ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎب 2
ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ
1ﺧﺪاوﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺎ اﺑﺮ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﻮه و ﺟﻼل اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎن ﻣرﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد
و در ﻫﻨﺎم ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺣﺘّ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﺑﺮد.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑرﺣﻤﺎﻧﻪ وﯾﺮان ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺑﺣﺮﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ را ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
3ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻗﺪرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ را درﻫﻢ ﺷﺴﺖ
و ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ داد ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺧﺸﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ و دار و ﻧﺪار ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
4ﻫﻤﭽﻮن دﺷﻤﻦ ،ﻣﺎ را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد
و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮﻓﺮازی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺳﻮزش آﺗﺶِ ﻏﻀﺐِ او را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾ دﺷﻤﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﺮد
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢﺳﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﺑﻮد ،وﯾﺮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد
و ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪّس ﺧﻮد را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد.
او دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺟﺎﯾﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﭙﻮر ﭘﯿﺮوزی و ﺧﻮﺷ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﻬﯿﻮن را وﯾﺮان ﺳﺎزد.
او ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای وﯾﺮاﻧ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻠّ ﺧﺮاب ﺷﻮد
و ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ آن آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘّ ﺑﺮﺟﻬﺎ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ.
9دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه و رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎ ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ رؤﯾﺎ ﻧﻤﺑﯿﻨﻨﺪ.
10رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ

و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺧﺎک ﻣرﯾﺰﻧﺪ.
دوﺷﯿﺰﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﻏﻢ ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
11ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻣﺪه و اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮاری ﮐﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﺣﺎل
رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ،
روﺣﻢ اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دﻟﻢ از ﻏﻢ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ.
12آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ،ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
از ﻣﺎدران ﺧﻮد ﺧﻮراک ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در آﻏﻮش آﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﻣدﻫﻨﺪ.
13ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠّ دﻫﻢ؟ زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ رﻧﺞ ﻧﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻤﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻮن درﯾﺎﯾ ﺑﺰرگ و ﺑﮐﺮان اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ.
14اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻣدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را آﺷﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی دروغ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
15ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﮔﺬرد،
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎن ﻣدﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮد؟«
16ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻨ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﺮدﯾﻢ«.
17ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ اراده ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑرﺣﻤ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد
و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﺷﺴﺖ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ.
18ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺬار ﺗﺎ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺷﺐ و روز ﺳﯿﻼب اﺷ از دﯾﺪه ﺟﺎری ﺳﺎزﯾﺪ
و از ﮔﺮﯾﻪ و اﻧﺪوه دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ.
19ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﻏﻢ و دردِ دﻟﺘﺎن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎ از ﮔﺮﺳﻨ ،ﺑﺣﺎل اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
20ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ؟
زﻧﻬﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎزﭘﺮوردۀ ﺧﻮد را ﻣﺧﻮرﻧﺪ.

ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
21ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﻏﻠﻄﻨﺪ.
دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در روز ﻏﻀﺒﺖ ،ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ رﺣﻤ ﻧﺮدی.
22ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را دﻋﻮت ﮐﺮدی و آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ در ﺟﺸﻦﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺮا
ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
در ﻫﻨﺎم ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ،ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺒﺮد.
آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻨﺪ ،آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم و ﭘﺮورش دادم.

