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1ای ﮐﺎش ﺳﺮم ﭼﺸﻤﮥ ﭘﺮ آب،
و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎری از اﺷ ﺑﻮد،
ﺗﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روز و ﺷﺐ
ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮدم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﯾﻢ.
2ﮐﺎش ﺟﺎﯾ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣداﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻗﻮم ﺧﻮد دور ﺑﺎﺷﻢ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑوﻓﺎ و ﺧﺎﺋﻦاﻧﺪ.
3ﺑﺮای دروﻏﻮﯾ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ،
ﻧﺎراﺳﺘ ﺑﻪ ﺟﺎی راﺳﺘ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺮارت ﻣﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ«.
4ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﺮادرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﯾﺒﺎرﻧﺪ،
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﻣزﻧﺪ،
5-6آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﻨﺪ،
و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ.
آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دروغ ﻋﺎدت دادهاﻧﺪ،
و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی و ﻓﺮﯾﺒﺎرﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭘدرﭘ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدش او را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ
7ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣدﻫﻢ،
و ﺑﺎ ﺳﻨ ﻣﺤ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ آزﻣﻮد.
ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺮارت ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﯾﺮ ﭼﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻢ؟
8زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی زﻫﺮآﮔﯿﻦ اﺳﺖ،
و ﻫﻤﯿﺸﻪ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ،

اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻓﺮ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ اوﺳﺖ.
9آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠّﺘ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم؟
ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪام«.
10ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺮای آن ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﻣﺎﺗﻢ،
و ﺑﺮای آن ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ،
ﭼﻮن ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﺸ ﺷﺪهاﻧﺪ
و دﯾﺮ ﮐﺴ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬر ﻧﻤﮐﻨﺪ.
دﯾﺮ ﺻﺪای ﮔﻠّﻪ و رﻣﻪ از آﻧﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﺷﻮد،
و ﺣﺘّ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﻻﻧﮥ ﺷﻐﺎﻻن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در آن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ«.
12ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮان و ﺧﺸ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ از
آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را درک ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ آن را ﮔﻔﺘﻪای ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪﻫﺪ؟«
13ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
از ﻣﻦ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدهاﻧﺪ14 .در ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺸﺎن
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﻌﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ15 .ﭘﺲ ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدم ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺳﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮاﻫﻢ داد16 .ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻧﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺸﺎن درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ارﺗﺶﻫﺎﯾ ﺑﺮﺿﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ«.
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻤ
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻔﺖ:
»درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ روی ﻣدﻫﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ!
ﺳﻮﮔﻮاران را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ،
از زﻧﺎن ﻧﻮﺣﻪﺳﺮا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ«.
18ﻣﺮدم در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻮﯾﯿﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﺎ آنﻗﺪر ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ از اﺷ ﭘﺮ
و ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺎ از ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺧﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ«.

19ﺑﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ در ﺻﻬﯿﻮن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ:
»ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﯾﻢ
و ﮐﺎﻣﻼ رﺳﻮا ﺷﺪهاﯾﻢ!
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ﺷﻮﯾﻢ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ«.
20ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
»ای زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ،
و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻮاری و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
21ﻣﺮگ از روزﻧﮥ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ وارد ﮐﺎﺧﻬﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻮدﮐﺎن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد.
22اﺟﺴﺎد ﺑﺟﺎن
‐ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﻮد در ﻣﺰارع،
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﻨ ﮐﻪ درو ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﺴ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ‐
در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ«.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻓﺮاد داﻧﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ،
و آدﻣﻬﺎی ﻗﻮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
و ﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮﯾﺶ.
24اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﺎﻟﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺒﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ
و آﻧﭽﻪ را راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻢ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺸﻨﻮد ﻣﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪام«.
25-26ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﯾﻬﻮدا ،اَدوم ،ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺻﺤﺮا
را ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ
ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ،ﻧﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻫﯿﭻﯾ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺮدهاﻧﺪ«.

