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ﻓﺮار ﯾﻌﻘﻮب از ﭘﯿﺶ ﻻﺑﺎن
۱ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻻﺑﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺎل ﭘﺪر ﻣﺎﺳﺖ .او ﺗﻤﺎم داراﯾاش را از
اﻣﻮال ﭘﺪر ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ۲ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻻﺑﺎن دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
۳ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪادت ﯾﻌﻨ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﺑﺮو .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
۴ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻠّﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ۵.ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ .وﻟ ﺧﺪای ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ۶ .ﻫﺮدوی ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺑﺮای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدهام۷.وﻟ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ده ﺑﺎر اﺟﺮت ﻣﺮا ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟ ﺧﺪا ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪای
ﺑﺰﻧﺪ۸ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻﺑﺎن ﻣﮔﻔﺖ‘ :ﺑﺰﻫﺎی اﺑﻠﻖ اﺟﺮت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ’ ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠّﻪ ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻠﻖ زاﯾﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘ
ﻣﮔﻔﺖ‘ :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﺪار و اﺑﻠﻖ اﺟﺮت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ’ ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠّﻪ ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂﺧﻄ زاﯾﯿﺪﻧﺪ.
۹ﺧﺪا ﮔﻠّﻪﻫﺎی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ.
»۱۰ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﮔﻠّﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺑ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮی ﮐﻪ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﻠﻖ ،ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂﺧﻄ
ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‘ :ﯾﻌﻘﻮب’ ﮔﻔﺘﻢ‘ :ﺑﻠ۱۲ ’او اداﻣﻪ داد‘ :ﻧﺎه ﮐﻦ .ﺗﻤﺎم
ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﮐﻪ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﻠﻖ ،ﺧﺎﻟﺪار و ﺧﻂﺧﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦﮐﺎر را ﮐﺮدهام .زﯾﺮا ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪهام۱۳ .ﻣﻦ ﺧﺪاﯾ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم .در
ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮدی و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن روی آن رﯾﺨﺘ .ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ وﻗﻒ ﮐﺮدی .ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﺑﺎزﮔﺮد«’.
۱۴راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﭘﺪر ﻣﺎ ارﺛ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۱۵ .او ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎ را ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ۱۶ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺛﺮوﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﺪر
ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﺎ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪه«.
۱۷‐۱۸ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﮔﻠّﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .زﻧﻬﺎ
و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺷﺘﺮ ﮐﺮد و آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪریاش ﯾﻌﻨ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮﮔﺮدد۱۹ .ﻻﺑﺎن رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﺑﭽﯿﻨﺪ .وﻗﺘ او ﻧﺒﻮد ،راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش ﺑﻮد دزدﯾﺪ۲۰.ﯾﻌﻘﻮب،
ﻻﺑﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود۲۱ .او ﻫﺮﭼﻪ داﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از
آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .او از رودﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮات ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ.
ﻻﺑﺎن ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﮐﻨﺪ
۲۲ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ۲۳ .او ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز در ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ۲۴ .آن ﺷﺐ ﺧﺪا در ﺧﻮاب
ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آزار دﻫ۲۵ «.ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﻮه
اردو زده ﺑﻮد .ﻻﺑﺎن و ﯾﺎران او ﻫﻢ در ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد اردو زدﻧﺪ.
۲۶ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و دﺧﺘﺮان ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮ ﺟﻨ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدی؟ ۲۷ﭼﺮا ﻣﺮا
ﻓﺮﯾﺐ دادی و ﺑﺪون ﺧﺒﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدی؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻣدادی ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﺎز و آواز ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﮐﺮدم۲۸.ﺗﻮ
ﺣﺘّ ﻧﺬاﺷﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮهﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﺑﺒﻮﺳﻢ .اﯾﻦﮐﺎرت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد۲۹.ﻣﻦ ﻗﺪرت
آن را دارم ﮐﻪ ﺗﻮ را اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ دﯾﺸﺐ ﺧﺪای ﭘﺪرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را آزار ﻧﺪﻫﻢ۳۰.ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی داﺷﺘ ﺑﻪ وﻃﻨﺖ ﺑﺎزﮔﺮدی .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮا دزدﯾﺪی؟«
۳۱ﯾﻌﻘـﻮب ﺟـﻮاب داد» :ﻣـﻦ ﻣﺗﺮﺳـﯿﺪم ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎدا دﺧﺘﺮﻫـﺎﯾﺖ را ﺑـﺎ زور از ﻣـﻦ ﺑﯿـﺮی۳۲ .اﻣـﺎ ﭘﯿـﺶ ﻫـﺮ
ﮐﺴﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﯾﺎران ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻦ و ﻫﺮﭼﻪ
از اﻣﻮال ﺧﻮدت دﯾﺪی ﺑﺮدار «.ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻤداﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را دزدﯾﺪه اﺳﺖ.
۳۳ﻻﺑﺎن ﭼﺎدرﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ،ﻟﯿﻪ و ﮐﻨﯿﺰﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﺎدر راﺣﯿﻞ
رﻓﺖ۳۴ .راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را زﯾﺮ زﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻫﻢ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﭼﺎدر
او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد وﻟ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﺮد۳۵ .راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ دﻟﯿﺮ ﻧﺸﻮ ،ﭼﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ
زﻧﺎﻧ دارم و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ «.ﻻﺑﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮی زﯾﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
۳۶آﻧﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺧﻄﺎﯾ از ﻣﻦ ﺳﺮ زده ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦﻃﻮر
ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدی؟ ۳۷ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪات را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی؟ ﻫﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﺧﻮدت و ﯾﺎران ﻣﻦ ﺑﺬار ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪامﯾ از ﻣﺎﺳﺖ.
۳۸ﻣﻦ ﻣﺪّت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم .در اﯾﻦ ﻣﺪّت ﯾ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﯾﺎ ﺑﺰﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﻦ ﺣﺘّ ﯾ ﻣﯿﺶ از ﮔﻠّﮥ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪام۳۹ .ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﮐﻪ ﺣﯿﻮان وﺣﺸ آن را ﮐﺸﺘﻪ
ﺑﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﯿﺎوردم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮدم ﻋﻮض آن را ﻣدادم .ﺗﻮ آﻧﻬﺎﯾ را
ﮐﻪ در ﺷﺐ و ﯾﺎ روز دزدﯾﺪه ﻣﺷﺪﻧﺪ ،از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮐﺮدی۴۰.ﺑﺎرﻫﺎ از ﮔﺮﻣﺎی روز و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ
ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوم و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ۴۱ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم .ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل
ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮت و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻠّﻪات ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮت ﻣﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی۴۲ .ﻫﺮﮔﺎه
ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﻢ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺑﻮد ﺗﻮ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻣﮐﺮدی .وﻟ ﺧﺪا زﺣﻤﺎت
ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﮐﺮدم و دﯾﺸﺐ ﺗﻮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﻌﻘﻮب و ﻻﺑﺎن
۴۳ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮان ﻣﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ و اﯾﻦ ﮔﻠّﻪ ﻫﻢ ﮔﻠّﮥ
ﻣﻦ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺑﯿﻨ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻢ و ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
را از ﺗﻮ ﺑﯿﺮم۴۴ ،ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪم .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﯾ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ«.

۴۵ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﯾ ﺳﻨ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد۴۶ .او ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و روی ﻫﻢ ﺑﺬارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﭘﺸﺘﻪ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ.
۴۷ﻻﺑﺎن اﺳﻢ آﻧﺠﺎ را »ﯾﺠﺮ ﺳﻬﺪوﺗﺎ« ﮔﺬاﺷﺖ .وﻟ ﯾﻌﻘﻮب آﻧﺠﺎ را »ﺟﻠﻌﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ۴۸ .ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻪ ﺳﻨﻬﺎ از اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﺠﺎ را
ﺟﻠﻌﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۴۹ .ﻻﺑﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﻣﺎ از ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪا ﻣﺷﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ «.ﭘﺲ
آﻧﺠﺎ را ﻣﺼﻔﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۵۰ .ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﻨ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮاز آﻧﻬﺎ زن دﯾﺮی ﺑﯿﺮی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ،وﻟ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ۵۱ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺧﻮدم درﺳﺖ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺳﻨﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ۵۲ ،ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن رد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن و ﯾﺎ ﺗﭙﻪ
ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫ ﮐﺮد۵۳ .ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﻧﺎﺣﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﺎ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺳﭙﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮد ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۵۴ .آﻧﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ روی آن ﮐﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬا آﻧﻬﺎ ﺷﺐ را در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۵۵ .روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ زود ،ﻻﺑﺎن ﻧﻮهﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺖ.

