﮥ
ﻻوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ،ﻏﻼت ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ«.
۱۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ»۲۰ :ﻣﻦ ﺑﺎ روز و ﺷﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺴﺘﻪام ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۱ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،داوود ،ﺑﺴﺘﻪام ﺗﺎ از ﻧﺴﻞ او
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۲ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
ﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪهام ،داوود و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﻦﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻻوی ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و داﻧﻪﻫﺎی ﺷﻦ
ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ»۲۴ :آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ‐دو
ﺧﺎﻧﻮادهای را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام‐ ﻃﺮد ﮐﺮدهام؟ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺮ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﻠّﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ۲۵ .اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ روز و ﺷﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪام و ﻗﻮاﻧﯿﻨ وﺿﻊ
ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
۲۶ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺎ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داوود ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﺴ را از
ﻧﺴﻞ داوود ﺑﺮای ﺣﻤﺮاﻧ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮد رﺣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﻢ«.

