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ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ
1ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ2.آﻧﺎه ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ
ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﻗﺎرﯾﺢ و دﯾﺮ ﻣﺮدان ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ دروغ ﻣﮔﻮﯾ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ،
ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺮوﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻧﻨﯿﻢ3 .ﺑﺎروک ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺗﻮ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ
ﺗﺤﺮﯾ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺒﺮﻧﺪ4 «.ﭘﺲ ﻫﯿﭻﮐﺲ ،ﻧﻪ
ﯾﻮﺣﺎﻧــﺎن ،ﻧــﻪ اﻓﺴــﺮان ارﺗــﺶ و ﻧــﻪ ﻣــﺮدم ،ﻧﺨﻮاﺳــﺘﻨﺪ از دﺳــﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧــﺪ اﻃــﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨــﺪ و در ﯾﻬــﻮدا
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ5.ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﻫﺮﮐﺴ را ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ6 :ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و دﺧﺘﺮان
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮزرادان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪﻟﯿﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروک و ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ7.آﻧﻬﺎ از دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
8در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ»9 :ﭼﻨﺪ ﺳﻨ ﺑﺰرگ ﺑﺮدار و آﻧﻬﺎ را در زﯾﺮ ﺳﻨﻔﺮش راه ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دوﻟﺘ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﺑﺪه و ﺑﺬار ﺑﻌﻀ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻧﭽﻪ را ﻣﮐﻨ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ10 .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣآورم و او ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺧﯿﻤﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻓﺮاز آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
11ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺼﺮ را ﺷﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،در
ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ12 .ﭘﺮﺳﺘﺸﺎﻫﻬﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻢ زد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﯾ ﭼﻮﭘﺎن
ﻟﺒـﺎس ﺧـﻮد را از وﺟـﻮد ﺷﭙﺶﻫـﺎ ﭘـﺎک ﻣﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺤـﻮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﺘﻬـﺎ را ﻣﺳﻮزاﻧـﺪ و ﺑـﻪ دور
ﻣاﻧﺪازد و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ13.او ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨ و ﻣﻘﺪّس را در ﺷﻬﺮ ﻫﻠﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ درﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺴﺖ و ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

