ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎب 1
ﻏﻤﻬﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
1اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺷﻬﺮی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد،
اﮐﻨﻮن ﻣﺘﺮوک و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ! اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﻋﺰت و ﺷﻮﻫ داﺷﺖ ،ﺣﺎل ﺑﯿﻮه ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻠﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
2ﺷﺒﻬﺎ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ و اﺷﺶ ،ﻗﻄﺮهﻗﻄﺮه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣرﯾﺰد.
از ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤ ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
3ﻣﺮدم ﻣﺼﯿﺒﺖزده و ﺑﻼ دﯾﺪۀ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
دﺷﻤﻨﺎن دورش را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و راه ﮔﺮﯾﺰ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
4در روزﻫﺎی ﻣﻘﺪّس ،دﯾﺮ ﮐﺴ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻧﻤآﯾﺪ.
ﻫﻤﮥ دروازهﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ آه ﻣﮐﺸﻨﺪ.
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺳﺮود ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻨ ﻏﻤﯿﻦ و اﻓﺴﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮدش در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد.
5دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﯿﺮ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
6اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻼل و ﺷﻮه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨ ﺻﯿﺎد ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
7اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ،دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣآورد؛ دوراﻧ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻮه و ﺟﻼل ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ اﺳﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
دﺷﻤﻦ او را ﺷﺴﺖ داد و ﺑﻪ ﺷﺴﺖ او ﺧﻨﺪﯾﺪ.
8اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎد ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ؛
زﯾﺮا ﺑﺮﻫﻨ و وﺿﻊ ﺷﺮمآور او را دﯾﺪهاﻧﺪ .او ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آه ﻣﮐﺸﺪ و روی ﺧﻮد را از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
9ﻟﮥ ﻧﻨ ﺑﺮ داﻣﻨﺶ ﺑﻮد وﻟ او اﻋﺘﻨﺎﯾ ﺑﻪ آن ﻧﺮد،
ﭘﺲ ﺑﻪ وﺿﻊ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد و ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠّ دﻫﺪ.

دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و او در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﻣﮐﻨﺪ و رﺣﻤﺖ ﻣﻃﻠﺒﺪ.
10دﺷﻤﻨﺎن دﺳﺖ دراز ﮐﺮدﻧﺪ و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ او را رﺑﻮدﻧﺪ.
او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ،
ﯾﻌﻨ آن ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
11اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﯾ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ،آه ﻣﮐﺸﻨﺪ.
اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ و ﻗﯿﻤﺘ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮراک ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ.
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮار ﺷﺪهام«.
12ﺑﻪ ﻫﺮ رﻫﺬری ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد!
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﺎم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ درد و رﻧﺞ ﻧﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
»13ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن آﺗﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را در دام اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ.
او ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﻏﻢ و رﻧﺞ ﻫﻤﯿﺸ رﻫﺎﯾﻢ ﻧﻤﻮد.
»14ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻏ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوﯾﻢ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﯿﭽﺎرهام.
»15ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد.
او ﻟﺸﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮر در ﭼﺮﺧﺸﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد.
»16ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻏﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﮔﺮﯾﻢ و اﺷ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠّ دﻫﺪ و ﺟﺎﻧﻢ را ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ.
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
»17دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤ دراز ﻣﮐﻨﻢ،
وﻟ ﮐﺴ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻦ ﻧﻤآﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧ را از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.
»18ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﮐﻼم او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدهام.
اﻣﺎ ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮانِ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ.
»19از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﻨﺎن و رﻫﺒﺮان ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﯾ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﮔﺮﺳﻨ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
»20ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ .روح ﻣﻦ در ﻋﺬاب اﺳﺖ

و ﻗﻠﺒﻢ از ﻏﻢ ﺑﻪ درد آﻣﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدهام.
در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.
»21ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺷﻨﻮﻧﺪ ،وﻟ ﻓﺮﯾﺎدرﺳ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮم آوردی ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ،آن روزی را ﮐﻪ وﻋﺪه دادهای ﺑﯿﺎور و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻼی ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ.
»22ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪﯾﺎد آور و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدی،
آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰای ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن.
ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻢ زﯾﺎد و دﻟﻢ ﺑﺗﺎب و ﺑﻗﺮار اﺳﺖ«.

